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Ääntämisen merkintä:

Pitkä vokaali merkitään kirjaimen yläpuo-

lella olevalla viivalla: ", esim. ä (suom. aa).

Korko merkitään pilkulla: ' korollisen tavun
vokaalin jäljessä, siis: Acacia [-kä'-]. Jos korko
OD ensi tavulla, ei sitä merkitä.

3 kirjaimella merkitään epämääräinen vokaali,

joka äännetään kuin hyvin lyhyesti ja epäsel-

västi lausuttu e, esim. englannin fed3re's'>-

Xasaalivokaalit 1. nenässä äännetyt vokaalit

merkitään ' merkillä, esim. ä, rausk. eti (^ne-
nässä äännetty a).

6 kirjaimella merkitään esim. englannin the

sanan alkukonsonantti.

p kirjaimella merkitään esim. englannin
thing sanan alkukonsonantti.

z kirjaimella merkitään esim. saks. singen,

engl. zeal, ransk. rose, ven. osepo sanoissa z:llä,

s:llä ja 3:llä kirjoitetut äänteet.

i kirjaimella merkitään esim. ransk. je, ven.

iKajt sanoissa ; ja s; kirjaimilla merkityt äänteet.

s on= saks. sch. engl. sh. ven. m , esim. sanoissa

schule, shirting, myMT>.

ts on ^ saks. tsch, ven. i, esim. sanoissa tacher-
kexse, lejoBliirb.

Ylläolevat z, i, s ja ts merkit ovat Tietosana-
kirjassa myös otetut tavalliseen .suomalaiseen
kirjaimistoomme käytäntöön merkittäessä sellais-

ten kielten äänteitä, joissa ei käytetä eurooppa-
laista kirjaimistoa, ja joskus muulloinkin, esim.
Tseljuskin, Puskin, Niznij-Xovgorod, Novaja
Zemlja, afiU.

T) kirjaimella merkitään cnjr-äänne (== sama
äänne, joka esiintyy k -.n edessä suomen sanassa
sanka), esim. englannin meeting [mitiijj.

' konsonantin jäljessä, sen ylälaidassa merkit-
see muljeerausta (ks. Muljeerattu konso-
nantti).
< merkillä ilmaistaan sitä, että sen vasem-

malla puolen oleva sana johtuu sen oikealla puo-
len mainitusta sanasta, esim. Auskultantti (<
lat. oMsciiZfäVe = kuunnella).

Hakasissa on ääntämisenmukaisesti merkitty
asianomainen sana tai joku sen osa vain silloin,

kun sen ääntäminen lukijalle voi olla epätietoinen.

Lyhennyksiä

:

a = aan
aas. = aasialainen

abi. = ablatiivi

adj. = adjektiivi

afr. =: afrikkalainen

akk. = akkusatiivi

alban. = albanilainen

alankoni. = alankomaalainen
alk. = alkuaan
amer. = ameriikkalainen
anat. = anatomiassa, anatomi-

nen
angls. = anglosaksilainen

arab. ^ arabialainen

arkeol. = arkeologiassa, arkeo-

loginen

armeen. = armeenialainen
art. = artikkeli

as. = asukasta

aset. = asetus

ask. := alkuskandinaavilainen

ass. = assyrialainen

astrol. = astrologinen

astron. = astronomiassa, astro-

nominen
ai.-p. -

austr.

atomipaino
: austraalialainen

bab. = babylonialainen
belg. = belgialainen

biol. = biologiassa, biologinen

bööm. = böömiläinen

C = Celsius

cg = sentigramma
cl = sentilitra

cm := sentimetri

dat. = datiivi

dep. ja depart. = departementti
dg ^ desigramma
dl = desilitra

dm = desimetri

egypt. = egyptiläinen

e. Kr. = ennen Kristusta
elekfrot. = elektrotekniikassa,

elektroteknillinen

eläitil. ^= eläinlääketieteessä

eläin t. ^ eläintieteellinen,

eläintieteessä

engl. = englantilainen

ent. =z entinen
eMm. = esimerkiksi

esp. = espanjalainen
etc. = et cetera

etet. = etelä, eteläinen

euroopp. =: eurooppalainen
ci:.-liit. ^= evankelis-luterilainen

farni. ^= farmakologia

fem. = feminiini

fil. kand. = filosofian kandi-
daatti

fil. Us. = filosofian lisensiaatti

filos. = filosofia, filosofiassa

fil. toht. = filosofian tohtori

flaam. = flaamilainen

fonet. = fonetiikassa

fr. = frangi

fys. = fysiikassa

fysiol. = fysiologiassa, fysiolo-

g = gramma
gen. ^= genetiivi

geol. = geologiassa, geologinen

geom. = geometriassa, geomet-
rinen

germ. = germaanilainen
goot. = goottilainen

ha = hehtaari

hali. = hallinnollinen

hepr. = heprealainen
hevosv. ^ hevosvoima
hiippak. = hiippakunta
hist. = historiassa

hl = hehtolitra

lioll. = hollantilainen

hydrograf. = hydrografiassa

ihid. = ibidem, samassa paikassa
ilmat. = ilmatieteellinen, ilma-

tieteessä

int. = intialainen

irl. = irlantilainen

isl. = islantilainen

i(. = italialainen

it. pit. := itäistä pituutta

itiiv. = itävaltalainen

jap. = japanilainen

/. Kr. = jälkeen Kristuksen

j. n, e. = ja niin edespäin

JHtit. = juutalainen

k. = kuollut

kand. = kandidaatti

kansat. = kansatieteellinen

kansantal. = kansantaloustie-

teessä

kasvatvsop. = kasvatusopilli-

nen, kasvatusopissa
kasvit. = kasvitieteellinen,

kasvitieteessä



VIII

^a- T- L. .iM.i.i^>ii:i: kaupunlci.j

kft*.
-

ktf. 1. ' >''0* I

krm. = kfv. ..-mia*»»

kr»k. lat -- ' l«tina

ty = •-
'

j

Ura = kirkkoherra

fcJbr«it. = kirViki^h^rrnkunta

iriVAnnap. r !>iste

t.Wif. = W:. -n. kieli-

tieU-c--a

kiinml. = kiinalainen

Jbr;af>. = kirjapainotaitoa kos-

keva

km = kilometri

konet. = koneteollisuudessa

kpl. z= kappnle. kappaletta

kreik. = kreikkalainen

k*. ^ katso

itaninl'- = kuninkaallinen

tarann. = kuvannollisesti

karrm. = kuvernenientissa, ku-

vernenientti

/ = litra

/. = eli: ISlni

Ukit. = lakitieteellinen, laki-

tieteessä

lapp. = lappilainen

lat. = latinalainen

ler. = leveys

log. =: logiikassa

launnoat. =: luonnontieteellinen

{yk. = lyliennettynS

länt. = Untinen
lääktt. = lääketieteellinen,

UaketieteessA

m =. metri

niaont. 3= maantieteessä

iRoanr. = maanviljelyksessä

main. = mainittu

moaot;*. := muinaisalasaksalai-

nen

matk. = maskuliini

motrm. =. matemaattinen, mate-

matiikassa

mk. = mekaniikassa
mtngl. = muinaisenplantilainen

merent. =: merenkulku
»lerenp. ^ merenpinnan, meren-

pinnasta

mrlror. := meteoroloffiassa

m./JMj"*. = meti-ilrilioidoUisesti

mg = milligramma
mii;. = miljo<jna

min. ^ minuutti
miner. ^ mineralogiassa

»iir(au«o;'. = mittausopissa

mk. = markka
m/ol. = myChlinlatinaineD

mm = millimetri

m. m. ^ muun muasaa
mon. =: monikko
mongol. := rn"fir"ililBinen

m. p. =: V i«»a

mper*. = i nen

mraof* =: mumai-ruolialainen

mai-and. = muinaisskandinaavi-
lainen

main. ^ muinainen
ma«nai«(. ^ muinaistiede, mui-

nnistutkinius

muJl-. = mukailtu
maod. = muodostettu

maa. := musiikissa

my»aks. = muinaisyläsaksalai-

neu

myi. = mytologinen, myto-
logiansa

n. ^ noin

nid. ^ nidos

nimismiesp. ^ nimismiespiirissä

nk. ^ niinkuin

nom. ^ nominatiivi

norj. = norjalainen

n. g, =: niin sanottu; nUitii sa-

noja

naor. ^ nuorempi
nyk. = nykyään, nykyinen

oftalmol. = oftalmologiassa

oiir. = oikealta, oikeastaan

omist. = omistaja

oiii.-p. = ominaispaino

OS. := osa, osaa; osoite

o.-y. = osakeyhtiö

p. =z päivä: penniä
pain. =: painos, painettu

paleont. ^ paleontologiassa

patol. ^ patologiassa

penint. = peninkulma
per. = perustettu

pers. = persialainen

pit. = pituus

poA;'. ^ pohjoinen

pohjoism. ^ pohjoismainen

pori. = portugalilainen

pro^. = professori

pro». = prosentti

pi/o/. ^ puolalainen

put.-kork. =. putouakorkeus

rak. = rakennettu
ratonnusf. = rakennustaiteessa

ransk. = ranskalainen

rautat. = rautatie; rautatielai-

ton

refc.-ton. := rekisteritonni

roomal. = roomalainen
TOVQ»tik. ^ rovastikunta

rom. ^ romaanialninen
ruotu. = ruotsalainpn

rao(*tn)t. = ruotsinkieli.^iä

«. = syntynyt: samana
aak». ^ saksalainen

»om. V. = samana vuonna
sanxJkr. = sanskriitissa

lek. ^ sekunti

ten. päöf. = senaatin päätös

«eur. = seuraava, seuraavana

tielut. ^ sielutieteessä

»ie. = sivu

»kand. = skandinnavilainen

»koti. := skotlantilainen

tlaav. = slaavilainen

s/or. ^ sloveenilainen

«. o. := se on
subst. = substantiivi

sulamisp. := sulamispiste

suom. = suomalainen
«Momrnltit'/. = suomenkielisiä

suur. = suuruutta

s. V. = samana vuonna
sriils. = sveitsiliiiuen

synt. = syntynyt
syrj. := syrjliiinililinen

syyr. =: syyrialainen

sähköt. = sttlikiitokniikassa

söästöp. = siiiistöpankki

I. = tahi: tätä

taideteon. = taideteollisuudessa

laloust. = taloustieteessä

fati«A'. = tanskalainen

lai. = tataarilainen

/ot). = tavallisesti

(ejkn. ^ teknillinen

/co/. := teologiassa, teologinen

teoll. =: teollisuudessa

leoU.-lait. =: teollisuuslaitoksia

<ie- ja vesir. = tie- ja vesi-

rakennustaito

tilastoi. = tilastotieteessä

toim. = toimittanut

(on. = tonni

tsek. ^ tsekkilsinen

/siit'. = tsuvassilainen

tuli. =: tuhat, tuhatta

lurk. = turkkilainen

<äft/i(. = tähtitieteellinen, tähti-

tieteessä

u. I. =: uuttu lukua

unk. ^ unkarilainen

V. T. = Uusi testamentti

uuslat. =: uuslatinainen

V. ^ vuonna, vuotta

vak. := vakinainen

vanh. := vanhempi
vapaah. =: vapaaherra

PO». = vasen, vasemmalta

t>L>n. =: vcnäliiinen

fcnefc. = venekunta

vhk. = vihko

t-iim. = viimeinen, viimeksi

vitmem. := viimemainittu

tiir. ^ virolainen

V. I. =^ vanhaa lukua

voi. = volymi

votj. ^ votjaakkilaincn

vri. = vertaa

l'. T. =: Vanha testamentti

vuorit. = vuoritoimellinen

vuosik. = vuosikerta

vuosia. = vuosisata, vuosisadalla

««;. ^ vuosina

ygerm. = yhteisgermaanilainen

y/i<. ^ ylitcensä

yt». ^ yksikkö

ylim. = ylimttilräinen

yj. merenp. = ylempänä meren-
pintaa

yläp. = yläpuolella

y. m. := ynnil muuta



Ouluu tuomiokunta käsittää seuraavat 4 kä-

rajakuntaa: 1. Oulujoki (Oulun maalaisk.), Ou-

lunsalo ja Hailuoto; 2. Siikajoki, Eevonlahti,

Paavola ja Eantsila; 3. Muhos ja Utajärvi; 4.

Liminka, Lumijoki, Temmes, Kempele ja Tyrnävä.

Vaasan hovioikeuden alainen.

Oulun vapaaherrakunta, joka 1651 annet-

tiin valtaneuvos Erik Gyllenstiernalle, käsitti

v:sta 1654 n. 78 manttaalia Oulun pitäjässä; sii-

hen kuuluivat myöskin pitäjässä olevat kruunun-
kalastukset. J. F.

Oulun viikkosanomia, sanomalehti, joka il-

mestyi, kahta väliaikaa lukematta, 1829-41 ja

1852-71; perustajat S. V. Appelgren, P. Tickl6n

ja H. Nyman; vv. 1852-53 oli toimittajana Elias

Lönnrot.
Oulu-yhtiö (myös U 1 e ä-y h t i ö, ruots:

U 1 e ä-b o 1 a g e t : omistaja Aktiebolaget
Uleä osakeyhtiö) Oulussa, perustettiin

1912 13,81 milj. mk:n pääomalla yhdistämällä

seuraavat Oulun tienoon puutavarayhtiöt : G. & C.

Bergbom o.-y., Ouluu sahateollisuus
o.-y., Varjakan puutavar a-o.-y., J. W.
Snellman G:son, joiden osakkaat tulivat

uuden yhtiön omistajiksi. Johtokunnan nyk. jä.se-

net: E. Weckman (puheenjohtaja), Karl Pentziu,

K. Th. Sohlberg. — Yhtiö omistaa laajoja, huolel-

lisesti hoidettuja metsiä Oulujoen, Iijoen y. m.
Pohjanmaan vesien varrella, arvokkaan osan
Niskakoskea, Korkeasaaren (per. 1S72, uusittu

1886), Pateniemen (per. 1873, uusittu 1908), Top-
pilan (per. 1878, uusittu 1901) ja Varjakan (per.

1899) sahat (j-hteensä 20 raamia, joista 4 kaksin-

kertaista, 10 reunauslaitosta, keppi-, lehteri-,

kimpi-, höyläys- y. m. laitoksia). Lastausta var-

ten on n. 20 hinaajaa, lisäksi proomuja y. m.
aluksia. ULEA-merkillä leimatut valmisteet, vuo-

sittain n. 35,000 standerttia arvoltaan 7 milj. mk.,
viedään etupäässä Englantiin. Pateniemen sa-

halla jätteistä poltetaan hiiltä, jota viedään
Ruotsiin. — Sahojen työväestö 1.000-1,200 hen-
keä. E. E. K.

Ounasjoki, Kemijoen suurin lisäjoki, pit. n.

300 km, alkaa Enontekiön Lapista useammalla
latvahaaralla (Näkkälänjoki, Pöyrisjoki, Käk-
kälöjoki y. m.), joiden lähteet ovat vain pien-

ten kannasten erottamia Alattionjoen ja Teno-
joen lähteistä, joten veneitä saattaa helposti ve-

tää 0:n latvahaaroilta mainittuihin Jäämereen

1. VII Painellu '«,,14.

laskeviin vesi.stfiihin. Saatuaan oikealta O u n a s-

j arven (Enontekiön kirkon seuduilta) O. vir-

taa kaakkoa tai etelää kohti Kittilän ja Rova-
niemen pitäjäin läpi ja laskee Kemijokeen Rova-
niemen kirkonkylän kohdalla. Huomattavimmat
lisäjoet : Levijoki, Aakenusjoki, Laiuiojoki ja

Marrasjoki oikealta, sekä Tepastojoki, Loukiuen
Ij-nnä Kapsajoki) ja Meltausjoki (Unarinjär-

^estä) vasemmalta. — O. tuo Kemijokeen keski-

veden aikaan n. 223 m' vettä sek:ssa (korkean

veden aik. n. 1,400 m' ja matalan veden aik.

n. 140 m^). — Kalastus on 0:ssa ja varsinkin

>en monessa latva- ja sivujoessa hyvin tuottavaa.

Pitkin jokea käy vilkas veneliike ja Eovanie-

meltä pari peninkulmaa ylöspäin säännöllinen

moottoriveneliike.
Ounasjoen koskiluettelo

:

Xiiui

X? SS
2 2

sS siä?

.i,« 12,171

2.4 5,568

o,. 16.781

2,4 7,1MS

Jalkakoski )

MolkonkOngas f
LohikosUi - .

Marraskoski
.\apiskoski

L. H-nen.

Ounasjärvi, järvi Enontekiössä, varsinaisen

Ounasjoen lähtöpaikka, pit. 15 km, suurin lev.

n. 1,5 km; pohjoisrannikon keskikohdalla Enon-
tekiön kirkonkylä.

Ounasselkä on nimenä laajalla tunturi- ja

\länköseudulla, joka lähtee Maanselästä Suomen
pohjoisrajoilta Jerstivaarasta, ja tunkeutuu ete-

lää kohti Muonio-Torniojoen ja Ounasjoen vä-

liin; 0:ään tulevat niinmuodoin kuulumaan esim.

Ounastunturi, Pallastunturit, Äkä s-

kero. Ylläs tunturi (ks. n.) y. m. m.
L. H-nen.

Ounastunturi, tunturi Enontekiössä, n. 17

km Ounasjärvestä kaakkoon ja jokseenkin saman
verran Pallastuntureista luoteeseen; 0:n kor-

kein laki. O u 1 1 a k k a. kohoaa 762 m yi. me-

renp. O. kuuluu n. s. Ounasselkään (ks. t.).

L. H-nen.

Ounasvaara, korkeahko vuori Kemijoen va-

semmalla rannalla, vastapäätä Ounasjoen lasku-



Ourique
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Owen

(valkkaa Krmijok««u. Ko\-auienioii kirkoiikvliin

i!5i>.iö'i-1!a korkeus 216 m yi. niereup. O. on tul-

1 rnd&n raJini^tiittuit suomituksi

ksi ioane lukuis^isti keriiytjv

^ia matkailijoita juliaii-

.naurinkoik katsolemann.
. II. ei kuiteukaau vetiiue ver-

.i'skiyönaurin<:on katsontapai-

k^r.i- A.^^^«.li,^.l!;. /.. Unen.
Ourique foT\'kt]. kaupunki Portui^&lissa,

•

:!.T7l as. (1900).— O :n

ti maurilaiset, jonka joli-

1-..1 . j;. .i.i I >•! lu-.iiHi kuniukaan nimen.

Outakoski, kylä l't.«)oen pitiijiiÄSÄ, Tenojoen
v,irrrlUi. n. 20 km alasituin Karrasjoen laskupai-

ka.-ta Tenoon, n. 75 km vesitse (Tenoa myöten)
rt-ioen kirkollf -fkii r.ii km Karasjoen kir-

kolle Nor -huone 1. ..kinkeri-

tupa". K ^*i ainoa koko Uts-

|o<'u pitäjässä: opettaja ja kaikki oppilaat lapp.i-

l:iisia. L. n-nen.

Outamon kasvatuslaitos, llelsin-nn kaupun-
j'.n ylHiTMt.lmii suonipnkiclinen tyttiijen kasvatus-

i 1911 siirrettiin Vanajalta Outnmon
e rustitilalle Lohjalle. Laitoksessa on

•..'..-.i .4 ii^pirialle. mutta psvraikaa (1914) suun-
ruti-ll.uiii laitoksen laajentamista; oma moa-alue
oii JO imain. v.) pUätettj' ostaa.

Outjo, lähetysasema ja saksalaisen siirtolan

p..' 'r.iien piirin hallituksen paikka Herero-
ll.i saksalaisessa lyOunais-Afrikassa ; läpi-

kulkupaikka suomalaisille lähetyssaarnaajille

Amtiomaalle mennessii. V. P.

Outokumpu, va-skikaiTOs Kuusjärven pitii-

1 .--i .''Il km .Joensuun kaupunpsta länteen. Mal-
Mui liiydettiin ensin irtonaisissa lohkareissa, joi-

den emäkallioon johduttiin 1910 nojautumalla
vuoriperän laadusta ja lohkareiden jääkautisesta
• .!'.u-uunnasta jo ennemmin toimitettuihin k^o-
- _i-iin tutkimuksiin. Ktsintä tapahtui Gcolopi-

•^a toimiston aloitteesta ja insin. O. Triistedtin

johdolla. Malmi esiintyy kvartsiitissa kerrok-
."ena. jonka vahvuus on jopa 9 m, pituus vähiu-

tään 1.200 m ja syvyys ainakin 180 ra (1914).

Se on muodostunut kvartsinsekaisesta vaski-.

rikki- ja magneettikiisusta sekä sinkkivälkkeestii.
"

'
' isuus on 3,t-7.» 9"r ja sinkinpit. Li*};.

i (1914i on malmin määrä laskettu 1.»

Miuricsi. joten siihen si.sältyvän vasken ja

in arvo. ottamatta huomioon valmistuskus-
iksia. on n. 100 milj. mk. Vasken vuotui-

• • •. tuotanto (v:8ta 191.'?) on 300-400 tonnia. Kai-
. i-n omistavat Suomen valtio ja Hackman i
C:o Viipurista. E. il-nen.

Outsider fnutsaidsf (enpl.), sivullinen; ur-
>ä; kilpailija, joka kunnostautuu vas-

Ksia. KL V. S.

Outtakka ks. Ounastunturi.
Ouwater jnuv], Albert van (työskennel-

lyt n. 1430-flO), alankom. taidemaalari, kotoisin
H«arl*mi«ta; .lan van Eyckin seuraaja ja ken-

iH. 0:n mainitaan maalanneen maiso-
• ei kuitenkaan ole yhtlUln säilynyt.
\'.i\-i'T FrieilrichmuseosBa on häneltä

Mekä perHfH-ktiivivaikutukseltaiin
' 1 ilmeliikäs taulu, ..Lasaruk-

imiin-n". E. R-r.

i^:.-....K..t, i«.-iiy'rl (ransk.) ks. U v e r-

I \ V r i.

Ouviraudra, yksisirkkaisia, nuikulavartisia.
triKipillisia vesikasveja. Kasvihuoneissa merkilli-

syytenä viljellyn nuidaptskarilaisen O. fcncstra-
/i.v-lajin lelulet ovat ve<lenalaisia ja harvan seu-

lan tapaan reiiikkäitä. K. L.

Ouvi-ard /«i-niV/, Gabriel .Julien il770-
lS4tii. ransk. rahamies, osoitti jo nuorukaisena
tavatonta liikeucroa ja keinottehikykyä ; aloitti

itsenäisen liiketoimintansa ostamalla 1789 vähää
ennen painovapauden toimeenpanoa kaiken saata-

vissa olevan paperin; rikastui nopeasti, sai di-

rektorihallituksen aikana suuria sotaväen han-
kintoja ja tuli hallituksen uskotuksi pankkii-
riksi; auttoi myö.skin Napoleonia, joka kuitenkin
epäili häntä ja panetti hänet kaksi kertaa van-
keuteen; myiiskin bourbonicu hallitessa hän sai

keinottelujensa johdosta istua vankilassa; mie-
lenkiintoiset ovat hänen 182C julkaistut muistel-

mansa.
Ovanli (lat. örM»i=nuina), soikea.

Ovambo ks. A m b o m a a.

Ovaricysta (oidriMm, ks. t., ja A-j/sfis = rakko)
yksilokeroinen mtinasarjakasvannainen.
Ovariotomia (ovarium, ks. t., ja fomf = leik-

kaus), leikkaus, jonka kautta poistetaan nuina-

sarja tahi sen kasvannainen, tav. vatsaleikkauk-
sen avulla, sopivissa tapauksissa myös cmätin-
tietä. /}. n. J-s.

Ovarium, munasarja, ks. S u k u p ti o 1 i-

elimet.
Ovatsioni (lat. ovä'tiö < otxJ're = juhlia), van-

hoilla roomalaisilla vaatimattomampi muoto rie-

mu.saattoa : voittoriemua juhliva sotapäällikkö

kulki jalan tai rat,sain ja härän sijasta uhrasi

lampaan (ovis); myrskyisä kunnianosoitus.

0-vaunu, Suomen valtionrautateillä käytetty-

jen 4-akselisten avonaisten tavaravaunujen ni-

mitys. Niissä on kiintonaiset l,s m korkuiset pää-

dyt ja irtonaiset sivutolpat sekä samoin irtonai-

set 30 cm:n korkuiset sivuluukut. Kantavat
kuormaa 20-22 ton. ja soveltuvat etenkin pitkän

puutavaran ja halkojen sekä myöskin kaikenlaisen

kuivan juok.sevan tavaran kuljetukseen. V. B.

Owen [ouan]. K o b e r t (1771-1858). enpl. yh-

teiskuntaparantaja ja sosialisti; O. toimi aluksi

kauppa-apulaisena; perus-

tettuaan Maneliesterissa

pienen puuvillakehräämön
hän 19-vuotiaana pääsi

samassa kaupunpissa ole-

van suuren puuvillakeli

ruutchtaan johtajaksi
i

i

hoiti tätä liikettä erin

omaisella menestyksella

Toimittuaan jonkun aik;i:i

erään toisen samanlaisen
liikkeen johtajana hän yh-

tiömiestensä kanssa osti

Etelä-Skotlannissa olevan

New Lanarkin tehtaan ru-

veten v:8ta 1800 sitä hoita-

maan. Samaten kuin muis-

sakin Ison-Britannian teh-

daspaikoissa eli Ne\v Lanarkissakin työväki tähän

aikaan kurjuudessa. O. ryhtyi heti työväen oloja

parantamaan lähtien siitä kilsitykscstä, ctlU olo-

jen parantuessa ihmisetkin tulevat paremmiksi.
Hän lopetti pienten. 5-6 vuotiaitten köyhäiuhoito-

liisten ottamisen tehtaan töihin eikä käytfänvt

Kob. Owen.



Owen— Ovens

uiiliin kviimieDtä vuotta nuorempia lapsia ensin-

kiiän, lylieusi työaikaa, perusti kaupan, josta työ-

väki sai tarpeensa ostohinnasta ja koetti sopi-

villa toimenpiteillä edistää siisteyttä, raittiutta,

siveellisyyttä ja valistusta perustaen apukassaii.

puutarhoja, kansankodin keittiöinoen, ruokahuo-

neineen, kirjastoineen y. m. ja rakentaen niyö>

kin mukavia työväenasuntoja. Erityisesti O. liar-

rasti lasten kasvatusta ja toteutti koulussaan

uusia kasvatusopillisia periaatteita kieltäen m. m.
rangaistusten käyttämisen. Huolimatta työväen
alussa osoittamasta epäluulosta ja aikaisempien
yhtiOkumppaniensa vastahakoisuudesta hänen on-

nistui kohottaa työväkensä siveellistä kantaa ja

luoda New Lanarkista pieni malliyhteiskunta, ja

vaikka 0:n menesty.slaitosten kustannukset oli-

vatkin suuret, osasi hän samalla johtaa liikettä

niin, että se pitkin matkaa tuotti tavallista suu-

rempaa voittoa. 0:n toiminta tuli pian laajalti

tunnetuksi ja kaikkialta saapui ihmisystäviä ja

valtiomiehiä tutustumaan häneen ja hänen lai-

toksiinsa. Kaksitoistavuotisen kokemuksen perus-

teella hän katsoi olevansa oikeutettu suosittele-

maan järjestelmäänsä yleisesti noudatettavaksi

ja julkaisi senvuoksi 1813 teoksen ,,A ne\v vien-

ot Society, or essays upon the formation of humau
character", missä hän m. m. ehdottaa yleisen

kansakoululaitoksen perustamista ja työttömyys-
olojen järjestämistä varten tilaston ja hätä-

aputöiden toimeenpanemista — toimenpiteitä, joi-

hin puoli vuosisataa myöhemmin katsottiinkin

välttämättömäksi ryhtyä, ensin Yhdysvalloissa.

Hänen aloitteestaan syntyi myöskin Englannin
ensimäinen uudenaikainen (puuvillateollisuuteen

rajoittuva) työväensuojeluslaki (1819). Kun liike-

pulan johdosta 1815 työttömyys ja hätä levisivät

pelottavassa määrässä, ehdotti O., että perustet-

taisiin 500-1. .500 henkeä käsittäviä työsiirtoloita,

maanviljelystä ja teollisuutta harjoittavia yhdys-
kuntia, jotka itse tuottaisivat kaikki mitä tar-

vitsivat, ja V. 1820 ilmestyneessä teoksessaan

„The book of the new moral world, containing

the rational system of soeiety" hän luulee voi-

vansa ratkaista koko yhteiskunnallisen kysymyk-
sen tällaisilla pienillä kommunistisilla yhteiskun-
nilla. Sosiaalireformaattorista oli tullut sosia-

listi, joka myöskin pian ryhtyi käytännössä to-

teuttamaan aatteitansa. V. 1825 hän perusti

Pohjois-Ameriikan Yhdysvaltoihin Indianaan
Xew Harmony nimisen kommunistisen yhdys-
kunnan, mutta tämä siirtokunta samaten kuin
Glasgovv'n läheisyyteen perustettu Orbiston ja

muut samantapaiset yritykset tekivät pian
haaksirikon ; O. menetti näihin kokeiluihin mel-

kein koko suuren omaisuutensa. Näistä vastoin-

käymisistä huolimatta O. edelleen toimi suurella

innolla alempien kansankerrosten tilan kohotta-

miseksi. Jo 1820-luvun alulla hän oli kehoittanut
työväkeä perustamaan kulutusosuuskuntia. Kun
hän 1828 oli luopunut Lanarkin tehtaan joh-

dosta, alkoi hän ajaa useita uudistuspyrintöjä
koettaen jälleen herättää harrastusta myöskin
osuustoimintaan (ks. t.). Huonompi menestys
oli hänen aloitteestaan perustetuilla työnvaihto-
pankeilla, joiden tarkoituksena oli hankkia työ-

miehille tilaisuus vaihtaa tuotteet suorastaan toi-

siin tuotteisiin ilman rahan välitystä ja siten

tehdä heille mahdolliseksi saada parempi korvaus
työstään ja samalla vapauttaa heidät tavaroita

kallistavista välittäjistä. Työnvaihtopankit osoit-

tautuivat pian käytännössä mahdottomiksi. O.
koetti myöskin saada näihin aikoihin voimak-
kaasti nousevaa ammattiyhdistysliikettä kannat-
tamaan aatteitansa. Ammattiyhdistysten tuli eri

tcollisuudenhaarain alalla perustaa tuotanto-
osuuskuntia ja työnvaihtopankkien välityksellä

johtaa tuotteet niiden määräpaikkaan. 0:n lo-

pullisena päämääränä pysyivät kuitenkin aina
kommunistiset yhteiskunnat, joiden tienraivaa-

jina nykyisen yhteiskuntajärjest.yksen puitteissa

toimivain osuuskuntain, työnvaihtopankkien ja

ammattiyhdistysten tuli olla. Tällaiseksi tulevai-

suuden valmistajaksi oli myöskin aiottu v. 1834
syntynyt „kaikkien kansojen kaikkien luokkien
liitto", joka oli toimessa v:een 1846, jolloin 0:n
herättämä sosialistinen liike taukosi. O :lle omi-
nainen piirre oli myöskin hänen vihansa ole-

massa olevia uskontoja ja kirkkokuntia vastaan:
nykyajan vaikeasti purettavan ,,pappisavioliiton"

hän hylkäsi yhtä jyrkästi kuin sen yhteydessä
olevan yksityisomaisuuden. — 0:lle oli kyllä sel-

vinnyt hallitsevien ja hallittujen, työnantajain
ja työntekijäin etujen vastakohtaisuus, mutta
sittenkin oli koko hänen toimintansa lähtökoh-

tana se käsitys, että kaikkien ihmisten edut ovat
pohjaltaan sopusointuiset. Luokkataistelun aate

oli tälle hyvänsävyiselle ja rauhaa rakastavalle

miehelle aina vastenmielinen, ja siitä syystä hän
myöskin pysyi vieraana chartismin liikkeelle.

Niinkuin kaikki n. s. ratsionaaliset sosialistit,

niin O :kin luotti siihen, että hänen suunnitel-

miensa sisäinen totuus voittaisi kaikki esteet ja

ettei hänen tarvinnut muuta kuin tehdä ne tun-

netuiksi temmataksensa kaikki ihmiset mukaansa.
Vaikka hän epäilemättä omalla toiminnallaan

herätti Englannin työväestössä ennen kaikkea

juuri luokkahenkeä, oli hän varmasti vakuutettu

siitä, että työväki ainoastaan sopuisassa yhteis-

työssä hallituksen ja ylempien säätyjen kanssa

saattoi päästä uusiin onnellisempiin oloihin.

[Owen, ,,The life of E. Owen. written by him
self" ; Lloyd Jones, ,,The life, times and labours

of R. O."' ; Helene Simon. ,.R. O., sein Leben und
seine Bedeutung fiir die Gegenwart", Laura Har-

maja, „R. O., yhteiskunnallisen uudistuksen tien-

raivaaja".] J- F.

Owen [oiiDnJ, Richard (1804-921, engl. ana

torni, Joh. Miillerin ohella vertailevan anatomian

perustaja; v:sta 1836 anatomian ja fysiologian

professorina College of surgeons-laitoksessa Lon-

toossa.

Ovens fö-J, Juriaen 1. Jvirgen (1623-78).

saks. taidemaalari. 0:n sanotaan opiskelleen

Bembrandtin johdolla Amsterdamissa, mistä yli

kymmenvuotisen oleskelun jälkeen muutti 1652

takaisin synnyinkaupunkiinsa Tönningeniin.

jonka herttualliseen hoviin hän maalasi muoto-

kuvia. Tultuaan Hedvig Eleonooran mukana Tuk-

holmaan ja saatuaan sen hovissa suuria taulu-

tilauksia (esim. „Hedvig Eleonooran ja Kaarle X
Kustaan vihkiäiset", Tukholman kansallis-

museossa), O. palasi 1657 Amsterdamiin, jossa

hän muodin ylistämänä muotokuvaajana saattoi

maineellaan Rembrandtinkin varjoon. V :sta 1663

hän asui Friedrichstadtissa holstein-gottorpilai-

sen herttuan hovimaalarina tehden muotokuvien
ohella historiallis-vertauskuvallisia tauluja. O. oli

taiteessaan ainoastaan eklektikko. joka mukaili
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Orerbeck /ufjrf>fi:J. 1. Johann K r i e il-

' " 1 "si.lv.;.. ^..i..; taidemaalari: Ivy-

ristiau Adolf
• i.i.in tjii.lettu \Vie-

lan. jos.sn

_, _ -Ml S. Isi-

.•intyi 1013 katoliseen uskoon
•i" ik«. t.) nimisen uskonnot-

tuiieilijaliiton jolituja. ]tooiiiaii

:^n nyk Berliinin kansallisf^llo-

uli-HaLa jotka olivat äskennini-
liiton ' :. huomattava tyU, hiin

•'--fiu myyntiä ja ..seitsemiUl laihaa
.- 'vnil kuvat (valmist. 18181. 0:n par-

lalaun ja samalla ikäänkuin hil-

1 uskontunnustuksensa on Rafae-
.1.1 ia muistuttava henkilfirikiu taulu

. voitto taiteessa" (1840. Frankfurt n.

Hiin maalaxi inyi^skin muotokuvia (oma
1M4. Kireiiron Uffizipilleriassa), mutta

eniten <.<lukseen hän esiintyy koko !

taili-essa tärkeäarvoisilia piirus-
' • i hän valmisti koiverroksia, kivi-

:

ja puupiirroksia varten ja joista mainittakoon
1

e^im. sarjat ..Kristuksen historia" ja ..Seitsemän
sakramenttia". [.M. Hovitt-Binder (1880).] ^
••. Jobaonea .\ d o I f O. (1826 95). edellisen
»lj<-npoika, taidehistorioitsija ja arkeolopi; pro- I

.-s-ori ja arkcolocisen museon jolitaja I^ipzi- ,

L'is-Ji. julkaissut antiikin taidemaailmaa kiisitte-

lerii teoksia. E. Itr.

Overbaalit lajner. suom., < enj;l. overall).

piialli -Ijimsut.

Ovenkoti, Thomas (1798-1873). tansk. kir-

jailija. Oli jonkun aikoa näyttelijänä, sittcm-
•"" 's''.S) Kunink. teatterin ohjaajana.

vaikutusta J. L. Heilierpiii vau
'1 useita, aikoinaan hyvin suo-

L. joista mainittakoon: ,,Trc

iippet" n8J8). ..Ostcrjnide og
Vc«terfa<l«'' 'sam. v.), ...Syjomfruernc i Charlot-
tenlund" ilH.Sfii. ..En bryllupMlaps fntalilrler"

HMO», ,.Pok" n«4.'.i. ..Knvalcdajr" (1853). ynnä
kanaaonlytelmiä ja 'x>pperatekstejU. 0:n kootut
huviDlytelmlt (6 nid.) ilmestyivät 18.^053. Tär-
kdlarvoinen on 0:n l<-atteriliiHloriallinen teos

.Den danskc «kueplads, i dens hislorie, fra de
far«t« >[>or af .lansk skuenpil indtil vor tid"
'5 ni.l 1*1.-4 M, »reen 1849, E. Collinin jatka
naiia \ •••- l'<74i. Mielenkiintoiset ovat myös

...\t mit liv op min tid

//, Kr n.

O.rii,,,, . . i . •« E r n e«t («. 1865), enpl.-

s;iks. Iiiolopi ja farinakolojii. tuli ISilO biologian

ili.s.-uliksi /llricliiiii, kutsuttiin liUi; fariiiakolo-

giau yllin, professoriksi Lundiin, tuli saman ai-

u.vii vak. professoriksi lUOO. O :n lukuisista teok-

sista kä-sittelovUt tiirkeinuiiät kasvi- ja eläin-

fvsiologiaa sekä fysiol. kemiaa.
" Overweg lOf.irifgl. .-V d o I f (1822-52), saks.

.\frikaiitutkija, seurasi 184<.l II. Uarthia tiliiiäu

retkellä IVIijois-.-Vfrikkiuin. matkusti 1S51 yksi-

iiUiin ensimiiiscnä eurooppalaisena Goberin maa-
kunnan halki, tutki osaksi Barthin keralla,

osaksi yksin Tsad-jBrveä ja sen seutuja: kuoli

siellä.

Overyssel l reij (myös Overijssel), maakunta
.Mankoinaideii ituosas.sa, Zuiderscen ja Saksan
välissä; 3.399 km'. 397.341 as. (1912). 119km':llii

t.Vlaukomaiden harvimmin asuttuja maakuntia i.

.Suuri osa 0:ia on karua gecsti-maata. Päilkaii-

punki Z w olle.
Ovi, rakennustaiteessa tilasta toiseen käynti-

yhteyttä välittävä seiuiijuikko (u 1 k o-o., s i s äo.)

;

tällaisen aukon sulkulaite (k ä y n t i-o.). O.-aukon
rakenteen ja mumlou määrää aine ja tyyli, puu-

rakenne suosien tiusapUätettä, vaakasuorine yli

aukon ulottuvine kaunatusparriiineon (ka-

mana), tiilityyli kaaripäätcttä ; kivelle molem-
mat kattamistavat ovat yhtä luontevia. Kamana-
parrun jännemiltaa kreikkalaiset välicusivät vino-

pielillä. — Rakennuksen merkitykseen ja laa-

tuun nähden o;n kokokin . melkoisesti vaihtelee.

Savupirtin 0:sta ei pääse kumartumatta sisälle.

jilttiUiismitoissa pysyttelevät modernien ilmalaiva-

liallien suunnattomat (n. 2äx-*' m), kiskoilla

liikkuvat ovet. mutta Parthenon-tcmppelinkin cel-

lan oviaukko oli 5 m leveä, 10 m korkea. Asuin-
rakennuksissa yhtä metriä leveämpi käyntio.
yleensä on pidettävä epämukavana, koska se,

paitsi saranoita rasittavana, kysyy liiaksi tilaa;

leveämmät käyutiovet senvuoksi jaetaankin kah-
leen (pari-o:t), joskus useampaankin (kää-
rittävät o:t) osaan. Seinään tai seinän var-

teen lykättäviä (työntö-) o:ita käytetÄän
m. m. juhlahuoneistoissa, jos mielitään yhdeksi

l>uoci»iaK»Uh
nai a/l
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yhdistää vierekkäia olevia liiioneita, tilan säästS-

miseksi laivan hyteissä, rautatipvaunuissa y. m.
— Sääntönil on, että o., ellei ahdas tila ole estä-

mässä, ulkoapäin tulijalle ja oikealla kädellä ri-

paan tarttuvalle aukenee vastaan, harvinainen

ilmiö on saranaton sekä oikean- että vasemman-
kätinen o. Paksuissa muureissa ulkoreunaan so-

vitettu, o.-komeroon aukeneva o. vie vähimmän
tilan. — Suorakaiteenmuotoinen puulevj- on
käynti-o:n luonnollisin ja käjtännöllisin muoto,

suurissa o.-aukoissa pienempänä käynti-o:na sovi-

tettu suuremman sisään. Keskiajalla, renesans-

sissa ja vieläkin muuten kaaripäätteinen o. kaa
ren juuren kohdalta jaetaan kivi- tai puukama-
nalla kahteen osaan, jolloin yläosa sulettuna muo-
dostui rikkaasti koristelluksi kuvalliseksi täyte-

pinnaksi (ks. Tympanoni, renesanssissa ikku-

naksi, mutta usein aliosakin eli varsinainen
käynti-o., syj-stä tai toisesta joko kokonaan tsi

osaksi tehdään ruudulliseksi (verantain, eteisten,

pimeiden käytäväin, puotien y. m. lasi-o:t).
Aineena poikkeustiloissa vain, kuten esim.

Pohj.-Syyrian roomalaisaikaisten kalliohautain

harvoin käydyissä, puu-o:ia jäljittelevissä käynti-

orissa, on raskasta kiveä käytetty, muuten kaik-

kina aikoma puu (honka, tammi, pyökki y. m.)

joko (pienoilla ja lisäksi, kuten keskiajalla oli

tavallista, saranoista koristeiksi haaraantuvilla

raetallinauhoilla vahvistettuna) lauta-o:na tai

antiikin ja renesanssin kehys- ja peili-o:na
on yleisin ja soveliainkin o.-aine. Puu-o:n suo-

jaksi vanhalla, keski- ja uudellakin ajalla usein

ou ollut tapana päällystää o:ia pronssilevyillä,

ja usein koko o:kin tehtiin pronssista, kuten
esim. Pantheonin ja Firenzen baptisterion mai-
niot ovet (ks. Ghiberti), mutta yksinomaan
vasituisia käytännöllisiäkin tarkoitusperiä sil-

mälläpitäen nykyaikainen o. saattaa olla koko-
naan metallista tai metallilevyllä päällj-stetty.

Sellainen on esim. p a 1 o-o. ja kassaholvien o;t
iks. Tr es ori). Ulko-o:issa syntyvää vetoa eh-

käistään kaksilla o.-illa joko samassa karmissa
tai peräkkäin n. s. tuulikaapin o:ina, ja

ovat sisemmät näistä usein kepeitä, kahtaalle

lyöpiä, jousisaranaisia p e n d el i-o:i a. Akselia
kiertävä monisiipinen kierto-o. on viime-

aikoina, etenkin vilkasliikkeisissä paikoissa käy-
täntöön otettu keksintö. Antiikin, kuten mei-

dänkin aikoina vielä raskaat metalliset tai muut
suuret o:t (esim. piha- ja makasiini-ort) yleensä
kääntyivät tapeilla, jos kohta roomalaiset jo

saranoitakin käyttivät. — Yksinkertaisin i t s e-

sulkeutuva o. on antiikin vinopielissä omasta
painostaan sulkeutuva; vieterilaitteisiin ja pai-

noihin verrattuna moderni n. s. o.-p u m p p u on
melkoinen edistysaskel, se kun samoille peri-

aatteille rakentaen, kuin tykeissä täräyksen lie-

ventävä laite, aikaansaa äänettömän, rauhallisen

sulkeutumisen. •— 0:n helat sekä salpaa-
rr. islaitteet: salkopuut, linkut, erilaatuiset

la.atikko-, muna- y. m. lukot, työntösalvat ovat
enemmän tai vähemmän muuttumattomansa muo-
dossa pysyneet läpi aikain, oviraamiin vajotet-

tua näkymätöntä lukkoa antiikki kumminkaan
ei tuntenut, tuntemattomia olivat myös puuruu-
vit. O.-k e 1 1 o n virkaa toimitti pitkälle 1800-

luvulle saakka ja paikoitellen vieläkin Englan-
nissa ovenkolkuttaja — puinen tai me-
tallinen o:sta riippuva vaf>ara tai rengas, joka

liikuteltaessa kalahtaa nappula-alasimeensa. Me-
tallilevyillä päällystetyissä ja lauta-0:issa kiin-

nitysnaulain kannat nuiodostivat luonnollisen ko-
ristelun, kannoista kehittyivät koristenappulat,
rosetit, — norsunluulla ja kilpikonnankuorella
mainitaan jo antiikin joskus odaan koristelleen,

myöhempi gotiikki teki sen ruusustokuvioilla,

mutta vasta renesanssin aikana pl.astillinen leik-

kauskoristelu raami- ja peili-o:ssa .vltyy todelli-

seksi taiteeksi. — Nykyajan keksintöä ovat täy-

sin sileät, faneeraamalla valmistetut o-.t; o.-ver-
hoilla (käynti-o :ien a-semasta ja ohella) on
kaikkina aikoina oria kaunistettu, ks. P o r-

t a a 1 i. T'-n y.

Ovibos ks. Myskihärkä.
Ovidius Naso, Publius /4S e. Kr. -17 j. Kr.),

roonial. runoilija. Tämä kuuluisa runoilija alkoi

julkisen elämänsä virkamiehenä, mutta kääntyi
pian yksinomaan kirjalliselle alalle. Kolmannen
vaimonsa Fabian kautta hän pääsi hovi- ja runoi-
lijopiireihin. joissa tuli tuntemaan sekä Ma;ce-
naan että Tibulluksen ja Propertiuksen. Näiden
syvällisten ja vakavien elegikkojen rinnalla O. N.
edusti keveän elämän muotovalmista laulua. Hä-
nen muotoaistinsa on lumoava ja hänen käsis-

sään saavuttaa vanha kuusimittainen säe kehi-

tvksensä huipun: ei yksikään roomal. runoilija

ole osannut sulkea sen puitteisiin niin suurta
määrää lyhyitä tavuja kuin O. N. Tämä vilka-s

runomitta vastasi tarkalleen 0:n N :n runoilija-

luonnetta : niinkuin runoileminen on hänelle

teknillistä leikkiä, niin ovat hänen elämyksensä
ja huomionsakin kuin leikillä koettuja ja hu-

viksi katseltuja. Niin hän kirjoittaa kolme kir-

jaa ,.lemmenleikkejä" f..Amores"), joissa ei ole

todellista tunnetta nimeksikään. Samalla kuin
liän näin antaa surmaniskun elegialle, kohottaa
hän rakkauden runollisen käsittelyn taiteelliseen

huippuunsa. Ylhäinen seurapiiri nauttii mielel-

lään himoruokansa kultaisista lautasista: O. N.
tarjoaa sille pikanttia keskustelunaihetta pitojen

alusta loppuun. Sellaisia ovat hänen teoksensa

..Heroides" ja varsinkin „Ars amatoria" (rak-

kauden taide) ja ..Remedia amoris" (rakkauden

lääkkeet). N. Kri.stuksen synt.vmän aikana O. N.

siirtyi aivan uudelle kirjalliselle alalle: runolli-

seen novelliin. Tänne kuuluvat hänen runolli-

nen kalenterinsa ..Fasti", jossa hän luettelee

roomalaiset juhlapäivät ja antaa tarkkoja ja tär-

keitä kuvauksia juhlamenoista. Samoin hän kä-

sitteli 15 kirjassa kreikkalaista ja roomalaista

myytti-ainehistoa ja on erikoisesti tämän suuren

ja," ehyen sekä sitäpaitsi klassilliselle muinaistie-

dolle erinomaisen arvokkixan teoksen kautta saa-

vuttanut suuren kuuluisuutensa. Teoksen kreik-

kalainen nimi ..Metamorphoseis", s. o. ,,muodon-
vaihdokset", ilmaisee sen läpikäyvän piirteen,

että runoilija tahtoo ennen muuta kuvata maail-

man alinomaista kehitystilaa, jollaiselle kuvauk-

selle tarujen ihmeelliset kertomukset antoivat

loppumattomasti aiheita. — Augustus. joka kii-

vaili uudistaakseen muinaisroomalaisen siveelli-

syyden, karkoitti 0:n N:n Roomasta v. 9 j. Kr.

Maanpaossaan Tomi'ssa Mustanmeren rannalla

O. N. kirjoitti vielä surulaulunsa (,,Tristia") ja

kirjeet Pontoksesta (..Epistulse es Ponto"). O. N.

kuoli maanpaossa. [Ribbeck. .,Geschichte der rö-

mischen Bichtung" (II) ; J. J. Hartman, ,,De

Ovidio poeta" (19051. Monista eri tekstijulkai-
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^.Il tain öhlschllif;et. .Amori-s"

Ar» Auiatoriii" il'.H>ii; L. MiiI-
]

iolliset setii ..KeiiK>lirt anioris".

vornMuller. ..Metuinorpliosi-s"

. ..F»*ti" {'S v«iin. ISSUi: Koru.
E. II l.

Sukupuoli-

\r-

\-

tl>^ .-

..Epi-tiil» m P." ilStlS).)

Oridoktl. inuDajohdin, k
r I I III r t . K m t.

Oviedo ' < ,' O n provinssin pAäkaupunki

p, iii inaakuuiiassn. 20 km
H- rntojou ristoyksessii

;

5 - - Oiiottilainen tuomiokirkko

i[ MiUn ollfH-n kappelin |mikalU'i.

V.. '. Monta oppilaitosti.

jl ielliuen». opcttajasomi

luari. taiJtkoulu. .ukit.'!, museo, ilmat, obsor-

vatori y. m. Hiis|iiiui«tuin. — Teollisuus liuo-

mättävä: ase-, puuvilla-, villa-, rautatavara-.

nahiu- ja tulitikkiitehtuita. Marmorilouhoksia

:

0:a prOTinssi on kiviliiili- ju rnutamnlniirikasta.

— Vilkas inaauviljelystuotteiileu kaupi>a. —
O. on roomal. Aalurum Lucu». Sinne perusti

Kroila 756 ensimäisen, nmurilaisistn riippumat-

toman valtion piiiikaupuugin ; sinii O. oli v:eeii

924. jolloin pääkaupunpksi tehtiin I.<eon.

lE. E. K.)

Oviparinen dat. öruni = muna, parfre = 8yn-

ovttäl'. munia laskeva eläin, vastakohta v i v i-

parinen. eliiviä poikasia »yunyttiivil. — Ah-

taammassa merkitykses-sil ovat o:ia vain ne

eläimet, joiden muna la-skiessa vielil on yhden

>olun luontoinen ja tulee vasta silloin t«i myö-

hemmin hedelmöitetyksi (esim. sammakkoeliiiraet.

u-icimmat kalat) . o v o-v i v i p a r i s i a taas n>'

eUimet. joi ' muuas.sa jo mi eiiem-

tiliin tai vii nyt sikiö (esim. munia

laskevat m.it»Mij.it iimnii'. /. \ -ft.

Ovia k«. Lammas.
Oyistit I. o v u 1 i s t i t ks. .\ n i m a 1 k u-

I I • m i

Ovo-viviparlnen ks. Oviparinen.
Ovsjaniko-Kulikovskij Ija'- ko'], Dmit-

ri N" ; ;. (. I ,1 .• \ i t ; t«. 1853), ven. kirjallis-

I
• Itiiaan Odes.san yliopistossa

i in intiulaistvii mytolopaa ja

-ill. joltu alalta ovat hänen

,, ' teoksensa, tn. m. tohtorin

viiil-p.kirj» ..Iiili.iUi-len tiilenpolvonnasta vedo-

jen aikakaudella". Ollut vertailevan kiolitietecii ja

•annkriitio professorina Kasaanis-.i ja Harkovassa.

jo~ut liittyi 1'olehnian keliillilmiUiii kielitiel<t>n

; lan. Myiilieimiiin O.-K.

intorian alalla kllsitel-

I urkenevia ja loKIti in.

lojta. y. J- Sl-kka.

Ornlatsloni, kyp-lln ?• '

olun irtantuminf-n in>.

ja*ta mnnafollikelin murt.i ^^
k*. K 11 u k a u t i « e t. ^% ^^
OvulUtit k*. Animolkn ^ ^ ^^

1 i « m i. \ *. »^1 /
Orum k>. M u naoolu. •V^lr^'^
Ozalls. käenkaali, laji ^% T ^

rikax ()irthdarrrr\tf\mon suku. 1 f
Kiik.1t orat «iltM-tliliset, niid" •

prjl.jaluku 5: liMtelmä kot

Cueimmat ovat ruohoja, joill.i

on kerrotut lehdet. .Suku on

hvvio riinnaasti eduntettu var K«<-nkai.u

suikin Ku-lä-.\frikass8. Tavallinen kosteahkoissa

metsi>>äninie on k ii e n k a a 1 i 1. k e t n u 1 e i p li

(O. at-itostlltil. pieni valkokukkainen vanakasvi,

jonka kolmisormiset lelnlet ovat happnmeumakui-

sia suuren oksaalihaponpitoisuutoiisa takia. Muu-
tamia lajeja viljelliiiin koristiiskasveina. Useiden

Irisipillisten lajien paisuneita lisiijuuria svödiiän.

K. h.

Oxe lukse], tansk. aatelissuku.

1. Tor he n O. (k. 1517). Kööponhaminan piliil-

likkö n. v:sta 1514. Kristian II syytätti Otea

siitä, että hän muka oli myrkyttänyt kuninkaan
rakastajattaren. Dyvekeu. ja mestautti hänet,

vaikkei syytöstä oikeaksi todistettu. Tämä oli

yhtenä aiheena välien rikkoutumiseen kuninkaan
ja aateliston välillä, josta seurasi Kristianin kii-

kistus.

2. Peder O. (1520-75), edellisen veljenpoika,

opiskeli kauan ulkomailla, hankki kotiin palai

tuaan käsiinsä useita suuria tiloja, joita hän

hoiti etevällä tavalla, sai useita läänityksitt.

V. 1552 O. päiisi valtaneuvoskuntaan ja oli Kris-

tian III Ml suosiossa. Mutta pian liiintä syytet-

tiin moneulaatu isistä väärinkäytöksistä; hän
kieltäytyi vastaamasta ja pakeni Saksaan

15ÖS. Poissa ollessaan O. vehkeili Tanskan vas

taan seit.senvuotisen sodan aikana. V. 1566 Fred-

rik II kutsui hänet takaisin, hän tuli valtakuii

nan hovimestariksi 1567. järjesti raha-asiat tai-

tavasti, suosi myös tieteitä ja oli kuolemaansa

-iiakka hallituksen vaikuttavin mies. O. R.

Oxelösund luksilii-J. satama ja taajaväkineii

yhdyskunta (v:sta 1809) Ruotsissa. Xyköpinjristä

[

eteliiiin. O.-Flen-Västmanland nimisen radan (val-

I mis 1877) eteläpäiissii. mainiosatamaispu Brevik

I

nimisen Itämeren lahden rannalla: 2,526 as.

(1913). — Uudenaikaiset .satiunalaittiH-t malmin
lastausta varten (lastauskyky S. 000 ton. vuoro

kaude.ssa) ; 0:n kantta lähetctiUin ulkomaille

Keski-Ruotsin (Gränjresherjrin alueeni rautamalmi

(1913: vii 1 milj. ton.). Ulkomailta tiuxlaan pal-

jon kivMiiiltä (1911: 200.000 ton.). polttoöljyä

y. m. .Satamassa selvitettiin 1911 1.» milj. rek.-

lon., josta ulkomaisessa laivaliikenteessä 1 milj.

rek.-ton. — Melkoinen huvila-asutus.

(E. E. K.)

Oxenstiernn /uksnifi/lrnaj, Ruotsin mainioim
pia ylimyssukuja, jonka polviliikua voidaan seu-

rata l.".0O-luviin alkupuolelle asti ja joka vaaku-

nanaan käytti häränotsaa (..orhscnstirn"), josta

nimi on syntynyt. V. 1561 yksi haara siitä

kohotettiin vapaalierran säätyyn; .\ksel O. (ks.

alempana) tuli 1614 Kemiön vapaaherraksi ja

Iii45 .Södermören kreiviksi; Gabriel Kustannp.

Mm pojat saivat 1651 Kurkijoen I. Kronoborpin

kreivikunnan ja Gabriel Pentinp. O. sam. v.

Korsholiiiun ja Vaasan kreivikunnan. Ruotsissa

-nkii vielä elilä.

1. Pentti .1 ö n s i n p o i k a (k. n. 1450).

valtaneuvos, Uplannin laamanni, kuninkaan hovi-

mestari, valittiin 1448 Kristofer Baierilaiseii

kuoltua veljensä kanssa (ks. seuraavaa) valtakun-

nan hoitajaksi. Hänen poikansa olivat arkki-

piispa .löns Pentinpoika (ks. alempana) ja valta-

.euvoB Krisliern Pentinpoika, joka 1457 fi.'l oli

rurun linnanisäntHnä.

2. N i i 1 o .1 ö n s i n p o i k a, valtaneuvos, vai-

tionhoitaja 1448, isäntä Nyköpinnin linnaasa,

|ii«Ha hänen syytetään siionineen merirosvoja.
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sekautiii Halmstadin kokouksessa 1450 salahank-

keihin tanskalaisten kanssa Kaarle Knuutiupoi-

kaa vastaan, ja häviää sen jälkeen ajan asia-

kirjoista.

3. Jöns Pentinpoika (k. 1467). Ruot-

sin arkkipiispa, tuli harjoiteltuaan opintoja ulko-

mailla 1441 Upsalan tuomiorovastiksi ja 1448

arkkipiispaksi. J. P., joka näyttää olleen kovin
vallanhimoinen henkilö, esiintyi alusta alkaen

unionipuolueen etunenässä ja Kaarle Knuutiu-
pojau leppymättömänä vastustajana, johti 1457

kapinaa häntä vastaan sekä tuli valtionhoitajaksi,

siksi kuin Kristiern Oldenburgilainen valittiin

kuninkaaksi. Mutta 1463 loppui kuninkaan ja

arkkipiispan ystävyys, ja Kristiern, suuttuneena
siitä, että J. P. omalla uhallaan oli erään veron-

huojennuksen myöntänyt, vangitutti jälkimäisen.

Nyt syntyi uusi kapina, Kristiern karkoitettiin,

Kaarle Knuutinpoika tunnustettiin kuninkaaksi,

mutta hyljättiin pian uudestaan. J. P. lasket-

tiin sillä välin vapaaksi ja valittiin taas val-

tionhoitajaksi, mutta sekasorto oli nyt ylimmil-

lään, ja kukin suurmies noudatti miltei vain

omia mielitekojansa. Kuitenkin kasvoi tyytymät-
tömyys vallanhimoista arkkipiispaa vastaan yhä
suuremmaksi ; talonpojatkin napisivat että ..Ruotsi

on valtakunta, eikä mikään papintila"; Kaarle
Knuutinpoika kutsuttiin 1467 kolmannen kerran
kuninkaaksi ja arkkipiispan täytyi, tappiolle

jouduttuansa, paeta ölantiin, jossa sam. v. joulu-

kuussa kuoli. V. 1455 hän oli paavilta saanut
arvonimen „primas Svecise".

4. Karl O. (1582-1629), Eerikinpoika, hert-

tua Kaarle Filipin neuvos 1613, Turun linnan ja

läänin käskynhaltia vv. 1619-23, valtaneuvos 1625.

5. Aksel O. (1583-1654), Ruotsin kansleri ja

suurin valtiomies, oli valtaneuvos Gustaf Gab-
rielsson 0:u ja Barbro

W^?-^^gmt^^'^^ Bjelken poika, s. 16 p.
.^^^^^^^^^ kesäk. 1583. Saatuansa

huolellisen kasvatuksen
kodissa (Ii.sak Rothoviuk-
>on johdolla) ja opinto-

matkoilla ulkomailla, hän
tuli kamarijunkkariksi ja

1Ö09 valtaneuvokseksi. Ete-

villä lahjoillaan hän saa-

vutti kohta suuren arvon
ja nimitettiin jo 1612,

nuoren Kustaa Aadolfin
itsensä ryhtyessä halli-

tukseen, valtakansleriksi.

Knäredin rauhanteossa
1613 hän oli Ruotsin val-

tuutettuna, ja 1616 kunin-
kaan mukana Helsingin valtiopäivillä. Suuren
kuninkaan ja hänen kanslerinsa välillä syntyi
katkeamaton ystävyydenliitto. jota ei heidän luon-

teitteusa erilaisuuskaan häirinnyt. Kuningas oli

jouduttavana. O. pidättävänä ja tarkkaan pun-
nitsevana voimana. ,,Jos ei minun tulisuuteni

panisi eloa teihin, niin kaikki jäätyisi", maini-
taan kuninkaan kerran O :lle kärsimättömänä
lausuneen, johon tämä vastasi : „jos ei minun
kylmyyteni jäähdyttäisi Teidän Maj :nne tuli-

suutta, niin pian kaikki palaisi tuhaksi". Oin
elämän ja ulkonaisen vaikutuksen kuvaaminen
seuraavina aikoina olisi samalla hänen isän-

maansa koko historian esitys, ja sen täytyy siis

.\ksel Uxenslierna.

tässä jäädä tekemättä. Yhdessä kuningas ja
kansleri panivat toimeen ne tärkeät uudistukset,
jotka tapahtuivat sisällisessä hallinnossa, ja yh-
dessä he johtivat valtakunnan ulkonaista poli-

tiikkaa. Kustaa Aadolfin kaaduttua Liitzenin

kentällä tuli O. yksin valtakunnan asiain johta-

jaksi Kristiinan alaikäisenä ollessa. Järjestet-

tyänsä Ruotsin asioita Saksassa, hän 1636 pa-

lasi Ruotsiin, jossa hän nyt valtakunnan kansle-

rina kuninkaan testamentin ja 1634 v:n hallitus-

muodon perustuksella oli yhtenä kuningattaren
holhoojana ja holhoojahallituksen sieluna. Kris-

tiina kuningattaren tultua täysi-ikäiseksi O.

syrjäytettiin jonkun ajan perästä nuorempien,
kuningattarelle taipuisampieu suosikkien tieltä,

mutta usein, vaikeampien kysymysten ilmaan-

tuessa, täytyi kuningattaren sittenkin turvautua
vanhaan, kokeneeseen kansleriin. Kristiinan

kruunusta-luopumus oli 0:lle katkera tapaus:

,,hän oli kuitenkin suuren Kustaa Aadolfin ty-

tär", kerrotaan vanhuksen siitä lausuneen; ja

pian senjälkeen hän itse meni pois elämästä.

Niimeiseen asti hän otti asioihin osaa. Hän sai-

rastui kuolontautiin valtaneuvoston kokouksessa,

vietiin kotiin ja kuoli 28 p. elok. 1654. — Luon-
teeltaan O. oli varovainen, mutta samalla päät-

täväinen, ja lahjomattoman rehellinen. Hänen
vastustajainsa esittämät syytökset häntä vastaan

on myöhempi tutkimus huomannut epäoikeute-

tuiksi. Hän oli jumalaapelkääväinen, mutta il-

man ahda.ämielisyyttä. yksityisessä elämässään

ystävällinen ja kohtuullinen. Mielipiteiltään hän
kyllä monessa suhteessa oli aristokraatti, mutta
tässäkin nähdään hänen vastustavan jyrkintä

ylimyskantaa ja vaikuttavan ettei holhoojahalli-

tus likimainkaan suosi semmoista aatelisvaltaa,

kuin esim. sitten Kristiina. Omissa läänityksis-

sään asuvista talonpojista hän piti huolta ja

suojeli heitä liioilta rasituksilta. Itse hän sa-

noi ,.rakastavansa vapautta"
; ja vaikka valtio-

päivät usein tuottivat hankaluutta, niin hän kui-

tenkin niitä puolsi, „sillä ne kuuluvat kansan
oikeuteen ja vapauteen, ja ovat omansa valista-

maan yleisöä ja liittämään sen hallitukseen".

Oppia ja kirjallisuutta hän harrasti ja edisti,

ja siinä suhteessa sopii mainita, että hän v. 164!)

Kemiön vapaaherrakuntaansa perusti lastenkou-

lun, joka oli maamme ensimäisiä kansakouluja.

[..Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och

brefväxling", I (4 osaa), II (11 osaa) (1888-1909).]

6. Gabriel Bengtsson O. (1586-1656),

Ruotsin valtiovarainhoitaja, tuli 161] kuvernöö-

riksi Tallinnaan, 1617 valtaneuvokseksi ja yli-

asemestariksi. V. 1631 hänet nimitettiin Suomen
kenraalikuvernööriksi, jossa virassa ei kuiten-

kaan näy saaneen mitään erityistä aikaan ja

josta luopui 1634 valittuna valtakunnan varain-

hoitajaksi. Kristiinan itsensä tultua hallitukseen.

O. 1645 nimitettiin Liivinmaan kenraalikuver-

nööriksi. Hän oli taitava virkamies, mutta häntä

syytettiin ahneudesta ja riitaisuudesta.
'7. Gabriel Gustafsson O. (1587-1640).

Ruotsin valtadrotseti, Aksel 0:n veli, tuli hyvän
opetuksen saatuansa 1617 valtaneuvokseksi ja

1618 Tukholman käskynhaltiaksi. 1628 Svean

hovioikeuden varapresidentiksi ja valittiin tammi-

kuussa 1634 drotsetiksi. Hän oli rehellinen, ky-

vykäs, iloluontoinen ja suosittu herra, aina val-

mis uhrauksiin isänmaan hyväksi. Veljensä
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f mutta joutui tässU toime<

ruols. valtuutetun Adlc:

O. oli tietorikas ja tni-

•:\ kiivas. itsepUiuen ja ylpe.i.

' ien paljon vihamiehiä. V. 165.'>

I . ri ylim. leptatiksi Saksaan sek.i

\Vism>rin ylioikeuden pre.^identiksi ; siellU hSii

jo kahden vuoden perii^tii kuoli.

10. Bensl OabrieUnon O. (162^-1702».

kaoaliapresidentti. O. 6:n poika, oli 1650 Ruot-

iin valtuutettuna NQrnliercin eksekutKionisopi-

roulueaaa. nimitettiin 10.'i5 Vur.sovan kenrnali-
".. 'iiinsovittajaksi Olivaan.

.-i Liiviin, llihetettiiu

. i.i tuli 1680 kanslia-

;
. : r . -- 1 hiin sitte» johti

I 1- ..i...vr,.ui KiuirU- XI:nnon aikanii,

ja kuninkaan mielipiteet yleensä mc-
Turun akatemian kan.'^lerina O. oli

l'-l - rpnalnni sekä Inkerinmaan j.i

Ku"! nin laamannina vrsia 1606.

11. Erik U. 11624-56). valtakansleri. Aksel O :m

poika, tuli lopetettuansa ulkomaiset opintomat-
kanpa. 1646 Tallinnan ja Viron kuvernööriksi.

1651 viltnnnivokgeksi ja 1052 kauppakollepin
prmi'! -iä 16.54 i-UnsU jillkeen valtakun
nan i. O. herätti suuria toiveita

tietorikl>.:iu4c'Il.ian. kyvyllHän ja kelvoUisuudfl-
laan. mutta aikainen kuolema teki näistil toi-

vei«ta lopun. Kun Kaarle Kustaa lilhti Puolan
•otaan. aeuraai O. kuninkaan mukana, mutt t

Preuiuisna ankara kuumetauti tempasi hänet pois

vajita 32-ruotiiiena. O. oli 1048 mennyt naimisiin
Pietari Brahen veljentyttären, Elsa Brahen,
kanaaa ja häät vietettiin Turun linnassa. [Ellen

Frie«. ..Erik Oxen»tierna" (188!») -. kertomus
hli«t« lli>t. Arkiston X o-nssa »ivv. 164-171.]

12. Johan r, n», riil (i 17.50-1818) kreivi,

maoilija; 'lyllenhorf,' oli ru-

noilija Oi ja tämän perheessä

O. tj m n»ein oleskeli. Nuoruuden
jitlv.i runoilija Creutein kanssa. Palvel-

tuansa iliploriiaattisella iirallii. hän tuli 1774 ka-

mariherraksi ja liittyi Kn-^ti-- 11! n hoviin, jonk.i

juhlia hänen runonsa j:i insa suuressa
mUrin vilkastuttivat. 1780 valta-

kunns' ksi ja t,ii!i.iij arvon lakatessa
1780 iren ylimari-alkaksi, 1702 valtn-

kunnan rr.ar>slicak«i ja yleinten asiain \'almi«tjiH

kuniiuu jäseneksi. 0:n runot ulivut kirjoitetut

Iljan ranskalaisen maun mukaan ja eniniiniten

opettavaista tai ylistUviiii lantun. Niistii mai-

nittakoon ..t"»ile lifver Gustaf .\dolfs död". „llop-

pet". runoteokset ..Pafrens stunder" ja ..."^kör

lurntt". puheita, runokirjeitU j. n. e. Ruotsin aka-

temian jäseneksi O. kutsuttiin sitä perustettaessa.

A'. <}.

Oxford loksfadj. 1. Kreivikunta Etelä-Enplan-
ivisstt, Thnmes-joen pohjoispuolella: 1,945 km'.

199,269 as. (1911). — 2. Edclliimainitun kreivi-

kunnan piiäkniipunki. Thamesin ja siihen laske

van Cherwelljoen viilisellii niemekkeellä, rauta-

teitse 95 km luotee.seen Lontoosta; muodostaa
oman kreivikunnan; 53.048 ns. (1911). — O. on
monine puistoineen, puistokiiyliivineen ja kau-

niine rakennuksineen Englannin viehättUvimpiii

kaupunkeja. Huomattavia rakennuksia: vanhan
linnan (rak. 1000-luvulln) t<irni. tuomiokirkko
Clirist ohurcli (llOO-luvun jälkipuoliskolta), yli-

iipistokirkko .'^t Mary the \'ir^Mn (1300- ja 14H0-

luvuilta), muistomerkki Martyrs' memorini (1555

ja 1550 poltettujen Crnnmerin, Lntimerin ja Hid-

leyn muistoksi) sekii monet 0:n yliopiston ja

sen eollege-laitosten rakennuksista. — 0:n merki-
tys perustuu sen ikivanhaan yliopistoon
(Englannin vanhin), josta jälkiä tavataan jo 1 133,

vaikka ensimäinen eollejre (University ooUejie)

perustettiin vasta 1249. Nyk. on 21 coUepe-

Initosta (ks. College) ja lisäksi 4 n. s. halla

(ilman itsehallintoa). Yliopi.ston hallinnolliset yh-

dyskunnat ovat: convocation (jäseninä tohtorin-

arvon saavuttaneet), joka päättää useista juokse-

vista asioista, hyväksyy tai hylkää hehdomadal
eouneilin tekemät asetusehdotukset, jakaa kunnia-
arvoja, valitsee yliopiston molemmat parlamentin-
edustajat, nimittiiä kirkkoherrat yliopiston patro-

naattioikeuden alaisiin seurakuntiin (joita on

439) ; congrcffalion (jäseninä etupäässä convocsi-

tionin yliopiston viroissa olevat jäsenet) on yli-

opistoa koskevissa lainsäädäntökysymyksissä con-

vocationin ja hehdomadal eouneilin (jäseninä

kansleri, sijaiskansleri, 2 proctors. 18 conprepa-

tionin valittua jäsentä) välillä. Viimemainittu
esittää lainsäädäntö- ja asetuselidotukset. — Yli-

opiston etunenässä on kansleri (tai sijaiskans-

leri), jolla on toimeenpanovalta: hänet valitsee

convocation elinajaksi. Sijaiskansleri molempien
proctorien keralla valvoo kurinpitoasioita. -

Opettajat jaetaan kolmeen luokkaan: elinkau-

deksi nimitetyt professorit, enimmäkseen 5v:ksi
valitut readcrs (ylim. prof.) ja collepe'ien aset-

tamat lecturers (dosentit). — Ylioppilaat kuulu-

vat johonkin collepeen: v:sta 1808 on myöskin
niiiden ulkopuolella olevia (non-rnllegiate slu-

denlK . 1912: 203). Kaikkiaan ylioppilaita (un-

iliri/iiiduiiliii) 1912 oli 3,951 (enemmän kuin mis-

sään muussa Enplannin yliopistossa). -- Yliopis-

ton yhteydessil on suuri joukko tieteellisiä lai-

toksia: Bo<lleiana-kirjasto, University palleries

and Ashmolean miiseum, Clarendon prcss (yli-

opiston kirjapaino), pari oliservatoria, kasvit,

puutarha (per. 1683, Enplannin ensimäinen) y. m.
-- Yliopiston tulot 1912 2.t milj. mk., lisäksi

collepc-laitosten tulot 14, i milj. mk. •— Histo-
ria. O. juurtaa alkunsa 700-luvulla perustetusta

nunnaluostarista; mainitaan ensikerran 912.

Tanskalaiset polttivat sen 979, 1002, 1010. .Sit-

(«mmin 0:sfa tuli sotilaallisesti tärkeä paikka
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ylisen Tliunicsiii laaksou :ivainiena. Oli 1100-

j

iuvuUa usein hallitsijain asuinpaikkana, 1200-

luvuUa siellä pidettiin useita parlamentinkokouk-

sia. Sisiillissodassa 1640-luvulla O. oli kuningas-

mielisten pääkortteerina. kunnes Kairfax. 1646

sen valloitti. (E. E. K.)

Oxford [oksfod], Robert Harley (1661-

1725), 0:n jaarli, eugl. valtiomies; liittyi 1688

Vilhelm Oranialaiseen, valittiin 1689 alihuonee-

seen, jonka puhemieheksi tuli 1701: kuului al-

kuansa whig-puolueeseen ja tuli 1704 wliig-minis-

teristön jäseneksi, mutta alkoi pian juonitella

Anna kuningattaren luona ministeritovereitaan

vastaan, minkä johdosta hänen täytyi erota vi-

rastaan 1708: tuli 1710 torjjen mukana uudel-

leen hallitukseen ja toimi tehokkaasti Utrechtin

rauhan aikaansaamiseksi, mutta ei saavuttanut

jyrkkien toryjen luottamusta, riitaantui toisen

vaikutusvaltaisen ministerin, Bolingbroken kanssa

ja erosi 1714. Kun whigit Anna kuningattaren

kuoltua pääsivät uudelleen valtaan, syytettiin

0:ia valtiopetoksesta ja pidettiin kaksi vuotta

vankeudessa; kokoili innokkaasti kirjoja ja käsi-

kirjoituksia, jotka viimemainitut ovat joutuneet

British Museumiu kokoelmiin; oli läheisissä ys-

tävyyssuhteissa kirjailija Swiftiin. J. F.

Oxfordin pyhitysliike [oksfsdin], eräs yli Eu-
roopan kulkenut uskonnollinen liike, jonka lähtö-

kohtana oli 1874 Oxfordissa pidetty suuri herä-

tyskokous. Kokouksen johtajana oli Philadel-

phiasta kotoisin oleva tehtailija Pearshall
Smith, joka sittemmin myöskin Saksassa ja

Sveitsissä saarnasi pyhitysoppiansa. Tähän he-

rätysliikkeeseen ottivat myös tehokkaasti osiia

amer. saarnaaja Moody (1837-99) ja hengellis-

ten laulujen sepittäjä .S a n k e y. Liikkeen omi-

tuisuutena oli kristittyjen täydellisen pyhityksen

teroittaminen. E. K-a.

Oxford-liike [oksfod-], anglikaanisen kirkon

piirissä 18o0-luvulla romanttisen ajanhengen vai-

kutuksesta ja osaksi myöskin vastavaikutuksena

individualistista metodismia vastaan syntynyt

jyrkästi korkeakirkollinen virtaus, jonka tyys-

sijana oli varsinkin Oxfordin yliopisto. Liikkeen

johtajat K e b 1 e, P u s e y ja Newman taisteli-

vat julkaisemissaan „Tracts for the time" (1833-42)

ankarasti kaikkea protestanttista individua-

lismia ja järkeilyä vastaan, teroittaen kirkon tra-

ditsionaalisia aineksia, kuten piispan valtaa ja

apostolista perimystä, katolista liturgiaa ja. sak-

rameuttimagiaa. .Jumalanpalvelus tehtiin loista-

vaksi ja esteettisesti viehättäväksi. Samalla tul-

kittiin innokkaasti kirkkoisiä ja heidän lausun-

noilleen annettiin ratkaiseva merkitys. Vihdoin
liike osoitti todellisen laatunsa, kun Ne\vnuui,

150 pappia ja joukko korkeimman aiiteliston jii-

seniä kääntyi katoliseen uskoon (1845). Kelile

ja Pusey sitävastoin jäivät anglikaaniseen kirk-

koon elinajakseen muodostaen siinä ritualis-
tisen suunnan, jolla varsinkin ylemmässä pa-

pistossa on suuri kannatus. O. antoi katolisen

kirkon edistymiselle Englannissa suurenmoisen
vauhdin, jota kesti vtiosisadan loppuun asti. vrt.

Anglikaaninen kirkko, Newman, Pu-
sey, K e b 1 e. E. K-a.

Oxidatsioni ks. Oksidatsioni.
Oxidi ks. Oksidit.
Oxkangar, kaksi yhteenkasvettunutta meren-

saarta Tengmo ja Kvimo, Oravaisten ja Maksa-
maan pitäjäin alueella Pohjanlahdessa.

Oxygenium (kreik. ofesj/'s = hapan, ja genein

= synnyttää), happi (ks. t.).

Oxygenoli, suuvesi, joka sisältää 3 <fc
vety-

superoksidia veteen liuotettuna. Käytettäessä vety-

superoksidista vapautuu helposti puhda-sta hap-

pea, joka vaikuttaa antiseptisesti ja puhdista-

vasta
Oxytropis, keulankärki. harvinainen, kui-

villa hiekkaisilla paikoilla kasvava hernekukkai-

nen vanakasvi; lehdet monipariset, kukat kellan-

vaaleat. Teriön venho otapäinen. siitä nimi.

K. L.

Oxyuris ks. Kihomato.
Oyama ks. O j a m a.

OzEena ks. M ä t ä n e n ä.

Ozark Mountains [ouzi'i'k mavntinz], metsäi-

nen, alava vuoristo Pohjois-Ameriikassa. ulottuu

Missouri'n alajuoksulta lounaiseen Ked Kiverille,

n. 200,000 km'. Korkein huippu on Magazin
Mountainissa. 850 m yi. merenp. On syntynyt
kivihiilikauden liuskeista ja hiekkakivestä, siluu-

risesta kalkkikivestä ja kambrisesta kvartsiitista.

Kivihiilirikas; saadaan myös polttoöljyä, sink-

kiä, lyijyä y. m.
Ozelot, otselotti, ks. P a n t t e r i k i s s a.

Ozoni ks. Otsoni.
Ozork6w (ven. Ozorkov), kaupunki Puolassa,

Kalisin kuvernementissa, Bzura-joen varrella:

18.327 as. (1910), joista liki puolet juutalaisia.

Suuria villa- ja puuvillatehtaita.
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luvasta &-äiinteestU p eroaa
:: .Diitn on puheäänetön, edellinen

ncn.

i roomalaisis-ia kirjoituksissa P
\

. u*. Populus, Pontifex, Proconsul,

u... ..., ».iua = Fapo ipaavi), Faator, Pro-

frtanr. Pater y. m.; viittauksissa p = pagina, niu-

• iiki--.! ; t,tur\r, (pp = pianismmo) , lakikielessä

a-iakirjois.4ai = pubjirafum (s. o.

.-i annettu I, vekseleissä = pro-

i = fosiorin merkki: raha-

|>enni; vielä p voi olla = par,

; .»r. — Hoomal. lukumerkkinä P = 400;
-lila x' = 80, ,.T = 80,000. Y. W.

F&axlArJarvi (lap. Paadarjäyri), luonnon-
ihan» i»r\i Inarin-Lapissa n. 20 km Inarin kir-

' Ii pituus n. 13 km. suurin le-

:i korkeus n. 140 m yi. me-
r '.^'.^.v kolmen joen vedet, Va«ko-

«n ja Menesjoen. joista Vaako-
-innikolle. molemmat viimeksi-

P. lahkee SiioUujärvcn ja

:i kautta. Inarinjärveen. —
itkustettAensa kulj»*tjijin ta-

i.,r,ri.- tiiliua Menesjärveltä
1 Mfiiesjoen suulta

1 mjV.i.i iiiviiten aina
.' Vanha

| Kaamas-
• ePnpo: • 1. Njttlmi-

tunnettu hyväksi taimenen-
L. U-nen.

Paaden (ren. Bogojarlentkuja), kunta Aunuk-
sen lUriiiMi, Poverit^an piirissä, polijoispuolelln

MlntyuUn (Mjandup>el<kaja) kuntan, suuren

lahdnla. P. ou
uintelupaikaksi.

iSeeäjärven ympärillä. 4.U64 as. (1905). 13 kansa-

koulua (1905). — Pääkylä: Paaden. Seesjärveu
luusirannallu suuri. eriiioniai-.en kaunis kylä.

jolle Katariina II :n aikana annettiin kerran kau-
punginoikeudetkin. mutta ne otettiin pois jo 178-J

ja siirrettiin Poventsalle. Kuunauhuone. — Muita
huomattavia kyliä: Selkie (Selgi), Suonnel, Särki-

järvi, Maanselkä ja Petelniemi. L. Il-iirn.

Faadisten luostari jvir. nykyään Klooslri.

s:iks. Padis}, keskiiiikuinen Viroumualla, likellä

Tallinnaa oleva sistcrsiläis-Iuostari, joka 1351

kuningas Maunu Eerikinpojalta sai patronaatti

oikeuden Porvoon pitäjään ja siihen kuuluviin

kappeleihin ynnä lohenkalastusoikeuden Van-
taanjoessa. Patronaattioikeudesta syntyi luosta-

rin ja Turun piispan välillä pitkitaikainen riita,

joka lopulta ratkaistiin va.sta kun piispa Maunu
r:iv:ust osti siltä oikeudet takaisin 100 noobe-

lilliu V. 1408 Paadisten munkit myönsivät piispa

Bcro Balkille ja kaikille Turun tuomiokapitulin

jä.senille, silloisille ja jälkeentuleville, täyden vel-

jeyden ja osuuden luostarin ja koko sistersiläis-

munkiston hyviin töihin. — Uskonpuhdistuksen
jälkeen seuraavina sota-aikoina mainitaan P. 1.

usein vahvana linnana; syksyllä 1561 ruotsa-

laiset saivat sen valtaansa, kunnes venäläiset

tammikuussa 1576 sen valloittivat ja tekivät siitä

tukipaikan sotayrityksillensä. Vasta jouluk. 28

p. 1580 onnistui Hannu Eerikinpojan, Prinkka-
lan herran, nälällä pakottaa se antautumaan, sen

jälkeen kuin puolustajat loppuaikoina olivat elät-

täneet itseänsä nahkoilla, saappailla, oljilla ja

heinillä. K. O.

Paahdesärkyminen on vuorilajien sorautumi-

nen äkillisten ja suurten lämpömäärän vaihtelu-

jen vaikutuksesta. P. on yleistä aavlkkoseudulssa.

e.sim. Sahara.ssa. E. M-ncn.
Paahtopaisti (cnpl. roanlbcef), engl. tapaan

paistettu häränlllia (otettu lantiolta).

Paahtovanukas (ransk. crime brälie), eräs

munista, maidosta ja sokerista valmistettu ruoka
liiji.

Paajala (ruots. Ornevik), ratsutila Jorois-

ten pitäjilsHä, Kotkatlabden kylässä .") km kir-

kolta koilliseen, käsittää nykyään 2,m mant-
tiialia, n. 1,050 ha. — P:n, joka aikanaan oli

säteri, perusti ratsumestari Niilo Pietarinpoika

firoth (aateloituna Grotenfelt), joka 1(1:")0 oli siiii

iciit liiänltyksckseen muutamia veromarkkoja
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niaata Kotkatlahden kylässä. Tila on siitä alkaen

ollut perustajan suvulla; nyk. omistaja (1914)

kapteeni K. O. Grotenfelt. — Päärakennus on

v:lta 1S36. A. Es.

Paakka ks. Ccrlogenys paca.
Paakkola, kanava Vuoksessa, Kuparsaaren-

selän alapuolella, vie Paakkolan 0,8 m:u korkui-

sen kosken ohitse. Sulku, rak. puusta (pohjana

hetonikerros) , pit. Ö5,4 m, lev. T.s» m ja veden-

syvyys kynnysten kohdalla 2.67 m. Rakennettu
1892-95, jolloin Vuoksenvirta kanavoitiin Jääs-

ken kirkolta Tiurinniemeen (pohj. haarassa) ja

Kiviniemeen (etel. haarassa). P:n kanavatyön
kustannukset nousivat .V29,523 mk:aan. V. 1911

kulki kanavan kautta 2,606 alusta; tuloja sam. v.

12.208 mk. ja menoja 4,835 mk. L. B-nen.

Paäl, Läszlö fpfil läslö] (1846-79), unk.

taidemaalari. Opiskeltuaan Aradin taidekoulussa

ja VVienin akatemiassa P. sai varsinaiset taide-

vaikutuksensa Ranskassa, jossa Th. Rousseau ja

yleensä Barbizon-koulu oli hänen maisemamaa-
lauksensa esikuvana. [B. Läzär, ..L. de P., un
peintre hongrois de Tfieole de Barbizon" (1904) .]

(E. R-r.)

Paali (ruots. hai; saks. Balien) =10 riisiä pa-

peria. 1 p. amer. puuvillaa = n. 200 kg. Tav. p.

merkitsee pakkaa läpeensä samanlaista tavaraa.

(U. S:n.)

Paaluarlna ks. Perustusrakennus.
Paalujuntta, koje jolla paaluja upotetaan

maahan. Yksinkertaisin p. on tukeva hirsi taikka

hirrenpää. jonka kylkiin on kiinnitetty 3 tahi

4 pitkää kahvaa, joista kiinnipitäen 3 tahi 4

miestä voi nostaa juntan ja iskeä sillä upotetta-

van paalun päähän. Hirren alapää on varustettu

rautarenkaalla. Tavallisin käsijuntta on veto-
juntta (kuva 1). Siinä on kahden pystyttäi-

sen telinepuun välissä liikkuva paino, juntta-
luoti 1. h e i j a r i, kivestä taikka tavallisim-

min raudasta. Luodista lähtevä köysi kiertää te-

lineen latvassa olevan pyörän yli ja sen päähän
on kiinnitetty kimppu ohkaisempia nuoria, tav.

solmuUisia. Näihin nuoriin tarttuvat työmiehet

ja vetävät köydestä yhtaikaa junttalaulun tah-

din mukaan luodin ylös niin paljon kuin sen yh-

dellä käden ojennuksella voi tehdä ja antavat,

hellittäen köyden, luodin pudota alla olevan paa-

lun päähän. Iskusta paalu painuu maahan. Luo-
din painoa lasketaan 15-25 kg miestä kohden ja

se on tav. korkeintaan 400-500 kg. Tehokkaam-
pia kuin käsijuntat ovat konejuntat. Hyvin ylei-

nen on päättömän ketjun avulla toimiva
kone juntta (kuva 2). Siinä on samantapai-
nen teline kuin vetojuntassakin. mutta raudasta
tehty ja niin järjestetty, että se voidaan asettaa

kaltevaankin asentoon vinopaalujen upottamista
varten. Nimensä se on saanut päättömästä ket-

justa, joka kiertää telineen johteiden ala- ja ylä-

päässä olevan pyörän ja höyrykoneen käyttämän
telan ympäri. Telan kautta ketju saa johteiden

välissä ylöspäin kulkevan liikkeen. Raskas, tav.

900-1.000 kg painava rautainen junttaluoti liik-

kuu yllämainittujen johteiden ohjaamana siten,

että siitä vipulaitteen avulla salpa työnnetään
kiertävän ketjun lenkkiin, jolloin luodin t<äi;-tyy

ketjun mukana nousta ylös, kunnes se joko kä-

dellä, taikka vivun ja nuoran avulla vetämällä
salpa sisälle luotiin irroittuu ketjusta ja putoaa
alas iskien alla olevan paalun päähän koneen

käydessä ja ketjun kiertäessä herkeämättä sa-

maan suuntain. Juntta toimii nopeaan ja sään-

nöllisesti ja luodin iskukorkeutta voidaan mie-

linmäärin säätää. Pisimpien paalujen mukaan on
telineen korkeus 10-14 m, se on sijoitettu pyörien
päällä lepäävälle vaunulavalle, jotta sitä kiskoja

myöten helposti voidaan siirtää. Samalla lavalla

sijaitsee myös höyrykone kattiloineen, joka sitä-

paitsi käyttää paalujen nostolaitetta. Voimak-
kaimmat ja tehokkaimmat ovat välittömästi
vaikuttavat höyryjunia t. Niitä on
useampaa eri rakennetta, joista seuraavat kaksi

ovat enimmän käytettyjä. Kummassakin höyry-

sylinteri muodostaa junttaluodin, joka siis on

ontto, niin että mäntä voi sen sisässä liikkua.

Toisessa (kuva 3) männän varsi käy sylinterin

pohjan läpi ja tukee paalun päätä vasten. Höyry
tulee putken kautta sylinterin yläpäähän ja pa-

kottaa paineellaan sylinterin nousemaan ylös

männän pysyessä paikoillaan kunnes sylinterin

kyljessä lähellä pohjaa olevat reiät tulevat män-
nän yläpuolelle, jolloin höyry päiisee poistumaan
sylinteristä ja, kun höyryn tulo samalla katkeaa,

sylinteri putoaa alas iskien junttaluotina paalun
päähän. Toisessa muodossa (kuva 4) männän
varsi menee sylinterin laen läpi ja on kiinni teli-

neessä. Höyry tulee sylinteriin männän yläpuo-

lelle torvimaisen männänvarren kautta, johon

höyryputki liittyy. Näissäkin höyryn paine nos-

taa sylinterin ylös kunnes höyry edellämainitun

tapaisten reikien kautta pääsee poistumaan, jol-

loin sylinteri putoaa alas allaolevan paalun pää-

hän. Kummassakin muodossa mäntä sylinterei-

neen aina seuraa paalua sen painuessa alas. edel-

lisessä välittömästi, jälkimäisessä erityisen teline-

sovituksen avulla. Höyrynjohtoputki on kum-
massakin polvekkeilla tehty liikuteltavaksi. Vä-

littömästi vaikuttavien höyryjunttien iskukorkeus

on sylinterin pituuden mukaan verrattain pieni

(korkeintaan 100 cm), mutta luotisylinterin suu-

ren 1,000-3.000 jopa 4,000 kg painon ja iskujen no-

peuden takia on niiden teho suurempi kuin mui-

den konejunttien. — Sähköä, vesivoimaa ja ruuti-

räjähdystäkin käytetään p:ien liikevoimana,

mutta varsin harvoin. J. C-en.

Paalujuuri, vahva, paksuuntunut, syvälle maa-
han tunkeva pääjuuri.

Paaliikenkä, peruspaalun rautainen kärki ks.

Perustusrakennus.
Paalukirves (tansk. palstab) , sama kuin n. s.

varsikeltti. ks. Esihistorialliset ajan-
jaksot, palsta 817, kuvataulu 111:8.
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PMluk;.
jaksoi.

W«- Silta
PmAlurakec

I-IM

- I O r I > 1 1 I « e i a j a M-

muoJo^trttu «iltapilari,

' K«ibi!itorialli»ft|
1 11: 1-2.

.. ..Ita. jonka pilarit ovat !

•i, k*. Silta. ./. ('•Il

i , _._^_ 1 1 a i V a ma t o k«. Kaira
> I m p u k a I

PaAlusuoJua, paaluvarustus. maahao is-

^aluiiila triitv «uoja- ja tukiseiiift iiiau-

J. CHt.
P.i.i.:'u« k« Prru8tusrakpnnus.
P.i..: :•. »rustufl 1. palisaJi, 15-30 cm:n

4 ni:n piiiii.si&ta. yläpiiiUtiiUii teroi-

-la tehty varustus. Paalut ujioto-

i joko pystysuorajin

P:ia rttkoiim-ttiiii

i^ I u s t u »p :i a.

y ;. M rivin peräk-

in, jolloin paa-

lin tai laadit-

in ulkoreunuÄ-

!vat miehistöil

tfttu nnipuniii-

• ttiin ennen ni. m.
i :i.seilla varustettuja

N ykyajan ampunia-oiieita

J/. f. B.

Paaluviili. Maanmittaus-yliliallituksen kierto-

kirjeen mukaan 15 p.lttt toukok. 1888 jaotetaan

vlkS-, mittaus- ja rajalinjoja y. m. s. mitattaessa

pituus niin sanottuihin metrilliaiin

i'\a. joiden tulee sisHltiiil kymmenen
•

I pituista vitjaviilill. .siis

1 jalkaal. Teiden mit-

• n a.-ettelemista varten
i 200 tai 500 metriä (=

I , . .1 ;.. 11". Knnen mptrijiirjc»-

telmin \ < ."suonies-a kiiytcttiin i

r. n i.iti • ^T i.t!ilnitt.ni-iilije«äUntö

• met.sän-

--ään pal-

rijarjestelman voimaan-
pitnibta p;iä, joka hei-

: :. '-mpi viilimntka. P.

• • •
. että joka mitatun

.11 iiiiiuttopiinlii, joka mer-
l:i jn käännetään sille

(ii'-len. /<-!a iiiitLji- on alkanut. O. Lth.

Paanajiirvi. luonnonihana. vuonomainen järvi

lä^^a. OulankajoeHKa (ks. t.) ; pit.

-uiinta lännestä itään), suurin lp-

j 1 Km, pinta-ala 22. 7> km', pinnankor-
m yi. merenp.. suurin syvyys 128 m

Il syvin Järvi Laatokknn lukuun-
P. oo Suomen kauneimpia järviä;

,1.1' ii.lrriri i.t., ii.ii.|i~t.i m:vi iiit tiikoon

' paikoittain kariijii

,
' ,. ,1 ja hyrinviljcltyjä.
— i mon kirkolta maantie.

fK. ' 'ija Paanajärveslii" (Suo-

tiet««lli*ef> yhdistykjten julkaisuja IX,

1 /.. Unen.
FaA&Ulinen kauhu runxk. lerrfur panique,

k». Pam, äkkiä kolilauvu kova kauhu, joka
raitaa kokonaisen väkijoukon

;
pakokauhu.

Pannu ju Paanukatto ks. K u 1 1 a m i n o i>

ja K a 1 1 o p a a n u.

Faapuuri icnjjl. larhoanl, iiorl. ruoUs. fiuburrfi

aluk.sea vasen puoli peräpäästä keulaa kohdeu
katso»'ssii. F. W. L.

Paarapiihkinii, etelä-ameriikkalaisen lierlliol-

Iflia ejvelsau (ks. t.) sienien. .Siemen on 4-0 cm
pitkä, 3-sUrniäiuen. Kuori on puutunut, sisus

idjyrikas, mautelinniakuiuen. Syödiiän raakoina.

Niistä valmistetaan myös vaaleankeltaista hyvää
polttoöljyä. P:öitä on meilläkin usein myytä-
vänä. K. ' L.

Paarit, kevyt vuode, jota voidiuin käyttää sai-

raita ja vahinfioittuneilahenkilöitii kuljetettaessa.

Saomen Tshionrautaioiden suirnspaorit.

Uudenaikaiset p. voidaan mukavasti asettaa pyö-
rille tai sovittaa sairasvaunuihin.

Faarlahti, luonnonihana lahti Näsijärven länsi-

rannikolla. Teiskoa pitäjiLssä, pit. n. 10 km; ai-

noastaan kapean salmen kautta Näsijärven yh-

teydessä.

Panrlammi ks. Pit k ä I ä.

Faarmalinnut (Muscicapa) ovat pieniä. 14-16

cm:u pituisia varpuslintuja. Nokka t.vveltil le-

veä ja litteä, sopiva pienten hyönteisten kiinni-

sieppaamiseen lennosta. Sieraimia peittävät, puo-

liksi karvamaiset sukahöyhenet ; nilkat lyhyet

ja jalat pienet. Suomessa pesii vain 2 lajia, joista

harmaa paarmalintu (il. grisola) on le-

vinnyt puurajalle asti pohjoiseen. Se on harmaa,
vaatimattoman näköinen; asustaa sekä havu- ettil

sekametsissä samoin kuin ihniisa.sunnoillakin.

Huono laulaja. Mustan- ja valkeankir-
java paarmalintu (if. atricapilla) on le-

vinnyt ehkä laajemmallekin, mutta on vähemmän
lukui.sasti esiintyvä. Sen tapaa yleisimmin lehti-

metsissä ja ihmisasunnoilla. Hyvä laulaja (ks.

Laululinnut, liitekuva .Suomen laulu-
linnut). P. rakentavat pe.sunsä puun koloihin,

harmaa paarmalintu usein rakennuksiin, valkean-

ja mustankirjava jiaarmalintii pesimäpönttöihin.

Muuttavat talveksi etelään. E. W. S.

Paarmankuhmut ks. P e r m u t.

Paarmat iTabanida-) ovat kärpäsiä, joitten

naaraat imevät verta ja pistävät sanpen tuntu-

vasti. Kuumis on leveit. littcähkö, silmät hyvin
suuret. Tavalliset paarmat (Tahanus}
ovat suuria, usein 2'/, em pitkiä, vaaleasiipisiä

hyönteisiä, jotka lentäesssilän surisevat. Runsas-
lukuisina esiintyessään ne tuottavat nautaeläi-

mille ja hevosille usein suurta tuskaa (kuva ks.

Kärpäset). .Sokeapaarmoilla (Chry-

Mopsj on hyvin leveä ruumis, suuret metallin-

hohtoiset silmät ja mustatäpläiset siivet. Suppu-
paarmat I llrrmnltiimän) ovat paljon lioikem-

pia kuin edelliset. Niillä on mustanharmaat vaa-

lean marmoroidut siivet. Molemmat viimeksi-

mainitut lentävät «ivan äänettömästi. P:n tou-

kat elävät kostesiHsa maassa ja syövät luultavasti

ka«vien juuria. Vasta talvehtimisensa jälkei-n ne
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koteloituvat. — P:hiu sekoitetaan useiu saivar-

tajat (ks. t.i. U. S-s.

Paarskylä, allodisäteri Perniön pitäjässä Per-

uiön rautatieaseman vieressä, on nykyään alaisine

tiluksineen pitäjän suurimpia maatiloja. Tila on
aikoina;xn kuulunut m. m. Jägerliorn-. Spilre-,

Gyllenbjerta-, Hästcsko-. Ehrenprijs-. Björkman-
(Björkeuheim-), von Julin-. Ram.say- y. ni. su-

Tuille. Nyk. omistaja (1914) F. Kaarloneu.

,1. Es.

Paasche /se/, Hermann is. 18.51 1, saks. ta-

loustieteilijä ja politikko, oli 1879-1906 professo-

rina eri korkeakouluissa; ollut Saksan valtiopäi-

väin ja Preussin maapäivien jäsenenä; tuli 1907
valtiopäiväin ensimäiseksi varapresidentiksi; teok-

sia: „Zuckerindustrie und Zuckerhandel" (1891),

,.Die Zuckerproduktion der Welt" (1905) y. m.
Paasi (ransk. page, it. paggio. käännös lat.

pcrdagogianus sanasta), poika, joka tekee ka-

niaripalvelusta jonkun ruhtinaan tai ylhäisen
herran hovissa, hovipoika. Jo roomalaisilla mai-
nitaan olleen p:eja. Keskiajalla vasallien pojat
olivat p:eina lääniherrain hoveissa, missä he sai-

vat oppia hienoa käytöstä ja aseiden käyttöä,
kunnes 14-15-vuotiaina pääsivät aseenkanta-
jiksi. J. F.

Paasiarkku (ruots. hällkista), kivikautinen
niegaliittihauta, ks. Dolmen ja Esihisto-
rialliset ajanjaksot, palsta 815 ja kuva-
taulu II: 9.

Paasikoulu, Venäjän arvoltaan ensimäinen
sotakoulu. Pietarissa. P:ja perustettiin 18:nnella
vuosis. useimpiin Euroopan maihin. Niissä kas-

vatettiin aatelisten poikia, joita samalla harjoi-

tettiin hovipalvelukseen (paaseiksi). Näistä on
enää jäljellä vain Pietarin p., johon pääsevät
isänmaan palveluksessa erikoisesti ansioituneiden
miesten pojat ja pojanpojat y. m. Koulun kah-
della alimmalla luokalla opetus tarkoittaa yleis-

sivistystä, kun taas 2 ylimmän erikoisluokan ope-

tus on järjestetty yksinomaan sotilaallista kas-

vatusta silmällä pitäen. Kunnostautumisen no-

jalla ylimmän luokan oppilaat voivat kohota
kamaripaaseiksi (= sotilaskoulujen ali-

upseerinarvo), jotka erinäisissä juhlatilaisuuk-

sissa ovat komennetut hovipalvelukseen. Koulusta
päästyään oppilaat pääsevät pääasiallisesti kaar-
tinjoukkoihin upseereiksi saaden tällöin lukea
hyväkseen erinäisiä oikeuksia toisista sotakou-
luista tulleiden upseerien edellä. M. v. H.

Paasma, lankoja vyyhdittäessä tai vyyhdelle
kehittäessä yhteen sidotut kuusikymmentä lan-

kaa. Eräissä kehissä eli n. s. haspeleissa, härve-
leissä on itsetoimiva p:n-lukija. U. T. 8.

Paaso, allodisäteri Heinolan pitäjässä, käsitti

n. 2.582 ha v:een 1912. jolloinka osa tilasta pals-

toitettiin. Päätila on nykyään suuruudeltaan
n. 692 ha. Hylly, meijeri, sähkölaitos. Laiva-
liike Heinolan kirkonkylästä. — Tila on kuulu-
nut von Birckholtz-, Allongren- ja von Esseu-
suvnille, viimemainitulle v :een 1885, jolloinka

sen osti sen nyk. omistaja (1914) tilanomistaja
Yrjö Schildt. V. 1808 rakennettu päärakennus
paloi 1913. A. Es.

Paasonen, Heikki (s. 1865). kielentutkija,

yliopp. 1881. fil. kand. 1888. fil. lis. 1893, nimi-
tettiin .suom.-ugrilaisen kielitieteen dosentiksi

1893 ja professoriksi 1904, oltuaan sitä ennen
kouluylihallituksessa ylitarkastajana 1902-04; ol-

lut useilla kieli- ja kansatieteellisillä tutkimus-
matkoilla (1889-90, 1898-1902) suomensukuisten
mordvalaisten, tseremissien ja ostjaakkien kuin
myös turkkilaispcräisteu tsuvassien ja tataarien
keskuudessa. l':u monilukuisi.sta arvokkaista jul-

kaisuista mainittakoon : ,,Mordviuische lautlehre"

(1893), „Proben der mord\viniseheu volkslittera-

tur. I" (2 vihkoa, 1891, 1894), „Die turkischeu
lehnwörter im mordninischen" (1897), „ltä-

suomalaisten kansain runoudesta" (Valvoja, 1897),
„Kielellisiä lisiä suomalaisten sivistyshistoriaan"

(1897). „Tatarische lieder" (1901), „Beiträge zur
kenntnis der religion und des cultus der tschere-

missen" (1901), „tjber die turkischen lehnwörter
im ostjakischen" (1902), ,,Die finn.-ugr. s-laute.

I. Anlaut" (1903), „Csuvas szöjegyzgk" (1908),
„Mordwiuisolie chrestomathie" (1909), „Beiträge
zur finnischugrisch-samojedischen !autge.schichte"

(1913-14).

Paasto (ruots. fasta), uskonnollisessa tarkoi-

tuksessa tapahtuva täydellinen tai osittainen pi-

dättäytyminen ravinnosta. Paastoaminen esiintyy
useissa ei-kristillisissä uskonnoissa (intialaisilla,

islamin tunnustajilla y. m.) merkkinä ihmisen
it&ensä-nöyryyttämisestä jumaluuden edessä. Jee-

suksen aikainen juutalaisuus piti paastoamista
suuressa arvossa (vertaus farisealaisesta ja publi-

kaanista) ; almujen antamisen ja rukoilemisen
rinnalla se oli tärkein uskonnollinen harjoitus

(Matt. 6,-ij). Jeesus ei määrännyt opetuslapsil-

leen paastoamista, jonka vuoksi hän joutuikin
aikalaistensa moitteen alaiseksi (Matt. 9,,). Myös-
kin Paavali asettui paastoamiseen nähden va-

paalle kannalle katsoen, että uskossaan vahva syö-

köön lihaa, mutta heikko syököön vihanneksia.
— Jo aikaisin ruvettiin kristillisessä kirkossa
suosimaan paastoamista tärkeänä uskonnollisena
harjoituksena. Apostolien opissa (2:sen vuosis.

alussa) määrätään keskiviikko ja perjantai

paastopäiviksi. Samassa kirjassa säädetään, että

kastettavan tulee paastota sinä päivänä, jolloin

hän kastetaan, ennen kastetta. Keskiviikko ja

perjantai tulivat sitten pysyväisesti paastopäi-

viksi. Aikaisin tuli myös käytäntöön 40 päivän
paasto ennen pääsiäistä eli n. s. kvadragesimaali-

paasto. joka vieläkin on voimassa katolisessa kir-

kossa. Luterilaisessa kirkossa ovat tästä muis-
tona 5 paastonaikaista sunnuntaita. — Katoli-

sessa paastojärjestyksessä erotetaan kolmenlainen

paasto; 1) ,.jejunium naturale" eli luonnollinen

paasto, joka tarkoittaa täydellistä ravinnasta pi-

dättymistä aamupäivällä ennen ehtoollisella käyn-
tiä, 2) ..jenunium plenum" eli täysipaasto. johon

sisältyy ainoastaan yhden aterian nauttiminen

päivässä, jolloin liharuoka ei ole sallittu sekä

3) ,,jejunium semiplenum" eli puolipaasto, jolloin

tavallinen määrä aterioita ilman liharuokaa on
sallittu. Jokainen roomal. kirkon jäsen on vel-

voitettu puolipaastoon 7:nne.stä ikäATjodesta ja

täysipaastoon 21:nnestä ikävuodesta 60;nteen

ikävuoteen asti. Sairaat ja heikot voivat saada

erivapautuksen tästä säännöstä. — Luterilaisten

kesken on vielä paastoaminen paikoittain käy-

tännössä aamupäivällä ennen ehtoollisella käy-

mistä. — Evankeliselta kannalta katsoen voi

paastolla olla uskonnollista merkitystä ainoastaan

luonnollisena surun ja tuskan ilmauksena

(Matt. 9,5). Lakisääntönä se johtaa ulkokultai-

suuteen. — Viime aikoina on paastoamista myös-
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Paattlnen i myuii Paattiskorpi; ruots.

Paattii 1. Patin). 1. Kunta. Turun ja Po-
rin I . M»«k<in kihlak., Maarian-Paattisten nimis-

> Liedon asemalta n. 5 km, Jäkär-
I. 8 km. Pinta-ala fi2.« km', jo.«ta

(1910) 1.573 ha (siinä luvussa
104 ba )a puutarha-ala 2.«a ha).
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khrakunnaksi sen. piiat. 19 pMtU miirriisk. 1901:

Pissa oli jo 15S0 luvulla oma kirkko ja vtsta

I69t1 oma pappi; 189;i P. miiärältiiu lakkautet-

tavaksi ja yhdistettäväksi Vululon seurakuntaan.

mutta ennenkuin tätii miiäräystä ehdittiin tu-

tina, annettiin cdellänuiinittu erottamismau-
- Kirkko puusta, mk. 1909; vanlia 1080-90

luvuilla rakennettu kirkko purettiin 1909,

(K. Kaukovalta. „Kntkelma Paattisten historiaa"

i..Lännetär". uusi jakso I); ..Paattisten numero"
(Turun ."^anomat 1912).) />. Ilncn.

Poattiskorpi ks. Paatti nen.
Paatumus, sieluntila, jossa ihminen on us-

kt.>nnollisiin vaikutuksiin nähden vastaanottama-
lon. Hepr. C, seur. tämä tila csitetiiän ennen
koetun Jumalan armon hylkäämisen sciirnuk.seksi.

E. K-a.

Paavali (kreik. Pniilos). pakanain apostoli,

useiden uusitestamentillisten kirjain tekijä.

P.. jonka alkuperäinen nimi oli Saulus, oli juuta-

lainen Benjaminin heimosta, kotoisin Tnrsoksen
kaupungista Kilikiasta, jossa hänen i.sHllänsä oli

Rooman kansalaisoikeus. Valmistuakseen lain-

oppineeksi P. tuli aikai.sin Jerusalemiin, jossa

hän tuli etevän farisealaisen oppineen. Oama-
lielin oppila.iksi. Samalla hän silloisen tuvan
mukaan oppi kii^ityön, nimittäin teltantekijän

ammatin. Ollen kristinopin ankara vastustaja

hän vainosi sen kannattajia ja oli saapuvilla

diakoni Stephaniiksen kivittämisessä. Korkean
neuvoston valtuuksilla varustettuna hän vihdoin

lähti Dama.skokseen vainotakseeu siellä oleskele-

via kristityltä, mutta sai matkalla ilmestyksen,

jonka johdosta itse kääntyi tuohon ennen vihaa-

maansa uskoon (n. 30 j. Kr.). Damaskoksessa
hän tapaa Ananias nimisen kristityn, joka hä-

net kastaa, ja oleskelee senjälkoen jonkun aikaa

Arabiassa •— kenties verraten liihellä Damaskosta
— palaten sieltä Damaskokseen. Vasta kolme
vuotta kääntymisensä jälkeen P. kävi lyhyellä

käynnillä Jerusalemissa oppien silloin tuntemaan
sikäläisen seurakunnan jolitajat, Pietarin ja Jaa-

kobin. Täältä liän lähti kotikaupunkiinsa Tar-

sokseon, jossa oleskeli useita vuosia, kunnes
Harnabas toi hänet Antiokiaan. Täällä oli sillä

välin syntynyt hellenistinen, kristillinen seura-

kunta, jonka jiiseniii ensin ruvettiin sanomaan
kristityiksi. Saarnattuaan Antiokia.ssa vuoden
ajan Paavali ja Barnabas lähetettiin viemään
avustusta .Jerusalemin köyhälle seurakunnalle, ja

v.ista tämän matkan jälkeen alkoi P:n varsinai-

nen lähetystoiminta. Sittenkuin Antiokian seura-

kunnan vanhimmat olivat kätten päällepanemi-

sella valinneet Barnabaan ja P:n lähetyssaar-

naajiksi, lähtivät he molemmat sille matkalle,

jota on sanottu P:n ensimäiseksi lähe-
ty «matkaksi. Lähetit kulkivat Seleukian.

Kyproksen. Pergen, Pisidion Antiokian. Iko-

niumin. Lystran ja Derben kautta, kaikkialla

ensin kiiiintyen juutalaisten puoleen, multa kun
he näiltii saivat vihaa ja vainoa osaksensa, niin

he rupesivat saarnaamaan pakanoille. Näiden
kuudessa olikin saarnaajilla melkoinen menes

Derbcstä he palasivat Lystran ja Pisidian

rx.Kitta lähtöpaikkaansa Antiokiaan takaisin.

Kun tänne näihin aikoihin saapui Jerusalemin
juiilaliiisk ristittyjä, jotka pakanoiltakin vaativat

ympärileikkausta ja Mooseksen lain pitämistä,

liilifiviit Pinvali ja Barnabas Jerusalemiin neu-
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vottelemaan apostolieu kanssa. Täällä pidettiin

silloin tärkeä apostolien kokous (konsiUM. van

liemman ajanlaskun mukaan 50 j. Kr., uudemman
mukaan 47 tai 48 j. Kr., jossa asiasta sovittiin

pakanakristittyjen vapauden hyväksi. Sittenkuin
P. ja Barnabas olivat tästä kokouksesta palan-

neet, erkanivat heidän tiensä. P. lähti Silaan

kanssa n. s. toiselle lähetysmatkalle,
joka kesti kolme vuotta. Kuljettuaan ensin van-

hoja jälkiänsä Vähän-Aasian kautta hän otti

Lystrasta Timotheuksen seuraansa ja kulki sitten

Fryy<,'iau, Galatian ja Troaksen kautta Euroopan
puolelle Makedoniaan. Ensimäinen pysäyspaikka
oli Filippi. josta P. Thessalonikan ja Berean
kautta matkusti Ateenaan. Täällä hänellä ei ol-

lut menestystä, mutta sitä enemmän Korintissa,

jossa hän saarnasi puolitoista vuotta ja kirjoitti

kirjeet tessalonikalaisille. Korintissa P. asui

teltantekijä Akulaan ja hänen vaimonsa Priskillan

luona, jotka seujälkeen olivat hänen uskollisia

auttajiansa evankeliumin työssä. Korintista läh-

dettyään P. kävi lyhyellä matkalla Jerusalemissa
ja palasi jälleen Antiokiaan. Vietettyään täällä

jonkun aikaa hän lähti n. s. kolmannelle
lähetysmatkalleen vaeltaen Galatian ja

Fryygian kautta Ephesokseen, jossa hän sitten

ole.skeli puolen kolmatta vuotta. Tämän ajan ku-

luessa hän ainakin kerran kävi Korintissa, ehkä
numallakin. Sen aikana hän myöskin kirjoitti

ensimäisen kirjeen Korintin seurakunnalle. Ho-
peaseppä Demetriuksen johtaman kansanmetelin
takia P:n täytyi paeta Ephesoksesta ja hän jat-

koi nyt matkaansa Makedoniaan ja Akhaiaan.
Saatuaan huolestuttavia tietoja Korintista P. kir-

joittaa Makedoniasta toisen kirjeensä korinttilai-

sille. Saavuttuaan Korinttiin hän kirjoittaa kir-

jeet roomalaisille ja galatalaisille. Viivyttyään
Akhaiassa kolme kuukautta P. lähti Filipin.

Troaksen ja Miletoksen kautta Jerusalemiin,
jossa hänet vangittiin. Täältä hänet vietiin Ke-
sareaan, jossa hän sai vastata asiastansa roomal.

prokuraattorien Eeliksin ja Eestuksen edessä.

Tätä vankeutta kesti kaksi vuotta, joiden ku-
luessa P. kirjoitti n. s. vankeuskirjeet. Vedot-
tuaan vihdoin keisariin P. vietiin Roomaan. Meri-
matka oli seikkailurikas; Maltan luona laiva

joutui haaksirikkoon, mutta P. sekä muut mat-
kustajat pelastuivat. Vihdoin saavuttiin Roo-
maan, jossa P. verraten vapaassa vankeudessa
vietti kaksi vuotta. Hänen lopustaan ei ole

täyttä varmuutta; perintätiedon mukaan P. kuoli

marttyyrikuoleman Neron aikana.
P:n elämän kronologiasta huomattakoon seu-

raa\aa. \'anhemman ajanlaskun mukaan tapah-
tui P:n kääntyminen n. 35, apostolien kokous 52
ja vangitseminen 58. Uudemman ajanlaskun mu-
kaan, jota varsinkin Harnack edustaa, on P:n
kääntyminen tapahtunut n. 30. apostolien ko-

kous 47 tai 48, vangitseminen 54, Roomaan saa-

puminen 57. Jälkimäistä ajanlaskua tukee eräs
uusi löytö, jonka mukaan Ap. t. 18,, mainittu
Gallio (Senecan veli) astui Akhaian ylimaaher-
ran virkaan kesällä 51.

Koska P:n elämän yllä lyhyesti kerrottuihin
puitteisiin on kovin vaikea sovittaa n. s. pasto-

raalikirjeitä (ks. t.) (2 kirjettä Timotheukselle
ja 1 Titukselle) ynnä niissä mainittuja asian-

haaroja, ovat useat aikaisemmat tutkijat otaksu-
neet, että P. kahden vuoden vankeuden jälkeen

olisi vapautettu ja vielä käynyt n. s. neljän-
nellä 1 ä h e t y s m a t k a 1 1 a, jonka jitlkeen

hän olisi uudestaan vangittu ja vasta silloin

surmattu. Tällä olettamuksella ei kuitenkaan ny-
kyään enäii ole paljoa kannatusta. Pastoraali-
kirjeistä suoriudutaan silloin tavallisesti kieltä-

mällä niiden oikeaperäisyys. Toisten mukaan ne
kuitenkin välillisesti sisältävät paavalilaista pe-

rua. Joka tapauksessa on sanottava, että P:n
elämän loppu peittyy hämärään.
P:n merkitys kristinuskon perustamishisto-

riaan nähden on tavattoman suuri. Hän on ensi-

mäisenä täysin vapauttanut evankeliumin juuta-
laisuuden kansallisista ja uskonnollisista rajoi-

tuksista ja julistanut sitä universaalisena uskon-
tona. Hänellä on kyllä ollut siinä edeltäjiä

(Stephanus ja Barnabas), mutta hän yksin on
vienyt aatteen perille. Hän on myös ensimäisenä
täysin tajunnut Kristuksen kuoleman ja ylös-

nousemisen luuastusmerkityksen ja sitä teologi-

sesti esittänyt. Hän. tuo rabbiinisesti koulutettu
juutalainen, on kristinuskon ensimäinen teologi.

Teologiset opit Kristuksesta, lunastuksesta, van-
hurskauttamisesta ja kirkosta P. on ensimäisenä
esittänj-t. Sen ohessa P. oli suuri organi.saattori,

seurakunnallisen elämän järjestäjä. Hän oli ker-

rassaan tahtoihminen, hallitsijaluonne, mutta mys-
tiikan hiljaiset äänet eivät hänelle silti olleet

tuntemattomat. Juutalaisuus ja kreikkalaisuus
olivat hänessä solmineet liiton maailman henki-
seksi valloittamiseksi. Lähinnä Jeesusta on hän
syvimmin vaikuttanut kristinuskon kehitykseen.

[C. Clemen, ..Paulus, sein Leben und Wirken"
(1904); H. Weinel. ..Paulus, der Mensch und
sein ^'erk" (1904) ; A. Dcissmann. ..Paulus"

(1911).] E. E-a.

Paavali, viiden paavin nimi.

P. I (paavina 757-67), Stephanus I:n veli ja

seuraaja, liittyi kohta paavinistuimelle noustuaan
läheisesti frankkien kuninkaa.seen Pippin Pieneen
saadakseen tältä turvaa langobardeja vastaan.

P. on julistettu pyhimykseksi; hänen päivänsä
on 28 p. kesäk.

P. II (paavina (1464-71), maallikkonimeltään
Pietro Barbo. valittiin paaviksi sopimuk-
sen perustuksella, jossa hän lupasi panna toi-

meen uudistuksia kardinaalikollegissa ja kutsua
kokoon yleisen kirkolliskokouksen, mutta jota

hän ei kuitenkaan pitänyt. P. ei ollut suosiolli-

nen humanismia kohtaan. Hankki paavinistui-

melle uusia tulolähteitä, m. m. määräten, että

riemuvuotta oli vastedes vietettävä joka 25 :s

vuosi. Julisti Yrjö Podiebradin 1466 pannaan,

mutta hänen yrityksensä saada Unkarin kunin-

gas Mathias lähtemään sotaan häntä vastaan ei

onnistunut.

P. III (paavina 1534-49), maallikkonimeltään

Alessandro Earnese, synt. Roomassa
1468; tietorikas, valtioviisas, mutta epäsiveellinen,

kohdisti pääharrastuksen.sa politiikkaan. Se mää-
räsi myöskin hänen suhteensa uskonpuhdistukseen.

V. 1534 hän asetti komitean esittämään keinoja

kirkollisten epäkohtain poistamiseksi ja kut.sui

kardinaaleiksi uudistussuunnan miehiä, mutta
komitean ehdotuksia ei pantu täytäntöön. V. 1539

P. vahvisti jesuiittaveljeskunnan säännöt, ja 1542

hän asetti inkvisitsionituomioistuimen u.skonpuh-

distuksen vastustamiseksi. Peläten keisarin val-

lan liikaa kasvamista hän ei antanut keisarille
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x»a I^trman ja riaix-uzun

u«»an!u>in loistoajan niiolionU

f 9U<Mi tkitfiU j& auloi 154d Mirtieltiuj:rlon

\:'<-ru ryhtyft Pirtariiikirkon rakrntamisc«ii.

La politica di papa Paolo III e Tltii-

; , L. T. Rankr, „Die römiscben Pfipsu-"

1 (ie>»i*j, A. V. liruffel. ..K.«i»er Karl V und
die rSmiiche Kurie" 1544 46 " (1870-83).]

P. IV ({navina 1665'59), niunllikkouiiiipltiitin

Oiovanni Pietro Caraffa. syut. 1476 y li-

ikuja, tuli Cliii'-

|>ii>|iaksi 1518.

-.^1 i.'..Li JA i'-ii.i:i Karaiuaulipiispiiksi

.-ti 1524 tealiiuien (kg. t.) vi-ljeskun-

vina hfin on jäykiiiimlln vanhoillisuu-

.ja, jonka periaatteita oli toisoltu puo-
,,.i...t .-> „t- >.,,..,, kirkkokurin kSyt-

iji.sa muodossa, loi-

} ston tukaliuttAiiii-

r." III perusti 154J
Il KooniiuiD. V. 155!»

I>iset, ninicnonioiiD

ksi ja nntoi katoli-

9tUr uikrudru riinluii tit-iliil lieidiln alueensa.

P k"ve''«i inkvisit«ioiiia, suosi jesuiittoja ja pani
llettyjea kirjain luettelon (indeksin).

I Lin hiin harjoitti ensin nepotismia
>uurm mitoin, liittyi Ranskaan ja vastusti Es-

(miau rmikutusvaltoa, mutta kun kaikki hUnen
.Ita raukesivat, karkoitti hän,

alman edcssli pelastaakseen.

1. 111.1.1 i.t>".i i> .•> ii sukulaisensa Koomasta j.i

antautui kokonaan kirkollisiin tehtäviinsä.

fK. Clotbein, ..li.'D:itius von I»yola und ilii'

fJefrenreformation" ilK9.')i, L. Riess. „Die Politik

P:a IV und seine Kepoten" (1900), D. Ren(>

Ancel, ,,L« di^frrÄce et le procVht des Carafa"
iRerue B«n«dictine 24-26. 1907-09).

P. V l|HLavina 1005-21). maullikkonimel
j

tUo Camillo Bor);he8e. synt. 1552 Roo-
maaaa. Toimittuaan aikaisemmin m. m. paavin
llbettilUnl £»panja.<i.sa, hänet korotettiin 15911

kardinaalilui. Ankarana kanonisen oikeuden
Mluitajana P. ei tahtonut tunnustaa maalliRello

Tallalle mitUn vaikutusvaltaa kirkon asioissa.

Siten h&n joutui onnettomaan taisteluun uuden-
aikaisia vaitiollixia f>oriaatteita tunnustavan Vc-
oetoian taaavallan kanssa, jota hän ei voinut
taivu'*- — -in ja interdiktin avulla. V. 1613
P. ['• noan seminaarin lähetyssoarnaa-
jain -ta varten. Taiteiden suosijana
hAn ' arinkirkon rakentamisen loppuun
ja ka. ;inaa muutenkin. SO-viiotisessa so-

daaaa bin kannatti katoliaia huomattavalla raha-

arulla. A. J. Pä.
Paavali I Petrovit« (17.''>4 1801), Venäjän

kr-i«ari. Pietari III:n ja Katariina II :n |>oikn.

I^npoena hän ei saanut olla vanhempiensa kasva-
'.iMvnm ja kun äiti oli v. 1762 noussut valta-

ji P. ankaran kohtelun alaiseksi.

i jn ftelkäsi hänen vaatimuksiaan
•i häntä senvuoksi tylyydellä

I ijoita oli hänen ympärilläiln
ppleiinti toimettomuudessa, loitolla

^to. P., joka lapsena oli ollut avo-
iriii-iiM'ij. suora ja oikpiidentuntoin<>n, muuttui
•ynkik«i, epftluuloiseknl ja oikullji^i-k-i, ja epil-

terveet kuvittelut hallit«ijavallaiitA valtasivat hii-

neu mieleiisU. Noustuaan äitinsä kuoltua valta-

i^Uiiniflle marraskuussa 179Ö hiin aluksi ryhtyi

liy vitutalitoisuutta ja oikeudontnntoa osoittaviin

tekoihin, mutta pian hiinen hallituksensa muut-
tui mitä mielivaltaisimmaksi despotiaksi. Epä-
mieluinen sana voitiin raupiista maiinpaolla.

Kläniä oli kaikkialla hirvittävän, salaisen polii

sin valvonnan alaisena, sensuuri ja pnssipakko

oli ankartu Sotaväen kuri muodostui pikkumai-
suuteen meneväksi turhuntarkkuudoksi

: paroa-

dissu sattunut virhe voitiin ranpiista mitä an-

karimmin. P, vihasi erityisesi! Ranskan vallan-

kumousta, ransk. kirjallisuutta ei sallittu tuoda
valtakuntaan, ja ransk. |)ukuienkin käytlUmiiien

idi kielletty. Oikullisuus vallitsi ulkopolitiiku.-*-

sakin. Ranskalaiset pakolaiset saivat turvapai-

kan Venäjällä niinkuin myös ranskalaisten kar-

koittumat johanniitta-ritaritkin. Itävallan ja

Englannin vaikutuksesta P. yhtyi 1798 toisen

liittokunnan sotaan Ranskaa vastaan, mutta jo

hcur. V. hän epäluulosta liittolaisiaan kohtaan
luopui siitä, teki sovinnon Napoleonin kanssa,

karkoitti ranskalaiset pakolaiset Venäjältä ja

käänsi politiikkansa Englantia vastaan, johon
liän oli suuttunut m. m. senvuoksi, etteivät

englantilaiset antaneet hänelle, johanniittain

suurmestarille, valloittamaansa Maltan saurt:u

V;n 1800 lopussa ja seuraavan alussa \enäjä teki

Ruotsin, Tanskan ja Preussin kanssa puolueet^

tomuussopimuksen, joka oli Englantia vastaan
kohdi.stettu. — P:n mielivaltaiseen hallitukseen

oli alettu yhä enemmän kyllästyä, tyytjiiiättö-

mien ke.skuudessa syntyi kreivi Pahlenin joh-

dolla salaliitto, inistä kruununperijällä Aleksan-

terillakin, jonka P. tahtoi syrjäyttää valtaistui-

melta, oli tieto. Tarkoituksessa pakottaa P:n
luopumaan hallituksesta salaliittolaiset tunkeu-
tuivat illalla maalisk. 23 p. 1801 palatsiin. Syu-
tyi kahakka ja siinä P. sai surmansa. — Avio-

liitosta toisen puolisonsa. Wilrttembergin prin-

sessan Dorotea Augusta Sofian (Maria Fedo-
rovnan) kan.ssa P:lla oli monta lasta. Pojista

.Meksanleri ja Nikolai inyöliemmin nousivat Ve-

näjän valtaistuimelle. A'. IV. R.

Paavi (kreik. pappas, lat. papa = isä), alkuaan
kaikkien piispain, patriarkkain. jopa luostarirn

esimiestenkin nimitys. Itämaisessa kirkossa sitii

käytetään vieläkin ainakin kaikista korkeam-
mista papeista, mutta länsimailla se omistettiin

5 Tiineitä vuosis. alkaen yhä ykfiinomaisemmiii

kirkon korkeimmalle johtajalle, Rooman piispalle.

Matt. 1(J,.-„:äan. Liuik. 22„-„:eon ja.loh. 21,,„:iiiin

vedoten Rooman kirkko väittää Rooman piispalle

kuuluvan oikeudellisen yleispiispuiiden (ks. P r i-

maatti), mutta todellisuudessa hänen arvo-

asemansa ei ole saanut alkuaan mistälin juma-
lalliseksi säädökseksi käsitettävästä .Jeesuksen Ha-

nasta, vaan on vähitellen kehittynyt useiden his-

toriallisten tekijäin vaikutuksesta. Rooman vanha
valta-asema kohotti jo alusta alkaen Rooman
piispan erikoisasemaan, ja sitä vahvisti voimak-
kaasti se 2 .seita vuosis. asti tunnettu tarina,

että Rooman seurakunta oli apostoli Pietarin pe-

rustama. Ensimäisten kristillisten vuosisatain

oppiriidoissa, joissa itämaisen kirkon pääpiispat
usein olivat vastakkain, Rooma pysyi johdon-
mukaisesti oikeaoppisuuden kannalla, laskien

usein ratkaisevalla hetkellä vaakaan painavan
«anansa, joka tuli yleiskirkollisen opin pohjaksi.
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Samulla kuin idiiii iiiuiiicii iipiistolisteu istiiiiitcu

hoitiijat toisiansa kadehtien heikensivät koko
itämaisen kirkon asemaa liin.-iniaiseu linnalla,

osasivat Kooman piispat, joiden joukossa oli

useita voimakkaita persoonallisuuksia, koota liinsi-

niaat ympiirilleeu yleiskirkollisten tarkoitus-

periiin toteuttamiseksi. Vaikka Kooman piispan

vaarallisin kilpailija. Konstantinopolin patri-

arkka, sai valtapyyteissäiin keisarilta apua. oli

kuitenkin keisarin liilieisyys hänelle enemmän
haitaksi kuin hyödyksi, sillä keisarit sekaantui-

vat alituisesti hänen viranhoitoonsa. Täten Koo-

man piispan arvo pää^ii kohoamaan niin kor-

kealle, että JO Sardican kirkolliskokous 34.3

myönsi hänelle kirkon ensimäiseu piispan ase-

man, ja saman tunnustuksen hän sai keisari

\'alentinianus Illtn julistuk.ses.sa 445. Seuraa-

vana aikana Italian usein sekavat valtiolliset

olot vaikuttivat samaan suuntaan, kun varmoja
pernuitteita noudattava ja aina kaltaisenaan py-

syvä paavinistuin esiintyi ainoana luotettavana

mahtina, jota yhtä hyvin kansan kuin asevoi-

maan nojautuvien valtiasten täytyi ottaa huo-

mioon. Esiinnyttyään jo 000 :n tienoilla tärkeänä
valtiollisena tekijänä p. kohosi muodollisestikin

mapilliseksi ruhtinaaksi, kun Pipin Pieni 75G lää-

nitti hänelle melkoisia alueita. Samoihin aikoi-

hin aukesi hänelle uusia mahdollisuuksia germaa-
nien keskuudessa harjoitettavan lähetystoimen

kautta. Jo Grecorius Suuri oli suuresti laajen-

tanut p:n vaikutusvaltaa anglosaksien käännyt-
tämisellä, mutta vielä paljoa merkitsevämmäksi
tuli Bonifaeiuksen toiminta Germaauian kirkollis-

ten olojen järjestämiseksi roomalaiseen malliin.

Senjälkeen tuli koko länsimaisessa lähetystyössä

säännöksi viedä kansoille kristinusko roomalai-

sessa muodossa ja liittää heidät samalla lähei-

sesti p :n-istuimeen. Yksityiset arkkipiispat,

jotka eri maissa nousivat puolustamaan omaa
ja maankirkkojensa itsenäisyyttä, nöyryytettiin
toinen toisensa perästä, sillä piispat, luostarien

apotit ja muut kirkolliset arvohenkilöt tunnus-

tivat mieluummin kaukana olevan p:n kuin lä-

hellä a.suvan arkkipiispan korkeimmaksi johta-

jakseen. Sitäpaitsi p. sai voinulkasta tukea
n. s. pseudo-isidorisista dekretaaleista (ks. t.),

joita Nicolaus I ensimäisenä käytti valtavaati-

mustensa tukena. V:n 900 tienoissa tapahtu-

neesta alennuksesta paavius nousi ensin saks.

kei.sarien ja sitten clunyläisiä aatteita kannatta-
vien p:ien vaikutuksesta, joiden mielestä kirkon
perinpolijaiueii puhdistus oli mahdollinen ainoas-

taan sillä ehdolla, että kirkko sisällisesti ja ulko-

naise.sti täysin vapaana sai käyttää kaikkia valta-

keinoja tarkoitusteusa toteuttamiseksi. Grego-
rius Vll:u aikana alkanut p:n arvon nousu
kehittyi alituisissa taisteluissa maallisen vallan

kanssa huippuunsa Innoeentius III:n aikana,

joka nöyryytti kuninkaita ja antoi keisarin-

kruunun kenelle tahtoi. Bouifacius VIII:n paa-

vius 1300 :n vaiheilla muodostaa käännekohdan.
-Mielettömyyteen asti kohotetut valtavaatimuk-
set, joita tosiolot eivät enää vastanneet, tuotti-

vat p:ille pahan nöyryytyksen Kanskan kunin-
kaan puolelta, ja n. s. babylonialainen vankeus
(1305-77) alensi p:n arvon mitättömiin. Suuri
skisma (1378-1417) lisäsi vaikeuksia. Kirkon
alennustilan auttamiseksi syntyi 15 :nnen vuosis.

alkupuolella yleisten reformatoristen kirkollis-

2. Vri PainpMii '> „ U

kokousten liike, joka sai skisman lopetetuksi,

mutta leiiokkaiden parannusten toimeenpano lyk-

käytyi, sillä p:t juonittelivat kirkolliskokouksia
vastaan, koska ne käsittivät saaneensa valtansa
suoraan Jumalalta ja olevansa p:ia ylempänä.
Kirkon puhdistus jäi p:ien tehtäväksi, mutta
siihen lie eivät kyenneet. Uskonpuhdistus loh-

kaisi suuria aloja p;u valtapiiristä, mutta Tri-

dentin kirkolliskokouksen ja jesuiittaveljeskun-

nau edustama vastakkaisuskonpuhdistus pysäytti
sen voittokulun. P:n arvo kohosikin vielä uudella

ajalla, kunnes valistusaika ja Ranskan suuri

vallankumous tuottivat sille uusia nöyryytyk-
siä. 19:nnellä vuosis. p:t osasivat taitavalla

menettelyllä vahvistaa asemaansa, kunnes Vati-

kaanin kokous 1870 suostui julistamaan p:n
erehtymättömäksi. Alutta uudestasyntynyt Ita-

lian kuningaskunta liitti jo sam. v. Kirkkoval-
tion tähteet omiin alueihinsa. tehden p:n maal-
lisesta vallasta lopun. P:lle jäi ainoastaan Vati

kaani ja itsenäisen hallitsijan oikeudet. [Ranke.

..Die römischen Päpste in den letzten vier .Jahr-

hunderten" (10 :s pain. 1900). Watteubach.
..Gesch. des römischen Papsttums" (1876). Döl-

linger, ..Das Papsttnm" (2:nen pain. 1892),
Creigliton, ..A history of the papaey from the

great schi.sm to the saek of Kome" (O nid.. 1905
scur.). Grisar. ..Gesch. Roms nud der Päpste im
.Mittelalter" (l:nen osa 1901). Kruger, „Das
Papsttnm" (1907). J. Langen, „Gescti. der rö-

mischen Kirelie" (o nid.. 1881 seur.), Pa.stor,

..Gesch. der Päpste seit dem Ausgang des Mittel-

alters" (4 nid.. 1901 seur.). v. Schubert. ..Konis

Kampf um die Weltherrschaft" (1888) . Lobko\vitz,

..Slatistik der Päpste"' (1905).] — vrt. Rooma-
1 a i s-k ,1 t o 1 i n e n k i r k k o. A. J. P-ä.

Paavinistuin (lat. sedcs «pos/o/ica = apostoli-

nen istuin), apostoli Pietarin jälkeläiseksi käsi-

tetyn Rooman piispan istuin. Tav. nimitys tar-

koittaa paavin koko hovin. tai. ahtaammassa
merkityksessä, paavillisten virkakuntain kokonai-

suutta. Virkamiehet jakaantuvat 8:aan luokkaan.
vira-stot 3 ;een : konsistoriin (ks. K a r d i n a a 1 il.

kongregatsioneihin ja kuriaalivirastoihin ahtaam-
mas.sa merkityksessä. Viimemainittuihin kuulu-

vat oikeus-, armo- ja toimitusvirastot. Oikeus-

virastot ratkaisevat vedotut asiat ja hoitavat

raha-asioita, armovirastot käsittelevät paavin va-

paalta harkinnasta riippuvat asiat, toimitusviras-

tot huolehtivat tehtäväin muodollisesta suoritta-

misesta, toimittaen bullat, kirjeet ja valtiolliset

asiakirjat niiden lopulliseen muotoon. Viimemai-
nittujen virastojen johtajiin kuuluu m. m. kardi-

naalivaltiosihteeri, joka lähinnä vastaa paavilli-

sesta politiikasta. P:n ulkopuolella paavia edus-

tavat legaatit iks. t.). nuntiukset iks. t.) ja apos-

toliset sijaiset. P:n asuntona on Vatikaani.

[Baumgarten. ..Rom. Der Papst. die Regierung
und die Vernaltung der heiligeu Kirche" (1905).

llilling. .Die römische Kurie" (1906).]

A. J. r-;i.

Paavinkruunu 1. t i a r a ks. K r u u n u.

Paavinvaali toimitettiin 3 :na ensimäisenfi

vuosis. papiston ja kansan äänestyksen kautta,

ivun Rooman valtio alkoi suojella kristinuskoa,

pitivät keisarit oikeutenaan vahvistaa v;uilin.

Maniaa oikeutta harjoittivat myöhemmin gootti-

laiskuniukaat. karolingisukuiset ja saksalaiset

keisarit, mutta ajoittain määriisi myöskin Roo-
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Paavola laikaiscmmin Pehkoin ensimäiseii

kirkonkyliiii nimen mukaan). 1. Kunta. Ou-

lun 1., Sälöisten kihlak.. Panvolan-Rnntsilan ni

mismicsp : kirkolle Ruukin a.iemalta 10 km. La-

pin ax-malta 1 1 km. Pinta-ala 540,i km', josta

riljeltyil maata il910) 6.'2.''>4 lia UiinU luvussa

luonnonniityt 4.415 ha). Manttaalimiiiiril 42 "/o.

talonsavuja 109, torpaosavuja 115 ja muita sa-

»uia 45 (1907). 5.780 a.s. ilOlP.). joista "Jl ruot-

iinkielintA: 8.54 ruokakuntaa, joista maanvilje-

lystä pUelinkeinonaan liarjoittavia 541 (1901).

480 hevosta. 2.970 nautaa (1911). — Kansakou-
luja 6 (10141. SUstripankki. Kaahen haara-

apteekki Kuukin iLsomalla. — Teollisuuslaitok-

sia: Raahen puutavarayhtiön saha, .Suomen sysi-

liikkeen aaha (omist. Kaalien puutavarayhtiö).

Ruukin saha; Paavolan kirkonkyl&n meijeri. Vii-

pUn höyrymeijeri : Hemmin mylly: Ruukin,
Topin ja Suomen sysiliikkeon tiilitehtaat. —
2. Seurakunta, konsistorillinen, Kuopion
hiippak., Raahen rovastik. : Siikajokeen kuulunut
kappeli. lai kappelioikeudet 1811; omu kirkko
P:lla oli jo vuodelta 1691 ja oma saarnaaja
T :sta 10U4. P. mällrättiin erotettavaksi omaksi
khrakonnnksi keis. kOskykirj. O p:ltA syysk. 1874
(eroaminen tapahtui 1 p. toukok. 1880). Kirkko
puusta, rak. 1758. perinpohjin korjattu 1850.

L. Ilncn.
Pabianice f-i'liiej, teollisuuskaupunki Puolassa,

Piotrkonin kuvprnementiBsa, Ix^lzista (jonno

slbk^rata) eteluiln. Ner-joen varrella: 38,932 as.

ilOIO). Monenlainia teollisiiuslaitoksia, varsin-

kin puuvillatehtaita. Kauppa vilkasta.

Paca ccelogenya = C oe I o g e n y s pam
(ka. t).

Pacchaleniua. 1. Andreas Mikai-linpoika I'..

«uom. virkamiex ja kirjailija, oli ensin lain-

lukijana Yll-Satakiinnasaa, sitten alalaamnnniiia
Pohjois-SMorron Inkikunnossa. Ililn sai 1648 mui-
den kar i-ksi tarkastaa A. Kollaniuksr-n

lainsuoi .1 ryhtyikin tyBlifm suurella in-

nolla, niiD <'ti:l bftnen ja (Etelä-Suomen) ala-

laamannin Ilenrik .laaknnpojan mainitaan val-

mistaneen aivan uuden HiiomeniiokHen. jnka 1653

oli \uliiiiiua. Miitlu paimiiiiatta inoleiiiniat jäi-

vlit. \'. 1007 hiin Turusiin julkaisi siiomoiiiioksen

Porvo»>n piispan 11. Carsloiiiiiksen kirjasta ..Oan-

tio ojiiit-a, se on nieidiin Herran .lesuxen Chris-

!
tu\en vijmeisest puliest, ristin piialle rippuessa".

I
.-\sui Kitarlan rusthollissa Tyrviiiillil, jonka kir-

kolle on lahjoituksia telinyt, ja kuoli lC70-luviilln.

(\V. G. La^s, „0m finska lagöfvcrsättninpar"

(i&oai.j

2. Thomas P. (1704-84), suom. pappi, tuli

1738 Vanajan kappalaiseksi ja 1740 kirkkolier-

raksi. Tunnetuksi P. on tullut sen maankavallus-
jutun kautta, joka 1748 nostettiin liäntii vastaan.

Iliiiitii syyteltiin vcuäliiisteii suosimisesta edel-

li.sou .sodan aikana ja siitä ettli sen jiilkeenkin

oli ollut yhteydessii heidiin kanssansa ja pitiinyt

kapinallisia puheita. Joulukuussa 1750 Tiiriiii

hovioikeus hiinet vapautti. Valtiopiiivillil 175(>

liilnello myönnöt tiili rahakorvaus kiirsimykscs-

tUiln ja 17C2 hänet nimitettiin Lohjan kirkko-
lirrraksi. Aivan perUttöniUt .syytökset P:ii suh-

teista venäläisiin eiviit kuitenkaan näy olleen.

fV. Koskinen, ,,Kirkkoherra T. P:n asia" (llist.

.-Vrkisto IV) ; K. E. V. Ifinntius, „Oin kyrko-
lierdcn T. P:s högm&lsprocess" (Hist. Arkisto
XVIII).] K. O.

Pace [peisj (engl.), askel, tahti; urheilumerki-
tykse.ssä: vauhti.

Pacemaker fpeiameikaj (engl., = vauhdin ai-

kanns:uija) ks. Edeltäjä.
Pncheco (palsfkoj, F r a n c i s co (1571-1654),

esp. taidemaalari ja -kirjailija. Tärkeämpi sija

kuin maalarina, jona P. teki enimmäkseen us-

konnollisia tauluja, on hänellä opettajana syn-
tymäkaupunkiinsa Sevillaan perustamassaan taide-

koulussa, jossa hänen oppilaanaan oli m. m. hä-

nen kuuluisa viivypoikausa Velasquez. Nyky-
aikana P. on saavuttanut i):iiimerkityksensä maa-
laustaidetta käsittelevällä kirjiilliiaii ,.E1 Arte
dc la Pintiira" (1049). P. oli myöskin runoilija

ja arkeologi ja hänellä oli vaikutusvaltainen
asema inkvisitsionin valtuuttamana Espanjassa
tthtyjen uskonnollisten maalausten puhdasoppi-
juuden tarkastajana. [Francisco Asensio (1876).!

E. R-r.

Pachelbel [-ah-], .Johann (1653-1706), snks.

urkusävcltäjä, oli etevimpiä urkutyylin kehittäjiä

ennen Baeliia. Toimi urkurina useissa paikoissa.

v:.sta 1695 Nilrnbergissä. /. K.
Pacher /palihorj. Michael (k. 1498), saks.

puiinveistäjä ja taidemaalari; synt. 1430-luvulla

Briincckissa Tyrolissa. P., joka aikanaan oli

Etclil-.Saksan huomattavimpia taiteilijoita, on
suiirityylinen, tilysin itsenäinen persoonallisuus,

joskin hän liionnonkäsityksessilän osoittaa suku-
laiHiiutta alankomaalaisten kanssa ja on oppinut
erinomaisen perspcktiivitaitonsa sekä miiodon-
kä-sittelynsä Padovan koulusta. Hän on tehnyt
isoja kuvapatsailla ja maalauksilla koristeltuja
loistoalttareita St. \Volfgangiin (päiitcos, 1477-

81), Gricsiin Bozenin luona, Bri.xeniin (MUnelie-

nin ja Augsburgin museoissa alttarikaapin sii

vct), Salzburgiin y. m. [11. Sampc, ,,Die Brixener
Malerschule und ihr Vcrliältnis zu M. P." (1891).]

E. Rr.
Pacbydermata ks. Paksunahkaiset.
Pacific-alka fpjsi'(ik-l, PolijoisAmeriikaii

länsiosien (esim. San Fransiscon) aika, joka on ;>

tuntia jUljCHHä Green\vichin ajasta. (E. M-nm.)
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Pacific ocean Jp9si'fil^ oiixti} (engl.). Iso

valtami-Ti 1. Tyyni meri.

Pacificradat [i)3si'fik-] yhdistävät Pohjois-

.Vmeriikiissa Atluntin ja Isou valtameren (enjrl.

Pueific ocean) rannikot. Ensimäisen. Central-
U n i o n-pacificradan rakensi kaksi yhtiöiä
1862-69 Omahan ja San Franciscon välille.

Pacificvaltiot [jyasVfih-], Yhdysvaltain Ison
valtiiineren (engl. Pacific ocean) rannikkovaltiot,

Wa.shiugton. Oreiion ja Kalifornia.

Pacini'n kappaleet ks. Iho ja Tuntoaisti.
Pacinotti l-tiino't-], Antonio (s. 1841), it.

fyysikko. 18S2 Pisan yliopiston fysiikan profes-

sori. P. osoitti (1864), että rautarenkaan avulla,

joka pyörii teräsma<;ncetin napojen välissä, voi-

daan synnyttää yhdensuuntainen sähkövirta. P.

käytti tätä n. s. „P:n rengasta" fysikaalisiin ko-

keisiin. Gramme sommitteli sellaista rengasta
teollisuudessa kelpaavan dvnaraon osaksi (1870).

U. S:n.
Pacius /-".'<-/, Fredrik (1809-91). säveltäjä.

musiikin opettaja. Suomen musiikkielämän ensi-

mäinen herättäjä uudella

ajalla. P:n isä oli ham-
purilainen kauppias. Mu-
siikkiopintonsa P. suo-

ritti Kasselissa, Spohrin
ia Hauptmannin johdolUi.

luli 1828 Tukholman hovi-

orkesterin viulusolistiksi,

siirtyi 1834 Helsinkiin
Wiopiston musiikinopetta-
jak.si. Huolimatta silloi-

sista vaatimattomista mu-
siikkioloista P. sai aikaan
säännöllisiä sinfoniakon-
sertteja (1845-55) ja suuria

kuoroesityksiä (Händelin.

^Mendelssohnin, Spohrin
oratoreja y. m.). Sävelsi

.,Maamme"-laulun, ...Suomen laulun", 3 oopperaa
(,,Kaarle kuninkaan metsästys" 1852, „Kypron
prinsessa" 1860, ,,Loreley" 1887) y. m., enim-
mäkseen vokaalimusiikkia. P:n tyyli noudatti
yleensä Mendelssohnin ja Spohrin jälkiä. Kum-
minkin ilmenee hänen teoksissansa tilapäisesti

myös vaikutteita suomalaisesta kansanmusiikista,
ikäänkuin ensimäisinä ituina taidemusiikkimme
vastaiseen omaperäiseen kehitykseen. P. nimitet-
tiin Ruotsin musiikkiakatemian jäseneksi 1856,

sai professorin arvonimen 1860, vihittiin kunnia-
tohtoriksi 1877. Kaisaniemen puistossa on P:n
muistopatsas. Wikströmin muovailema. /. K.
Packalen /-?«/, Carl Fredrik (1814-89).

lahjoittaja ks. L e p a a.

Pactum (lat. < /jonpere = määrätä) ks. Avio-
ehto.
Pacuvius /-"'-/, Marcus (n. 220-132 e. Kr.i.

room. traagillineu runoilija. Enniuksen esikuvan
mukaan P. tulkitsi vapaasti kreikkalaisia näytel-
miä omalla kielellään, mutta käsitteli myös kan-
sallisia aiheita. Jälkimäinen näj-telmälaji sai ni-

men fabula prsetexta. [Julk. Ribbeck, „Tra-
gitorum romanorum fragmenta" (3 :s pain. 1897).]

E. El.
Padang, kaupunki keskellä Sumatran länsi-

rannikkoa, Sumatran Länsirannikon kuverne-
mentin ja P:n Alamaan residenttikunnan pää-
kaupunki : n. 35,000 as., joista pari tuhatta

Fredrik Pacius.

eurooppalaista. Tärkeä kauppa- ja satamapaikka
:

mausteiden, kahvin, tupakan, kopran, vuotain ja
rottingin vientiä. Rautatie P :n Ylämaahan. —
P. on hollantilaisten vanhin asutus Sumatralla,
per. 1666.

Padasjoki. 1. Kunta. Hämeen 1., Hollolan
kihlak.. Padasjoen nimismiesp. ; kirkolle Lahden
kaupungista 63 km. Pinta-ala 484,s km=, josta
viljeltyä maata (1910) 4,856 ha (siinä lu-

vussa puutarha-ala 10,«s ha, viljaakasvava kaski-
maa 64. SI ha ja luonnonniityt 1,138 ha). Mant-
taalimäärä 36,1041, talonsavuja 154, torpan-
savuja 236 ja muita savuja 440 (1907). 5.293
as. (1913) : 1,078 ruokakuntaa, joista maanvilje-
lystä pääelinkeinonaan harjoittavia 718 (1901).
850 hevosta, 2,983 nautaa (1911). — Kansa-
kouluja (1914) 7. Säästöpankki. Kunnanlää-
käri yhteinen Kuhmoisten kanssa, sam.oin sai-

raala. Apteekki (haara-apt.). — Teollisuuslaitok-
sia: Mainiemen saha; Arrakosken, Kaukilan,
Kasniemen, Konnun, Sahurin ja Palsan myllyt;
osuusmeijeri. — Historiallisia muistoja: Nyj-stö-
län (ks. t.) nuijasodanaikuinen taistelupaikka. —
Vanhoja kartanoita : Saksala, Alho, Ansio. Kello-
salmi, Verho. — Vilkas höyrylaivaliike Lahteen
ja Jyväskylään. — 2. Seurakunta, konsisto-
rillinen. Porvoon hiippak., Hollolan rovastik.;
kuulunut alkujaan Sysmään, eronnut siitä itse-

näiseksi seurakunnaksi jo 1400-luvun loppupuo-
lella (todennäköisesti 1465) ; P:lla oli oma kirkko-
herra ainakin 1497 (ehkä jo 1471). P:een on
Kuhmoinen kuulunut kappelina. Kirkko puusta,
rak. 1648 (1609?, 1675?), korjattu 1867 (kello-

tapuli rak. 1892). [V. Vallin, ..Kertomus Hol-
lolan kihlakunnan muinaisjäännöksistä", sivv.

224-30 (Suom. muinaism.-yhd. aikak. XIV).]
L. B-nen,

Paddainen, maatila Sauvon pitäj3.ssä Paimion
selän rannalla 18 km Paimion rautatieasemalta,
käsittilä nykyään 5 tilaa. 2.4999 manttaalia.
648,05 ha. Päätila on ratsuvelvollinen verosäteri. —
Laivalaituri. — P:n tiloista puhutaan useasti jo

keskiajalla. Piispa Bero II Balk lahjoitti perus-
taessaan arkkidiakonin viran Turun tuomiokapi-
tuliin sen hyväksi 2 tilaa P:ssa. 1500-luvulla ja
seur. vuosis:n alussa oli P:n tiloja m. m. Juhana
lll:n äpäräpojalla Julius Gyllenhjelmillä, Jaakko
de la Gardiella, sekä Späre- ja Anrep-sukujen jä-

senillä. V. 1652 sai meeklenburgilainen. Ruot-
siin siirtynyt sotaherra Erdtman von Schlow,
joka tultuaan täällä aateloiduksi 1682 otti ni-

men Rosenlew, haltuunsa P :n säterin, jonka hä-
neltä peri hänen poikansa, luutnantti Henrik Jo-
han Rosenlen* (k. 1709). 1700-luvun keskivai-
heilla omisti tilan lääninkamreeri Daniel Gado-
lin. viime vuosis:lla kruununvouti Hedman, tilan-

omistaja J. F. Hillebard, kollegiregistraattori

E. Gammal y. m. ja nykyään (1914) tilanomistaja
\Verner Rosenlew. — Päärakennus on 1700-luvun
keskivaiheilta ; siipirakennukset kauneine pylväis-
töineen ovat 1800-luvun alulta. A. Es.

Paderborn (lat. Paderm fontes) , kaupunki
Preussissa, Westfalenissa, Mindenin hallitus-

alueen P:n piirin pääkaupunki, Lippen lisäjoen
Paderin lähteillä, usean r.adan risteyksessä:
29.441 as. (1910), joista n. 86% katolisia. —
Kaunis, varhais-goottilainen tuomiokirkko (val-

mistunut 1163). pari muuta huomattavaa kirkkoa,
raatihuone. — Lukio, katol. pappisseminaari v. m.
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u|' k leluin. li.ultatie-

ki' tii|mkkulelitaita. olut-

|k>iiiiii»ii.> '
— l':ii liiliellii on

iiiuutamia t- Kuurlr Suuri piti

l*:kO TTT llio|>tiivitt >itksiliii>tcii

kantiMi. I*. .1 »lusra kuujuuriksi.
_\bl\i i .1!!».,

, ..,i>i sulitt-tlliMm itseuiii-

w -Jor vou KilrstiMil>erg riisti

>>.
. vliopisl» I(il4 ISIU.

(t:. K. K.)

PadereTsk! / r." ;, i •: u u t i u s ,». ISOOl, puol.

putoiKli ja - l.<*M'liftitxki'n i>ppilas. S;i-

veKi (infoni
,

|fru.i. pinuokouscrton y. m.
V :«la IUU9 \\iima.4|i konx-rviitorin jolituju.

/. K.

PadilU [dihmf. .lutiu (le 1 14S4 1.'>->I), (>sp.

kupinanjulituja : tuiini Kitstiliun kuupunkiea nous-

tua kapiuii.1' 1 :tH (V:ttiii viislann kiipi-

iiallislcn y! ui v :»tn 1521. nuittii jou

lii ». t unliiriu tap|>elu~«« vaii;;iksi.

ni >a liiinpl inolaltiin. Hän ja hänen
|>u<.M~"ii~.> Maria 1* a cli ecu, juka puolusti

Toirtloa hvliuikuuliun 1322. ovut useiden runoel-

iiain esineinä. J. h'.

Padiiah Ifndtiältl. )H>rsialaisi-ii .»auaii y}n\-

i\\i ipat i ..lierrti" ja suli ..kuninpLs") turkki-

tuineu niuuto. alkuaau Persian sallien, sitten

yirrani islamilaisten rulitinaslen ja varsinkin

Turkin sulttaanin liallitsija-arvoniiiii Ivrt. >-H'i\.

-lord kin)!"i. Myös engl. Intian alkuasukknat
kii\-1tilvilt brittein kiininkiuistii tatu niinitvstä.

//. li a.

Pmdiaten luostari ks. P n a <li s t e n luo s-

t .1 r I.

Padova 'lat. 1'nlniiMm. saks. y. in. Vndua).

I. l*roviii»«i i'oliji)is-ltaliass;u Venetsian mnn-
ki. J.Ml km'. .ilU.itr.S as. (1911). —
2 >in. provinssin (ijliikaupunki, tu-

s ' ' joen varrella (jonka yli

M I ratojen ja kanavain ris-

ti kuntana l!Mli. Kailut

yi' I. mutta lorit laajat, kau-

n:.' ! Vittorio Eniaiiiiele (82:n
pailo\alai-4-ii inui>l<ipat-<iiat I. \'\ut7A\ ilelle Krbc
ja I'ia/./.^i <le> Santo. Viktor Kiniinuel II :n.

I>anten. <iiotton. Cnvoiirin. Garilialili'n. Hatta-

mel.itnn Iionnlellon muovailema i. Petrarcan
ii< .t. Iliiomattaviminat rakennukset :

tl, o irnk. !.'>.'> I ' IT.'>4 : aarrekainniiossa

|>ntjwii l.,4llfuk-i.i > liapii-terioiniM-n 1 1 UKlluviiIt».

i;inttr>n koulun fr>—kojai. Pyhän .Viitoniuksen

II. \utonio (12:tM4T.'>). sen

«!• I.i ilel Santo il7 freskoa,

nii-i.i 'i 'iiu-tina n.~>lU':)2).

ent. a'i II luosliiri Sant' A(»o»-

*itio il>".'n 1 [•'iiiniiji i .iiilliivulta : Mante^^liaii

ja .^puinionen koulun freskojnl. Pala7.7.o ilella

lla^ione (1172 1-"" •..-.... j>a|at->i. Mu«<-« ci-

tiru y. m.: k miiistonierkkejä

I' t. I ,ii.«-i. liil lillun loppiipiio

l<] o. Donntello.

M M y. m. Sa-

li II tinlon mukaan
1 j ' il^ri oli Polijoi»

It kkoja; ny k.

I' a (lflll-12).

S< l.ta.tiOdniil..

2 ilori. koNvit.

puiitjfl»a. l.i-.iL-i l'.T.a !iii Uikid. -tniinaari (kir-

j.i^to (iO.iKMl nid.i. teollisuuskonin, lyseo y. m.
oppilaitoksia, kaupunginkirjasto, museo, muutu-
Ulia teattereita y. ni. Piispanistuin. Kiikois-

ta\aa teollisuutta edustavat iii\ll\t. valimot,

inaanviljelyskone- ja anioiiiobiilitelitaat. viina-

|Hilltimot. olutimniniot. kemialliset y. m. tehtaat.

P. on Venetsian maakunnan si.siiniaankaupan

keskus. /.". E. K.
Historia. Sadun mukaan P:n perusti troin-

lainen .\ntenor. Se tuli 2:sella vuosis. e. Kr.
riHiinalaiseksi Patavinm inuiiiiipiiimiksi ja oli

tärkeä kauppansa ja teolli-iiutensa tiiliden. P :8sa

syntyi historioitsija l.ivius .)!! e. Kr. Kan.siiin-

vaelliisleii aikana P. joutui monia kertaa ryös-

tön ja liUvityksen alaiseksi, .siinä kehittyi kun-

nallinen itsehallinto 12:nnella vuosis. Tämän
vuosisMi loppuajoista P:aa hallitsivat (lodestat.

johon arvoon päiisi Koinano-sukii -. K/.zelino da
Koniano 12:>7-.'>'.l oli julma tyra,nni. V. i;il8

.lanipo da farrara päii-i P:ii herraksi: hänen
sukunsa pysyi lyhyttä viiliaikaa Inkniinottamatta
vall.is.sa V :een 140,'). jolloin l':n valloittivat ve-

netsialaiset. Canipo-Kormion rauhassa 1707 P.

luovuteltiin Itävallalle, mutta yhdistettiin lSO."i

N~a|ioleonin perustamaan Italian kiinin^iskiin-

taan. \". 1S14 Havulta .sai sen takaisin ja ISlKl

P. jullini Italian kunin<;iiskunnalle. O. K.

Fadovana /•'«'-/ (P a dna n a. Pnvanei.
vanha it. tanssi tasajakoisessa juhlallisen hitaassa

rytmissä. P. oli koko Euroopassa yleistien suo-

sittu n. I."i00-U>.'i0. Korkeampaan tniteellise«Mi

vaikutukseen .se keliittvi saks. orkesterisarjoissa.

/. K.

Padua ks. P a d o v a.

Paducah IpotliYkä]. kauniin pääkaupunki Vh
dvsvalloissa, Kenliickyn valtiossa. Tennesscen ja

Ohion yhtymäkohdas.sa. tärkeä.ssil ratojen risteyk-

sessä: 22.760 as. (1910|. Harjoitetaan suurta

maataloustuotteiden (etenkin tupakan). \vliisky°n

ja puutavarain kauppaa. Teollisnns melkoinen
(valmistusarvo 2:'i milj. mk. in().'>). suuret rauta

tienkoiiepajat. — Per. 1821.

Padus, Po-joen vanha lat. nimi.

Paedogenesls ikieik. /»/ix = lapsi, ja ijcnmiH

-ynty. alknperiil. harvinainen neitseellisen sikiä-

misen (ks. t.) muoto, jossa lisääiilyminen tapah-

tuu jo ennenkuin eläin on tnlint täysikasvui

seksi. Niinpä eräiden kaksisiipisten, ni. m.
Uiaxlor siiä.skien. naaraspiioli.sen toukan nm
iniissa saattaa kehittyä uusia t<iukkia. TUtU voi

jutkiia Useita siiknprijvia. kunnes taas toukista

kchittvv tiivsikasviiisia koiras- ja naarasRääskiä

/. Vh
Peeonia k s. P i o o n i.

Paepe //«/>/. CC-sar de (1841-90). bclp. sosia-

lisli: v:Hla 1871 liliikärintl Brysselissä. P. oli

liilernatsioiialen perustajia: hänen liikiiisistu kir

\

joitelmistaan on huomattavin ..Essai siir rorpini-
-alion des serviees pulilies dans la HiM-i0t6 future"
'1M74). ,/. F.

Paer, K e r d i n a n d o 1 1771-18:{!l) . it. oop
peiansäveltnjii. Toimi teatterikapellimestarina
VenelniaHsn. \\'ieni8Hä. Dresdenissä ja vihdoin
1'aiiisissa (1800-27). Valittiin 1831 Hanskan oka

I

leiniaan. .Suuresta menestyksestään hiioliiiiatt:i

I

P n oop|H'rat hävisivät näyttämöiltä, niinpiaii

I

kilin llos>.ini'ii tioksel päii^-ivät esille. Sitä tosin

P. krM-tli elikiiisiä niin kauan kuin malidolliNla.
'

/. A.
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Paesiello /-'/. 'iiovaiini i 174 1 -l.sKli. il.

oopperiiiisiivpUUjii. Dunuilcii oppilas. Toimi oiiot-

tajiina Na]ioli'ii konservatori.s.sa. sittemmin teat-

tcrikapelliincstarina Pietarissa (17T(>-84) ja sea-

jälkeeii taas Xapoli'ssa. Siivelsi etenkin koomil-

lisia oopperoita, mntta myös sinfonioja sekä

kirkko- ja kamarimusiikkia. /. K.
Psestum. muiuais-italialainen kaii]nink'i .\malfi-

lalnlen rannalla. Sen perustivat Sybaris kau-

pungista läliteneet siirtolaiset ja sen vanliin nimi

oli P o s e i d o n i a. Nykyisen Posion kyllin lii-

histöllii on joukko raunioita, in. in. temppelin

jäännökset vanhaa doorilaista tj-yliä. E. ll-l.

Psetus, Cacina, ks. A r r i a.

Patlagonia ks. Paplilapoui a.

Pafos ks. P a p h o s.

Paganini [Vni], N ice olo (1782-1840), it.

viiilnvirtuosi, loistavin alallansa. Karkasi ko-

toaan 1798 ja elätti it-

seään siitä lähtien kon-
serttitaiteilijana koko elin-

aikansa, paitsi 1805-08.

jolloin hän toimi Luccan
lierttuan hovissa soolosoit-

tajana ja soitonopettajana.

Konserteillaan P. kokosi

^uureii omaisuuden (lillies

1 milj. Smk.). Hänen kier-

televä ja monivaiheinen
elämänsä antoi ailietta

niitä merkillisimpiin jut-

tuiliin, joista kunniiinkin

suuri osa on mielikuvi-

tuksen liioittelemia. P.

.. , ,, esiintyi myös siiveltäiänä.

.NlDiili' F;t;canini. * *

, \'
I . A.

Paganini redivivus ks. B u r m e s t e r.

W i 1 1 y.

Paganus ks. Pakanat.
Pagina //«/-/ (lat.), kirjan sivu. — P a ,l' i-

n e e r a t a. merkitä sivunumerot.

Pagodi, Intiassa käytetty 1) paino; 2) kulta-

raha, arvoltaan vaihteleva, tärkein on tähti-p. =

II. 10 Smk. J. F.

Pagodi (dravid. poiiodi, < sanskr. bhagavnii =

pyliättö), vapaana seisova temppeli Intiassa ja

Kiinassa (erotukseksi luolatemppelistä). P:t ovat

useimmiten komeita valtavia rakennuksia (kuvia

ks. Buddha ja Etu-Intia). — P:ksi sano-

taan myös p:ssa olevia jumalankuvia (kuvajiat-

saita).

Pagophila, valkea lokki. ks. Ijokit.
Pagurus ks. E r a k k o ä y r i ä i n e n.

Paha on periaatteellisesti kaikki mikä on risti-

riidassa tuntevien olentojen elämäntarkoitu.sten

kanssa. Filosofia.ssa on erotettu kolmenlaista p :aa:

metafyysillistä. fyysillistä ja moraalista (Leib-

niz). Jletafyysillisellä pahalla tarkoitetaan sitä

epätäydellisyyttä, mikä välttämättä liittyy kaik-

keen äärelliseen siksi, että jokainen yksityinen
olio tai olento va.staa vain määrättyä olemisen vai-

hetta tai astetta monien joukossa ja siten on yksi-

puolinen, rajoitettu. Fyysillinen p. on kärsimys,
tuskantunne. olkoon mitä laatua tahansa. Moraa-
lisena p. on tahdon suuntautuminen ja erityi-

sestikin itsetietoinen suuntaaminen johonkin
alempiarvoiseen korkeampien elämänarvojen kus-
tannuksella. ..Pahan probleemiksi"' on sanottu
sitä kysymystä, miksi p. nn olemassa. Fyysilli-

sen p:n eli kiirsim_\ksen selittämiseksi voi<la;in

tuoda esiin sellaisia ajatuksia, että kärsimyk-
sellä on kurittava ja kasvattava merkitys, että

se voi syventiiä luonnetta ja kääntää harrastuk-

set korkeimpiin eläniiinarvoihin, mutta kiirsimyk-

sen probleemia eivät tiillaiset näkiikohdat täysin

selitä; onhan eläinmaailmassakin paljon kärsi-

mystä, vaikka se ei siinä vaikuta siveellisenä sy-

ventämiskeinona. Vaikein kysymyksen kolifa on
se, joka koskee moraalisen p:n olemassaolon pe-

rustusta, vallankin jollei moraalisen p:n olenuista

lievennetä tahdonvoiman puutteeksi ja heikkou-

deksi, kuten esim. Leibniz kysymystä käsitelles-

sään, vaan pidetään p:aa olennaisena hyvän vasta-

kohtana, jopa niinkuin Kant esittää opi.ssaau

..radikaalisesta p:sta", oletetaan ihmisessä alku-

peräinen, mutta samalla itsetietoinen ja vapaa-

ehtoinen antautuminen p :aan. Viimemainittu oppi

on sukua kirkolliselle iierisynnin (ks. t.) opille

ja on kohdannut filosofiassa paljon vastustusta.

Arvokkaimmat ajatukset, jotka filosofiivssa ovat

esiintyneet p:n selittämiseksi, ovat Leibnizin ja

Hefcelin esittämiä. Leibniz on monien vähemmän
pätevien ajatusten ohessa pannut painoa siihen,

että kokemuksessamme tunnemme vain osan to

dellisuntta, joka oikeastaan on iiilretön; näkökoh-
tiemme laajetessa voi moni siveellistä arvioin-

tiamme loukkaava ristiriita hävitä ja äärettömyy-

den tietoisuus kehoittaa meitä yhä enemmän laa-

jentamaan näköpiiriämme, llejrel on jiuolestaan

teroittanut sitä aatetta, ettei elämän arvo puh-

kea esiin rauhallisesti kukoistavan kasvin tavoin,

vaan pontevassa työssä ja taistelussa, jos.sa vasta-

kohdat ovat tarpeellisia ja ulottuvat taistelijan

omaan sydämeenkin. Teoreettisesti pätevää prob-

leemin selvitystä tällaiset ajatukset eivät voi an-

taa, sillä voi kysyä, miksi korkein elämänarvo
ei ole vähemmillä uhrauksilla tai ehkäpä aivan

välittömästi saavutettavissa, mutta ne ovat kui-

tenkin elämänvakaumuksen muodostamiseksi ar-

vokkaita, „Pahan probleemi" on teoreettisesti

sellainen, että siihen voidaan antaa vastakkaisia

vastauksia, jotka suuresti riippuvat vastaajan

tunne-elämästä ja luonteesta (ks, ftptimismi.
Pessimismi). 7,. C.

Paliajärvi, Pyhäjärven IT. 1. pitäjän entinen

nimi.

Pahatauti ks. K ii p p a.

Pahka, monenlaisista puiden runkojen epä-

nuioilostumisista käytetty nimitys. P. voi syntyä

loissienien tai hyönteisten vaikutuksesta, olla

seurauksena ulkonaisista vahingoittumisista y. m.
— Myös eläin- ja ihmisruumiin kasvannainen,

tautiperäinen t. säännöllinen.

Pahkalampi, muinainen starovertsiluostari

Ilomantsin pitäjässä Vuottojärvien välillä olevan

samannimisen järven rannalla. Nykyään on pai-

kalla metsänvartiatorppa.
Pahkasika fPhacnrhccrus afiicaniiK), Keski

-

Afrikassa, etenkin alueen itäosissa asustava sika-

eläin. Pituus 1..^ m. korkeus hartiain kohdalta

70 cm. tupsupäinen häntä n. 45 cm. Iho yleensä

melkein paljas, sinertävänharmaa, otsasta lähtien

kulkee yli koko selän pitkäkarvainen musta harja.

Pää hyvin iso, kärsä pitkä ja leveä, sen kum-
mallakin reunalla 3 ylöspäistä pahkaa, toraham-

paat mahtavat, ylö.skaartuneet. Elintavoista ovat

tiedot vielä sangen ristiriitaiset. Etelä-.\frikassa

p:aa vastaa toinen. sitä muistuttava laji.
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IvaiJrii koi.. ! v, .

i- r i..kova juoksij:!

criii-

,... u <.».;.. . . /»fliMui-

luatODl^ /. V'-s.

Pkhlrn I.ilrnl. liivilSiueo natelissuku. jonka

(tx ~irat liiiomattariin asemiin Ve-

nlj.. -^a.

1. Fetrr L u d w i g vou der P. ( t7451S-2ö).

kcnraili. korotctT',! 1T!»0 kreiviksi: oli 1790-91

•imin m. Jii.

iiiiiiistcriiiii

ja v.»tA l>uo ul».ua»i.uukulli.-i;iu (iresiileiittinll.

Oli krinri Paavali I:n suosiossa mutta peliiteii

balliuijan oir. m asettui Paavalia vastaan

ISOl »yntyo-^ "n johtajaksi ja oli liisnii

tiUi^uude«sa. ju:i'->m iianet murhattiin. Paavalin

«curaajau. Aleksanteri l:n epUlmilolla kohtele-

mana P. vetAytyi jo 1801 syrjään valtiollisesta

eUmästä.
2. Peter von Jer P. ilTTTlStU). kreivi,

kenraali, edelli.seo poiku. Saavutti mainetta
ratj>in Tien iu!>t.iiaiia m. m. sodissa lSi:i ja 1814

Xuj 1. Toimi myöhemmin (1835-41)

Vfii iiä Pariisissa.

3. konatnntin von d e r P.ts. 1833), kreivi.

VenKjän oikeusministeri 1807-78. Joutui epäsuo-

sioon. kuQ suositteli Vera Sassulitsin jutussa

menettelytapaa, joka johti tämän vapauttamiseen.

Miiärattiin sittemmin vallakunnanneuvcston jä-

seneksi. A'. IV. R.

Pahoinpitely. P.-rikok.set. jotka ovat toisen

ilimi>t-n ruumiillista koskemattomuutta häirit.se-

viil tekoja, jakan rikoslaki kolmeen ryhmään:
I. TdrkeS p.. joka Hikoslain '21 luvun ö §:n

mir'- lemassa. milloin joku tahallansa on
pii> i niin pahoin, että tämä siitä on

•a.. " "•"""nvamman. Vaikealla ruu-

iiii: Man puheen, näön taikka

kuL.. .. vaikeaa vikaa taikka

niiiutn . Miniiinvirhettä. pysyväistä vai-

keata !•• littaa taikka hengenvaarallista

tautia, s. o. hencenvaarallista. kussakin yksityis-

tapaukMiua arvosteltavaa tilaa. Jos vaikeuta ruu-

miinvammaii tarkoitettiin, on rau;niistus kuri

tusbuonetta korkeintaan kymmenen vuotta ja

yritys on ran^^intava: jo* taas vaikeata ruumiin-

vammaa ei tarkoitettu, on tuomittava kuritus-

huonetta korkeintaan kuusi vuotta taikka van-

keutta v&hint&ao kolme kuukautta. — 2. Tör-
keltft lievempi p. P:n kautta aiheutuneen

vian, ruumiinvamman tahi taudin tulee tässä

olla Tihemmän kuin turkeilssU p:Hsä. Kanpiis-

tu* on Rikonlain 21 luvun 11 §:n mukaan van-

kr':"' ' " i .1 -. ,.•,.11. 1 lilckii sakkoa vä-

hii ' paitsi jos asian-

haa.:-.: ..at, jolloin ran-

^'aiatua on kuritushuonetta korkeintaan kolme
vuotta. - n I. i <> V II p.. josta on seurauksena vii-

häi: ikka ei mitään vammaa, ran-

;'«i 21 l'iviin 12 § :n mukaan enin^

tUo k sakolla taikka kor
keintaaii vankeudella. Kuiten
kin on »äädelly, itiu ,tf^ joku, kuritusvaltaansa

IdljrttiieiuUD, on kiiritetulli- saattanut sellaisi-ii

vibtixn iramman kuin tilnoil on tarkoitettu, ei

nta ole ~iiiii r.iiipiisfukseen tuomittava. -

ikeä p. on yleisen syytteen alaiucu rikos. Sitä-

1 liloin ei virallinen svylliijä sua törkeiilä lii-

vemmastä tai lievästä p:slii tehdä syytettil, el

lei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syyt

ttv.seeii pantavaksi, taikka ellei sitä ole tehty

yleisellä tiellä, kadulla tahi torilla taikka julki

scssa toimituksessa tahi kokouksessa, taikka vi

rauomaisen e<lessä, taikka ellei rikosta ole teh-

nyt -se, joka rangaistus- tai työlaitoksessa pido^

tiian. A. r.

Fnholnisapina ks. K e t ii n h ä n t ä a p i n a t.

Paholaisen manaaminen ks. Eksorsismi.
Pahvi on tavallista paksumpi paperilaji, neliö-

metripaino yli 300 p. P:ia valmistetaan lum-

puista (kiilto-p., saks. Prcsssi>an). selluloosasta ja

paperihylyista (harmaa p., kirjansitojan p..

kenkii-p.) tai myöskin hiotusta puiivanukkeesta

(valkea puu-p.. ruskea p.). Paraiminat p:t val-

mistetaan käsin (ks. Paperi) mutta tav. käyte

tiiäu p :u valmistukseen sylinteri- 1. pahvi
konetta, jolta p. saadaan ko.steina ark-

keina. Kuivaus tapahtuu höyryllä kuumenne
tulla sylinterillii tai kuivauskanuvassa. kuuman
ilmavirran vaikutuksesta. Kuivatut p.-arkit kos

tutetaitu ja kiillotetaan kahden teräsvalssin vä-

lissä tai, hienompia lajeja tehtäessä, kivikiillot-

tajalla. P:ia käytetiiäu etupäiissä kartonki- ja

rasia- sekä kirjansitomoteoUisuudessa. Yllämai-

nittujen p.-lajien n. s. kovien p:ien vasta-

kohtana on mainittava pehmeiit p:t, n. s.

r a k e n n u s-p :t, joita valmistetaan tasotuuki-

koneella pitkinä ratoina hylkypaperista, puolivilla-

lumpuistn y. m. ja käytetään raaka-aineina

katto huovan valmistuksessa, pinkopahvina.

lattiamaltojen aluksina y. m. Aalto-p:ia val-

mistetaan liimaamalla toisiinsa kolme paperi

kerrosta joista keskimäinen on puristettu aalto-

maiseksi; p. tulee silloin lujaa jii kevyttä.

A. Sr.
Faian l<'i'nj, krcik., etupäässä .\pollonin pai

vtlukseen kuuluva, enimmäkseen koorin (ks. t.i

esittämä rukous- ja ylistyslaulu, jonka kerrotaan
saaneen nimensä kertosanoista ii- pation tui

ir pniän. O. E. T.

Paidelinna, saks. \V e i s s e n s t e i n. kaupunki
ja entinen linna Vironmaalla, Paidejoen ran-

nalla, 3.082 as. (1910). Linna perustettiin 1265

ja se mainitaan usein saksalaisten, venäläisten

ja ruotiialaisten välisissä taisteluissa Viron omis-

tamise.sta. Uudenvuodenpäiviinä 1.573 valloitti

Iivana Julma sen 4-päiväisen pommituksen jäl-

keen ja paistatti elävältä sen urhoollisen päälli

kön Ilannu Boijen ja linnaväen. V. 1581 Yrjänä
Hoije sen jälleen valloitti. Kykyään linna on

raunioina. K. G.

Paiho („valkoinen joki"), joki Pohjois-Kii

nassa, T8ili'n maakunnassa, alkaa Kliingan-vuo-

ristosta, virtaa vahvasti mutkitellen kaakkoista

piUlsuuntaa laskien 7 km Takun lujien linnoitus-

ten alapuolella Pet.sili'n lahteen; 550 km. Keski-

talvella jäässä 2-3 kk.: suusärkkä estää suurem
pien alusten pää.syn P:oon. Kuljettava Tun^-

tsousta (20 km rautateitse Pekinf;istä itään) al-

kaen. 4Syksyllä vähävetinen. P:n varrella on

Tientsin.

Paijkul, Otto Arnold (1602-1707), liivin-

maalainen sotilas; läksi nuorena kotimaastaan
hankkimatta kuitenkaan itselleen muodollista va-
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pautusta Kuotsin alamaisuudesta; otti Saksin
palveluksessa ossia Suureen pohjansotaan, mutta
joutui 1705 Puolassa ruotsalaisten käsiin, tuo-

mittiin, koska oli kantanut nurjaa kilpeä oikeata

esivaltaansa vastaan, seur. v. toisen kerran kuo-

lemaan ja mestattiin Tukholmassa 4 p. helmik.

1707, sam. v. kuin hänen maanmieliensä J. R.

PalkuI (ks. t.), johon liänet usein on sekoitettu.

Paikallinen, esim. p. tauti, tauti, joka rajoit-

l'U! johonkin pienempään ruuiniinkohtaan syu-
nyltäniältä minkäänlaisia yleisiä sairaloisia ti-

loja ruumiissa. P. hoito, hoito, joka kohdistuu
p:n taudinilmiön parantelemiseen, esim, silmän-
hoito, korvanlioito, j. n. e.

Paikallisaika. Ajasta yleensä vrt. Aurinko-
aika. P:n määräämisestä vrt. A j a n m ä ä-

r ä y s. Käytännöllisistä syistä lasketaan useim-
missa maissa ainoastaan yhtä, määrätyn nolla-

meridiaanin aikaa, eikä eri paikoilla eri p:aa.

ks. art. Aikaerot (Ranskassa otettiin Green-
\vichin aika käytäntöön maaliskmin 11 p. 1911).

Paikallisjuna ks. Juna.
Paikallisliikenne, rautatiellä ja laivakulussa

vain lähintä paikkakuntaa tarkoittava liikenteen

laji. Rautatiellä harjoitetaan p:tä keveillä, ti-

heästi kulkevilla matkustajajunilla, jotka pysäh-
tyvät tätä liikennettä varten rakennetuilla laitu-

reillakin. Pilettien kelpaavai.suusaika on lyhempi
kuin kaukojunissa, mutta sensijaan on niiden

hinta halvempi. Suomen valtionrautateillä on
p:tä Pietarin edustalla (rautatien alusta alkaen),

Relsinfristä Järvenpäähän (toukok. 13 p:stäl886)
ja Kirkkonummelle sekä Viipurista Simolaan ja

Pcrkjärvelle saakka. — Ulkomaan suurkau-
pungeissa on erityisiä pikkuratojakin rakennettu
yksinomaan tätä varten. Toisinaan ne liittyvät

suorastaan itse kaupunpeissa oleviin raitioteihin.

Laivakulussa p. on vielä yleisempää ja sitä

harjoitetaan yleensä pikku höyr}'veneillä joten-

kin kaikista vesien varrella olevista vähänkin
tärkeistä liikennekeskustoista. J. II. K.
Paikallislähetykset ks. Postilaitos

(pri~tilähetykset).

Paikalllslämmitys ks. L ä m m i t y s 1 a i t o k-

set.

Paikallismerkki, siehtt.. on sellainen aistimus-
aines, jonka avulla tajunta osaa käsittää esi-

neiden paikallissuhteet. Ihminen sijoittaa ne ha-

vainnot, jotka hän vaarinottaa, määrättyihin
avaruuden paikkoihin. Arvellaan, että siinä si-

joittamisessa havaitsevalle antavat johtoa erään-

laiset lisäaistimukset, jotka liittyvät ulkokiiho-
tusten aiheuttamiin pääaistimuksiin ; nuo lisä-

aistimukset ovat siten p:einä. Kun esim. valo-

vaikutelma sattuu johonkin verkkokalvon koh-
taan, niin saatuun valoaistimukseen liittyy lisä-

aistimus, joka on erilainen verkkokalvon eri

pisteissä ja sentähden ikäänkuin ilmoittaa ta-

junnalle, mihin verkkokalvon osaan vaikutelma
on sattunut, sekä siten tekee mahdolliseksi si-

joittaa havaitim valon määrättyyn paikkaan.
Samaten kosketusvaikutelman sattuessa ruumiin
ihon eri kohtiin siihen liittyy erilaisia lisä-

aistimuksia, erilaisia ,.p:ejä". Lotze ensimäisenä
esitti opin p :eistä, jota sitten monet sielutietei-

lijät ovat pohtineet, osaksi sitä kehittäen, osaksi
vastustaen, (vrt. Havainto. Aisti.) A. Gr.

Paikallismuseot esittävät jonkun pienemmän
piirin kulttuuri- ja luonnonmuistoja ja nähtä-

vyyksiä. Niitä ei ole vaiu kaupungeissa, vaan
maaseudullakin. Useimmat ovat syntyneet yksi-

tyisestä a.sianharrastuksesta, vaikka ne sittemmin
ovat joutuneet jonkun nuiseoyhdistyksen tai kun-
nan hoidettaviksi. Monet niistä ovat suuria tie-

teellisiä laitoksia, joilla on omat talot, kirjastot

ja tieteellinen johto. Niin on laita ainakin Sak-
sassa ja Norjassa (ks. lähemmin Museo). —
Paikallis- ja keskusmuseoiden suhde on eri

maissa muodostunut erilaiseksi. Saksassa, jossa

paikallismuseoita syntyi ennenkuin mitään vah-
vaa keskusmuseota vielä oli, on jälkimäisen
asema käynyt hyvin työlääksi ja museoiden välit

ovat kireät. Pohjoismaissa, joissa historialliset

keskusmuseot vahvistuivat voimakkaiksi, ennen-
kuin tieteellinen materiaali ehti pirstaantua lukui-

siin paikallismuseoihin, ovat tiedemiehet voineet
sittemmin heränneen paikallisen tutkimus- ja si-

vistysharrastuksen ohjata sellaiselle uralle, että se

ei tiedettä vahingoita. Meillä Suomessa, samoin-
kuin Skandinaaviassakin, eivät paikallis- ja kan-
sallismuseomme siis ole kilpailevia laitoksia, vaan
täydentävät toisiaan. Kaikki, mikä yleisen tie-

teen kannalta on katsottava kansallismuseoon
kuuluvaksi, sijoitetaan sinne, kuten esim. his-

toriantakaiset maalöydöt ja kirkolliset muistot,

jos kansallismuseo ne haluaa. Aivan yleistä kui
lenkin on, että melkoinen joukko tällaisia esi-

neitä jätetään paikallismuseoiden kokoelmiin.
Muihin kokoelmiin nähden paikallismuseomme
rajoittuvat yleensä vain keräämään sellaista,

joka luo valoa niiden lähimmän ympäristön oloi-

hin. Sikäli kuin ne ovat kaupunkimuseoita, on
ollut puhetta järjestää niiden yhteyteen erikoisia

huoneita kutakin niiden alueen pitäjää varten.

\'arsinaiset pitäjämuseot ovat nimittäin suosi-

teltavia vain siellä, missä on varmoja takeita
riittävästä rahallisesta kannatuksesta museohuo-
neen vuokraamista ja pystyvän kokoelmain hoi-

tajan hankkimista varten. Meidän maassamme
on nykyään seuraavat paikallismuseot:

A. H i s t o r i a 1 1 i s-k ansatieteelliset
paikallismuseot.

1. Hangon museo. per. 1909 Hangou koti-

seutuyhdistyksen toimesta. Sam. v. valtuusto
myönsi 800 mk. n. s. Fohlinin tuvan museoksi
järjestämistä varten. Vähäpätöinen esinekokoelma
(numeroluku n. 250) on vielä osaksi järjestämättä.

Museota hoitaa Hangon kotiseutuyhdistys, joka
sitä varten käyttää rahastoaan (nyk. n. 600 mk.).

2. Hattulan museo, sijaitseva Hattulan
vanhassa kirkossa. Esineet yksinomaan kirkol-

lista laatua, numeroimattomia. Museota hoitaa

3-lienkinen johtokunta, kirkkoherra puheenjohta-
jana.

3. Helsingin kaupungin museo, per.

1911 kaupungin valtuuston päätöksellä. Museo si-

jaitsee kaupungin omistamassa Hakasalmen hu-
vila.ssa. Esineiden numeroluku (1913) oli 293.

minkä li.säksi tulee lähes 1,000 kuvaa, joukko kir-

lasto- ja arkistoainehistoa y. m. Museon vuotui-

nen menosääntö on 5,000 mk.
1. Hämeenlinnan h i s t o r i a 1 1 i s-m u i-

naistieteellinen museo, per. valtuuston
päätöksellä 1910. avattu yleisölle 1912. Museo on
sijoitettu kaupungin hallussa olevaan Gaddin ta-

loon, jossa sillä on käytettävänä 12 huonetta. Esi-

neiden numeroluku (1913) 1,321. Erikoisen huo-

mattavat ovat sivistyshistorialliset kokoelmat.
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j, II? 1 . , ^ ,. II I A II m II " »• »».

j»r. \\i iint ••Vili loi>.t«isek«i

'nakii-i kuiiiiiiIIii itlUno oniiiii

mu- i'*l ovat kansatiftivl-

|i»t . iviljclysiimistojn Nii

meroiuku ilvlJ) ou u. •^öu.

6. I \ V 5 5 k y I n n 8 e m i ti n a r i I a i > t < n

ka II m 11 soo. |nT. HUKI; iiiii-

•«< la sriiiiiiaitrialueflla. yk-^i

hii' .\'ak«i i>i>ustfttii. Iiivnlluaii

ulk' uint itvat i-lupiiässii kmisii-

llet«*lliila Luitua. K-iiieiileii iiunieroliikti (19i;<)

n. I.50II. Kointvl ovat M-niiiumriliti-teii kokiMiiiiti.

!• rouMvta -piiiinnarilitistiMi asettuiiiii

K-lirnkiupn ^ M.
7. .1.1 II» »a 11 iiiii«i-<i, kirkuu siikarislou viii

nilU. |>rr. 19O0. AiAaltäii 4-J kirkollista or^iiiettii

:

kirkkoocuvcMtim vnl\i>iiiiaii alniiirii.

8. K r m i (> 11 II 1 k •> i I m a m ii s o o. per. v :n

IS^.'. -.IL. ..Ml L .ii...k..iilii:,..iM-!i;iia X. o. .lanssou.

S<-.> iiaikiiiiien tupa.

\a', ' vanha koiilutu|ia

ja .«iiiiia varten. KokM-linat

ova' teellistä laatua, ja antava!

laarliaaii kuvuii luoisalaiscn Lounais-SuoiiiiMi fii-

lin^sta jn nykyist-^tU tulon|ioikaiskiilttuiirista. -

Mm- 'ia Iira Junsson. joka on oiiiiii varoin

•ii.i vt. Kokoclmnin i»^inoluku iioiisM" ny-

kjiklu ar^ luita niiiiitamnan tuhanteen, joiden li-

<Äk*i «e kiUittää kirja.sloii i.S.OOtt nid.) ja ruii-

taan mUr&n kftnikirjoituksia ja muistiinpanoja.

S. K i r k k o n u ni in e n ni u s e o. Kirkkiuiiiiii

nK-n kf.r • ' 'i-tyksen omistama, per. litfj.

.MitMvn I vanha asuinrakeniiii.s. sisus-

lettu k.i >v>>.'ii'iiiiinelaiseksi talonpoikaistaloksi

IKOO-luvun alkupuolen malliin, sekii vauha aitta-

rukennu*. K->inei<len nuniernlukii (1013| oli 222.

10. Kuopion mu lipon li i k t o r i a 1 1 i s-

kannatieteellinen osasto ks. Kuo-
pion isänmaallinen Kcuro. Esineiden

nuineroliiVu tnrVi oli 1.S14. Varsinaisia raha-

varoja ' ole. mutta InSnmaallisen seu-

ran ri! 19i:i .'i.:l42:42 mk.i kliytetiuiii

eiii; i-vou tarpeisiin. Kaupungilta vuottii-

fit-i,

11. K .1 k 1 .^ a I m e n museo. pi-r. 189.5. .'*i-

jaitner K&ki«almen vanhassa linnas-.a. jossa sillit

on 8 1

"

r ovat melkein yksis-

liln k.i F-ineiden numero-
luku (l'.M ' II Mn-i-oia hoitiui ..kotiseutu-

toimikunta", ja muHoou vuotuinen menoarvio on
n. 50 mk.

12. Lappeenrannan museo, per. 19 1 0.

F.lei^ <•"•..' t,,,,.ri_...r.iir»n omistama ja p<;riis-

lai -iha .loiit>ieno>ta siirretty

•a> ' •.iili II nurneroluku on
'iOii ta laatua.

1 kotiseutiiyhdis-

l>V ilil.:. sisaltilä siitakunnnn
kai' Tiftlä. maknxinoidut vuokrat-
tuun I >ijan kirkonmilellU. Tois-

taiM-kjti

M. Lo V I 1 « a .'. "' I. on sijoi-

tettu vanhaan rn kniipun(.'in

ke-l 4."(Mi.

o«a. Tia on
lx>vii-ifi airiiri.iii<'j;i ja iiii iiiiikiiiinja \ alaineva
hiiomaltava ffsjiNto.

I.' M a a r I a n h a m i n a * « o oleva .\ h v e-

II .1 II III :i a II ~ i \ i s t y s h i > I o r i a 1 I i n e n m ii-

«eii. per. l".KI.'i. INiiieideli niimeriiliikii ilDlöl oli

7(>2. etii|>iiiissit .Vliveiianinaan eutisyyttii kuvaavia
e-.ineitii. Museon rahavarojen .siiästii teki 1913

:;itT::i4 mk. Puiueltu luettelo v ;lta 1908 on ole-

massa. Museo sijoitetaan omaan rakeiiiiiikseen.

jolle .Maarianhaniiiiau kaupunki on inyöiitiinyt

I

ilmaisen tontin.

10. Marttilan m ii .s e o. piiiitetty perustan

1913 iiui>ri.soseuran toimesta. Kokoelmat sijoite-

tiuiu toistaiseksi Ollilan kansukoiiliiiiii.

17. Mikkelissä oleva S u ii r-8 a v o u m ii-

seo. per. 1910. avattu yleisölle 1912. Esineiden

niimeroliiku on n. (ilH). etupiiässii kansatieteelli-

siii. .Museon omistaa .Siiiir-Savoii uiiori.soseurojeii

liitto, mutta kaupunki autaa avustusta. Museo
on vielä järjestelynalaineii.

18. M y n ä m ii e n museo. per. 1908. sijoi-

teltu kirkuu yhteyteen rnkennetiiii kivisen kello-

tapulin alakertaan. .Sisiiltäii n. 00 kirkollista iniii-

iiaisesiiiettä. mutta 1912 päiitettiin kokoelma muo-
dostan laajemmaksi pitäjiimiiseoksi.

19. Naantalin museo, per. 1013. Museo
tulee ainakin aluksi olemaan vain kirkkohistorial-

linen musw) ja sitä varten on luovutettu huoiii-

vanhassa luostarin kirkossa.

20. N i i t t y I a 11 d e n m n s e o. per. vähitellen

1900-liiviilla kansanopiston yhteyteen. Kokoelmat.
n_v kyisin kansanopistolla, ovat osaksi tämän,
osaksi meijeriliiton. ja ovat päiiasiassa maalnis-

elinkeiiioja valaisevia. Niiden niimerolukii on

n. l.">0.

21. Oulun I il ä n i n historiallinen ja

kansatieteellinen museo. per. 1890.

Museo on nyttemmin sijoitettu kauppaneuvos
n. Ast riimin perikunnan lahjoittamaan .\inolau

huvilaan, jossa sillä on 7 huonetta. Esineet ovat
etiipiiiissii kansatieteellistä laatua, niiden numero-
luku (1913) 2.027. Museota lioita;i kannatus
yhdistys jota kaupunki vuosittain rahallisesti

avustaa. >luseon kokoelmista mainittakoon n. 300

kiviesineitä. pieni 30-niiiiieroiiien taikaesine-

kokoelma ja Oulun tarkk'ainpiija]>ataljoonnn lah-

joittamat esineet.

22. P e r n i ii n museo, syntynyt 1912 iniuin-

viljelijäin K. F. Kaarlosen ja K. Lindstedtin lah-

joituksesta maanmii>sseuralle. Museo sisältäii etii-

päiLs.sä niaaiiviljelyskapineita ja aseita PerniiistU.

.JUrjestelynalainen.

23. Pietarsaaren m ii s e o. per. 1904. jou-

tunut kaupungin haltuun 1900. Sijaitsee kaupun-
{fin omistamassa ent. Malmin talossa, jossa sillU

on Ö huonetta, niistil 1 laivanvarustajan kont-

torihuoneeksi järjestetty. Esineiden nurneroluku
oli (1913) 863. Mainitsemista ansaitsee rikas

inerenkulkuosa.sto.

24. Pirkkalan m u s e o. päiltetly perustaa

1913 kirkon yhteyteen.
2.5. Porissa oleva ."s a t a k n ii n a n m ii s e o.

por. 1S8S. luovutettu 1899 Porin kaupungille: si-

jaitsee toistaiseksi vuokrahuoneissa, mutta sillU

on melkoinen talornhasto. Kokoelmat etiipäiissä

Ulnsi-.Satakiinnasta ja EteUl-Pohjanmaalta ovat

hyvin rikkaat ja monipuoliset, käsittilen niin-

hyvin muinais- kuin kansatieteellisiä ja sivistya-

liiKtoriullisia kokoelmia. Esineiden nurneroluku
(1913) 8,801.

26. Porvoon museo. per. 1896. Museo »i-

jni1»e<- Porvoon vonhassii raalihiioneessa. jossa
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m. iri. iiii crikoisi-Äli jihjestellv l'(>ivi)0-lmonp.

Kokoi-linut ovat etupäässä sivistysliistorinllisia.

osaksi hyvin arvokkaita, esim. uiiivornuit. Esi-

iioiden iminoroliikii (1011!) ;1.!).")1. iiiiliiii lisäksi

tulevat rikas ralia-, kirja-, postimerkki-, sinetti-

ja muotokuvakokoelmat. Painettu luettelo on

v:lta 1910. Museon omistaa museoylidistys. joka

saji kaupungilta vuotuista rahallista kannatusta.

27. Raahen museo, per. 18(i0-luvulla nic-

ronkävijäin aloitteesta, sijaitsee vanhassa pakka-

huoneessa. Kokoelmissa ou jokseenkin hyvä
o.sa.^to sivistyshistoriallisia esineitä Raahesta sekä

melkoinen määrä etenkin luonnon- ja kansatie-

teellisiä esineitä muista maista, merimiesten tuo-

mia. Esineiden numeroluku on (1913) 206 histo-

riallista. Rahavarojen säästÄ 1913 oli 29:15 mk.
28. Rauman museo. per. 1891. sijaitsee

vanhan raatihuoneen yläkerrassa, jossa sillä on
käytettävänä 5 huonetta. Kokoelmissa, jotka

ovat hyvässä järjestyksessä, on runsas kansatie-

teellinen ja historiallinen osasto sekä jonkun ver-

ran luonnon- ja maantieteellisiä esineitä. Esi-

neiden numeroluku oli (1012) 1,672, sisältäen

u. 1,900 esinettä. Painettu luettelo on v :lta 1906.

Rahojen säiistö iIOloi 9.904:02 mk.
29. Sortavalan k a u p u n <; i n h i s t o-

r i a 1 1 i s-k a n s a t i e t e e 1 1 i n e n museo, per.

1883 Raja-Karjalan olojen kuvaajaksi ja sen

kansallistunnon säilyttäjäksi. Museo sijaitsee Hal-

lonblad-puolisojen lahjoittamassa talossa. Ksiliis-

torialliset ja kansatieteelliset kokoelmat ovat rik-

kaat. Esineiden numeroluku 11913) n. 1,100. sekä

lisäksi raha- ja mitalikokoelma.
30. Tammisaaren museo. per. 1906. si-

joitettu kaupungintaloon, jossa sillä on 2 huo-

netta: ei ole yleisölle avoinna. Kokoelmat va-

laisevat etupäässä Tammisaaren historiaa ja elin-

keinoja. Esineiden numeroluku (1913) 994.

31. Tampereella oleva Hämeen museo
(ks. t.). V. 1913 oli esineluku 8,141 sekä lisäksi

n. .5,000 kirj:ia. rahaa, valokuvaa y. m. Rahavarojen
sää-stö oli samaan aikaan 2.413 :48 mk., minkä li-

säksi museo C. W. Akerlundilta sai vastaanottaa

testamenttilahjoituksen, jonka korkoja saadaan
käyttää museon hyväksi pääoman kasvettua
200.000 mk :ksi.

32. Toijalan museo A k a a n kirkon van-

hassa sakastissa, per. n. 1891. iSisältää n. 30 kir-

kollista muinaisesinettä, joita hoidetaan kirkko-

neuvoston määräyksen mukaan.
33. Turun m u s e o. Suomen maaseutu-

museoista, rikkain ja vanhin, per. 1881. Museo
sijaitsee Turun linnassa, jossa sillä nyt on hal-

lussaan linnan koko uusi osa ja vanhan linnan

kirkko, yhteensä 60 huonetta. — Kokoelmat ovat

suurimmaksi osaksi sivistyshistoriallisia. ollen

niihin nähden rikkaammat kuin Kansallismuseon
kokoelmat. Kokoelmat ovat järjestetyt aikakau-
sittain ja tyyleittäin. Nykyään on museossa 26
huone-interiööriä. Myöskin arkeolojriuen ja kansa-
tieteellinen osasto ovat joltisetkin. — JIuista

esinerylimistä mainittakoon vaate- ja kutomaesi-
neet sekä vanlianaikuiset puvut. Suomen sotaväen
historiallinen museo ja Talousseuran museo.
Myöskin raha- ja mitalikokoelma on melkoinen.
Esineitä (1913) 9.699 numeroa. Rahavaroja se on
saanut kaupunjrilta 3.000 mk. vuodessa ja kauppa-
neuvos Fr. V. Rettigiltä „tarpeen mukaan". Pai-

nettu luettelo (viimeinen v:Ita 1910). Museo

on auki joka päivä. Viime vuosina on nmseon
yhteyteen perustettu ulkoilmamuseo Turun lin-

nan ympärille. Se käsittää nyt 2 aittaa ja pari

täydellisesti sisustettua vanhaa tupaa. Museon
kokoelmia on julkaistu teoksessa ..Abo stads his-

toriska museum" (1912).

34. U u d e n k a u p u n g i n m u s e o, per. 189">

Uudenkaupungin ja sen lähimmän ympäristön
olojen valaisemiseksi. Museossa on jokseenkin
rikas kirkollinen ja maanviljelysosasto, ja se ou
sijoitettu kaupungin vanhaan käyttämättömään
fcirkkoon. Valtuusto asettaa sitä varten .'i-mielii-

seu johtokunnan ja avustaa sitä v:sta 1900 al-

kaen 300 mk :11a vuodessa. Esineluku (1911)

2,48.5, niistä kirjoja ja rahoja 1.207. Rahavarat
tekivät (1913) Smk. 306:64.

3.5. Vaasassa oleva Pohjanmaan his-
toriallinen museo, per. 1895. Kokoelmat
ovat toistaiseksi hajallaan ja makasinoidut : eri-

koinen rakennusrahasto on olemassa. KäsiteoUi-
suuskokoelmat ja merenkulkuosasto ovat arvok-

kaat. Esineiden uumerolukn (19131 oli 2.506. Mu-
seon omistaa museoyhdistys, jota kaupunki vuo-

sittain tuntuvasti avustaa. Rahavarojen säästö

1913 oli 634:50 mk.
36. Vetelin museo. per. 1911 sikäläisen

nuorisoseuran toimesta. Esineiden numeroluku
on 285.

37. Viipurin museo. per. 1891 jo 1887

tehdyn ehdotuksen mukaan. Museo sijaitsee kau-
pungin omistamassa kivitalossa, jossa sillä on
2 kerrosta hallussaan, toisessa museolle testamen-

tattu William Grommfin taulu- ja taidekokoelma.

Muut museokokoelmat ovat etupäässä kansatie-

teellistä laatua ja semmoisina maaseutumuseoi-
demme run.saimmat, stipendiaattien kautta kerä-

tyt. Esineiden numeroluku 11913) oli 9.316. raha-

varojen säJlstö (1913) 19.697:93 mk. Painettu

luettelo on v :lta 1909.

38. Viitasaarella oleva op. J. Etelämäen
omistama ja perustama kokoelma, sisältävä

n. 3,000 etupäässä kansatieteellistä esinettä. Ko-
koelma luovutettaneen Viitasaaren kimnalle.

A. M. T.

B. Luonnontieteelliset p a i k a 1 1 i .s-

mu s eo t.

1. Kuopion museon luonnontieteel-
linen osasto (ks. Luonnon ystäväin
yhdistys) jakautuu eläintieteelliseen, ka.svi-

tieteelliseen. mineralogiseen ja maantieteelliseen

alaosastoon (viimem. yhteinen historiallis-kansa-

tiet. o.saston kanssa). E 1 ä i n t. alaosasto si-

sältää (1914j 333 lajia luurankoisia sekä sangen

laajan munakokoelman : luurangottomista ovat

parhaiten edustetut hyönteiset ja nilviäiset. K a s-

vit. alaosasto ei vielä ole kokonaisuudes-

.saan järjestetty. Siihen kuuluvista huomatta-

vista erikoiskokoelmista mainittakoon opettaja

J. Pekkarisen kokoonpanema i/iernciHm-kokoelma

(n. 3,000 arkkia, 270 lajia). Itiökasveja on 1.513

laji.a (2,653 kpl.). M i n e r. ja maant ala-
osasto ovat vielä järjestämättä. — Edellämai-

nitut kokoelmat ovat järjestetyt huomioonottaen
museon luonteen tieteellisenä paikallismuseona.

Yleisöä ja koulunoppilaita silmälläpitäen on mu-
seoon sitäpaitsi järjestetty biologisia ryhmiä
(metsoryhmä valmiina, sisäjärven rantamaisema
vesilintuineen ja kahlaajineen valmistumassa),

hankittu ulkomaisia eläimiä v. m.
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5. >aTODtinnan kuupun^in ainistaiiia

.Xiodforicin kokoelma", eläint. museo
jonkm pilosan muodostaa Sulkavan Tiittal»n ho

»in «TTii^fa^SD innokknac luonnoiiy*tJiviin ja tni-

ta^ !i C. P h. L i II d f o r s s i n

(1-i -»ikymnienien kuluessa kt--

rUii.a ji la\t!Ai:..i fnttUin nr*'okas luurankois

kokoelma isuurimpia yksityiskokoelmia maag-

iamme). OmiKtaian kuoltua lahjoitettiin ko

koelma hinen mUriyksensK mukaisesti Saron-

lin' - ' - :npille. Museo sijaitsee Nälk&linnan

lii n maellA kaupiiii;.'in .iiiii~taiiia--:i.

kok^..ji-.i..-.f.v*aan museolle luovutetussa raken

nuksciMa. Kaupunki kustantaa museon hoidon.

pSJUjniaksuista kertyneet varat k&ytet&än m. m.

koködmien laajentamisekai, joiden tarkoituksena

etupUsai on antaa kuva Keski-Savon el&imis-

tStli. Tlti nykyt '1914) on museossa luurankoi-

..ia 031 kpl. (erityisesti on n&istft mainittava 1°2T

kpl. kftsittlvi kokoelma enimmäkseen täytettyjä

matelijoita, aammakkoeläimiil ja kaloja), linnun-

munia 114 lajia, kokoelma linnun|>esi&. sitA-

pait*i ••M^nUinen hyönteiskokoelma. kokoelma
tnl 'locisia ryhmiii y. m. - Kokoel-

mii 1 : C. Ph. Lindforss. ...Sulkava

socken- t.\;;lir .Pro fauna ef flora fennica"-

«etiran ..Meddelanden"-Rarja«sa. l.*; nide).

E. J. n.

6. Turun biologinen museo. Maan ainoa

biolopoen mv--" > •t^tyi eliiimet esitetftSn luon-

ndliieiaa yr in. niille ominaisessa toi-

mjnn ..«• y . ovat erikoisesti Lounais-

Su' t elilimistSineen: museon
10 l o!i vain 2 viprnsaihei.ita

'lappalainen tunturimaisema ja Laatokan-Karja-
laa ediutara ryhmä). I^oiinaissuomalaisista ryh-

mistä orat huomattavimmat : talvinen haviiinotsii.

Mkarrrt<.I. •islaaariston merenlahti, ulkosaaristo-

m» peräinen rantaniitty, fseimmat ryh-

mä' keväistä luontoa. Museon omistaa
Turun kaupunki, jolle konsuli Alfred Jacobsson ja

h&nen puolinonu Helene .Iarol)sson sen Lahjoitti-

vat. Piirustukset on laatinut arkkitehti Alex.
Srstrflm. eläimet ovat ruots. luonnontutkijan
<iustaf Kolthoffin täyttämät ja järjestämät, mai-
semain tauatat hänen poikansa Kjell Kolthoffin

maalaamat. - \i.. .- ivattiin 1007. Nykyään se

sisältää imef 'i lajia, lintuja 131 lajia,

mat^Hf.ttr. 1 :.^.:. ..: •ril-l,-r.<.;;;,niill 1 lajin: mo-
ni-' on usei !.i. Museosta on
kau; _ . iiotuisia i^ 1,.500 mk.

n. A. K.

7. Vaaian kaupungin omistama ,.Bod£Diii
lintu kokoelm a", maisteri J. A. Ti o d ^ n i n
(IfU2-R.1i perustama, hänen ja sittemmin piiri-

tUkäri Ja k. .Stenbäckin 11849 lOOOi täyt-

ttmiä. %'*axan seuduilta ammutuit.-i lintuja sisäl-

tATt kokoelma Perustajan kuoltua hänen isänsä.

i is:in piiriliiiikäri Uotien, lahjoitti kokoelman
i.i>aii kaupun-rille. vaikka siilii oli Ilelsintjistä

.~in tarjottu T.OOO mk. — Sisältiiii nykyiijln

'14) '2'2S lintua ja joitakin ni.^iikkäitii sekä

..ik. Stentmokin arvokkaan iiiunakokoclman. Kau-
punki maksaa hoido,-;ta l.SO mk. v:ssa.

Pnikallispyhimys ks. P y h i m y s.

Paikallisrata. sellainen rautatie, joka on

aiottu vHlittiiiiiään liikettä ainoa.stuan pienellä,

rajoitetulla alalla, tai mahdollisesti myös jobon-

: kin puiirataan liittyen. Kun .sellainen liike ta-

j

vallisesti on vähäinen ja vaatimaton, voidaan p.

! rakentaa verrattain halvalla, kilyttämiillä pienein-

piiJi raideleveyttä ja vastaavaa kevyempilii liik-

1
kuv:ia kalustoa. V. H.

j

Paikallisseurakunta ks. Seurakunta.
Paikallisvekseli, vekseli, joka on asetettu

m.iksettavaksi samalla paikalla, missä se diskon-

tataan.

Paikallisväri tarkoittaa maalaustai-
teessa e.^ineiden omaa. alkuperäistä väriä,

jonka vaikutusta varjot, valovivahdukset tai

viereiset värit eivät ole muuttaneet, hillinneet

tai kohottaneet. .Sen vastakohtana on värien
' kokonaissiivy. — P. k i r j a I 1 i s ii u d e n h i s t o-

, r i a f. s a ks. Ranskan kirjallisuus.
Paikanmääräys käsittää maantieteellisen le-

viyden I napakorkeuden. I a t i t u d i n, ks. t.) ja

lonpitudin (maantieteellisen pituuden, ks. t.).

iiiääriiämisen. Esittäköiin allaoleva kuvio taivaan

I

palloa ja taso .\BCD horisontaalitasoa pai-

I

kassa E. jonka latitudi on määrättävä. Olkoon
' kuvan ta.so myöskin meridiaanitaso ja P taivaan-

;
napa, taso FBGD siis ekvaattorin taso. silloin

on paikan E lixtitudi g? = -'^PEC = AFEZ = 90°-

/\.^EF = 90°- /\ZEP. Jos nyt tarkataan (meri-

diuaniympyrällU) jotain tunnettua taivaankappa-

letta S sen ollessa kulminatsionissaan (meri-

diaanissa), niin on sen korkeuskulma h=/\AES
- 6 + 90''-qp, jos (S on taivaankappaleen (tauluista

otettu) deklinatsioni. Täten saadaan

9)=(5-t-90°-h

,Tos tähti on meridiaanin ulkopuolella, so^idaan

haettu suure <p sfäarisestä kolmiosta ZS'P, missä
sivu ZS' = 90°-h' saadaan teo .

doliittihavainnosta ja sivu

PS' seka kulma ZPS" tau-

luista, jos aika on tunnettu.

Jos tähden deklinat.sioni on
tuntematon, voidaan napa-
korkeus määrätä, kun ha-

vaitaan sirkumpolaaritähdeii
korkeus sekä ylemmässä että

alemmassa kulminatsionissa. Napakorkeus on sil-

loin yhtä suuri kuin näitten korkeuksien keski-

arvo.

Maantieteellinen pituuserotus kahden paikan
välillä on yhtä suuri kuin näitten paikkojen
aikaerotus samalla hetkellä. Jos siis kello on 1

jollain paikalla samalla kuin kello Green-
wichissä osoittaa 12, niin on paikka 1 tunnin =
1.')° itään Grecnwichistä 124 tuntia aikamittaa
-360° kulmamittaa). Lonpitudin määräystä
varten tarvitaan siis sekä nollameridiaanin aika

eitä myöskin paikallisaika. Alkumeridiaanin
aika saadaan sekä valomerkeillä, sähkölennätti-

iiiellä että myöskin tarkalla kellolla, joka osoit-

liui alkumeridiaanin aikaa. Tätä varten on lai-

voilla aina Greenwichin aikaa osoittava kello.



ö3 Paikannimitutkimus— Paikkaus

Myöskiu voiiliuui käyttiui kuunliavaiutoja, sillä

kuun liikunta ou siksi nopea, että kuuntauluista

voi laskea sen havaittuun asemaan kuuluvan
^jreeuwicliin ajan. Viime aikoina on myöskin
;ilettu kiiyttäii langatonta siihkOlennätintii tä-

lliin tarkoitukseen: niin esim. lähetetään Pariisin

Eiffeltornista joka päivä aikasignaaleja. Longi-

tudin määriUimiseen kuuluu vielä paikallisajan

määrääminen (ks. A j a n m ä ä r ä y s) . Paitsi

(lassaasikoneella, void;xau aika määrätä myöskin
teodoliitilla tai sekstantilla ulkopuolella meri-

diaania havaitusta korkeudesta, käyttämällä
sfääristä kolmiota ZPS', missä kolmiossa silloin

kulma ZPS' haetaan ja sivut ovat tunnetut.

.Mitä lähempänä /\AZS' on 90°, sitä tarkemmin
aika voidaan määrätä (tällä tavoin, kun longi-

tudi on tuntematon), jota vastoin latitudi

•on tarkimmin määrättävissä ja aikavirheeu

vaikutus pienin, jos kulma AZS' on 0° s. o.

tähti on meridiaanissa. Täten voidaan mää-
rätä aika käyttämällä latitudin likiarvoa ja la-

titudi käyttämällä ajan likiarvoa, ja merellä

esim. tapahtuu astronominen p. yleensä siten,

«ttä taivaankappaleen (tav. auringon) korkeus
mitataan sekstantilla sekä atsimutkulman (AZS')

•ollessa 90° että sen ollessa 0°. Likiarvot saa-

daan tällöin kartasta ja lokin lukemasta, otta-

nuilla huomioon tuulien ja merivirtojen aiheut-

tamat poikkeukset kompassin määräämästä lok-

sodromiviivasta. Rannikkojen läheisyydessä voi-

llaan myöskin toimittaa p. yksinkertaisesti pei-
lauksen avulla, havaitsemalla rannikon ma-
jakkoihin suunnattujen tähtäysviivojen kulmat.

H. R.

Paikannimitutkimus ks. Maantieteel-
linen nimitiede.
Paikka on se .vleinen järjestys, jossa tajuamme

kaikkia ulkonaisia esineitä ja ilmiöitä. Kaiken,
mikä ilmenee aisteillemme, käsitämme paikalli

.seksi eli ulottuvaiseksi. avaruudessa olevaksi.

•Geometria selvittää paikallisten kuvioiden luontoa.

Geometria jättää huomioonottamatta, minkä-
kaltaiset sisäiseltä laadultaan ne esineet ovat.

jotka täyttävät paikan, ja tutkii vain niitä

kappaleiden, pintojen, viivojen ja pisteiden omi-

naisuuksia ja suhteita, jotka johtuvat yksin-

omaan paikallisuuden luonnosta. On sanottu.

että se siten selvittää ..tyhjän paikan" ominai-

suuksia. Jokapäiväinen maailmankatsomus ar-

velee, että tyhjä p. on olemassa semmoisenaan,
ikäänkuin suurena tyhjänä astiana, jossa kaikki

esineet ovat. Muinaisajan materialistit eli ato-

mistit antoivat tälle käsitystavalle tieteellisen

muodon opettaessaan, että maailman muodostaa
..täytetty" (= aine. olemassaolevat epälukuisat

atomit) ja ,,tyhjä" (= tyhjä avaruus; vrt. D e-

mokritos). Sitävastoin idealistinen eli sub-

jektivistinen paikallisuusteoria arvelee, että p. on
vain meidän havaintomuotomme, jonka mukai-
seksi meidän aistillinen tajuamiskykymme kä-

sittää objektit, mutta että oliot sinänsä eivät ole

paikallisia. Tämä mielipide saa jonkinmoista tu-

kea siitä, että p:n käsitys sisältää ajatusvai-

keuksia. Ei voida selvästi ajatella, miten tyhjä

p. olisi itsekseen olemassa; sehän on juuri = tyh-

jyys eli ei mitään. Toinen vaikeus sisältyy kysy-
mykseen p:n rajoista tai rajattomuudesta. .Jos

yrittää ajatella avaruuden jossakin kohdassa lop-

puvan, niin täytyy ehdottomasti kysyä, mikä on

sen loppurajan takana, eikä voida olla ajattele-

matta, että siellä täytyy olla uutta, yhä jatku-

vaa avaruutta. Mutta perin vaikeata on toiselta

puolen myöskin kuvitella, että avaruus todellisesti

leviää loppumattomiin tämän sanan tar-

kassa merkityksessä. Muutamien mielestä viepi

vielä ajatusvaikeuksiin p:n ,,kontinuiteetti" eli

tasajatkuisuus (vrt. Aika). Sentäliden monet
ajattelijat opettavat, että ne tosiolevaisen omi-
naisuudet, toiminnat ja suhteet, jotka meille il-

menevät paikallisina, itsessään ovat aivan toi-

senluontoiset ; meillä ei voi olla niistä mitään
havainnollista käsitystä, mutta niitä saattaa
kenties ajatella henkisten tahi ajatuksellisten toi-

mintojen ja suhteiden kaltaisiksi. — On myös-
kin eri mieliä siitä, miten, sielunelämän vähitel-

len kehittyessä, p:n käsitys muodostuu sieluun.

Nativismi 1. apriorismi arvelee, että se ytimel-

tään on synnynnäinen, empirismi sitävastoin

että se vähitellen kehittyy kokemuksen johdosta,

aistillisten havaintojen aiheuttamana (vrt. H a-

v a i n t o)

.

A. Gr.

Paikkakunnallinen vrt. Endeeminen ja

E n d e m i a.

Paikkalinnut eivät muuta eri vuoden-

ajoiksi huomattavammin oleskelupaikkaansa ku-

ten muuttolinnut, eivätkä myöskään lähde

kiertolintujen tapaan maita kiertelemään.

Paikkalintuja ovat esim. kotivarpunen, metso,

teiri y. m. E. W. S.

Paikkarin torppa, Elias Lönnrotin syntymä-
koti Sammatissa, Haarjärven kylässä, Valkjär-

ven rannalla. 4 km kirkolta pohjoiseen; sen ra-

kensi Lönnrotin isä 1800. Suomen valtio lunasti tor-

pan 1899; se on nykyjään asumaton ja sitä

säilytetään kansallismuistona. Rakennuksen mo-

lemmissa huoneissa on paljon Lönnrotille ja hä-

nen vanhemmilleen kuuluneita esineitä. [Th. Ho-

m6n, „Paikkarin torppa" (Matkailijayhdistyk-

.sen vuosikirja 1898).] L. H-nen.

Paikkaus, kirjap., tasaisen painatustyön

i
aikaansaamiseksi suoritettava, usein suurta tark-

kuutta ja huolta vaativa menettely, joka suori-

tetaan siten, että painosilinterin peitteeksi käyte-

tyille paperiarkeille tarpeellisille kohdin ja koe-

vedoksia tarkastaen liimataan epätasaisuuksien

vaatimaan muotoon leikattuja paperipalasia. Ku-
via painettaessa asetetaan p. useasti myös kuva-

laatan ja sen alustan väliin. Kuvien p. suorite-

taan nvkvään mekaanisesti.
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Paimenkoirat k>. Koira. paUta 1154.

Paimenlappalainen - porolappalainon
I. tunturilappu lainen (ks. Lappalai-
set).

Paimenlaulu ks. U ii k o 1 i n e n runous.
Paimenmuiato, pnpiiitoa. tuomiokapitulia, kou-

lujen opettajistoa y. m. kirkollisia toiniilitMiki-

ISitA ko*keva. benkilötictoja si.silltävä liistorial-

linen eoitys joltain niUSriityltii kirkollisella

tloe^lta. TM-iliin p:liin sisältyy sitä paitsi tio-

niiden kirkoilta y. m. Huo-
.•a koskevat p:t ovat: C. H.

' minne ifrAn refornia-

• tid". MI (1R:12-34).

M rriiiiiif för fordna Wi-
l«>r. rpA stift". III ri8fi8-fiO).

O. I < "iij.iiiii I f,,,in kirkot! paiiiiimtnuisto".

I (I910I. K. G. I^einber;:. ..Det odi-ladi- finska

link'-' --'''• '• herdaminne" 'ulottuu v:ci-ii l.">."i4i.

kauskirjaan.

Pmimenhullu
Paimenkirje,

p ik»i Utrra-

*Ikae<s'>a julkaiseuii.!

trmr8\k"iii vastaisen

1'i-ein on
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-.1 niiden
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I..

Ii f..

KOI

P

I I

var-
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P

•i"im. ..Tilastollinen ja liiojrrafil

1 1-1 iijk'li- lullicrilai-ten .seurii-

kk.-li" I18R.')) tsekil

«lis lutlii-rilaisen kir-
"

1 1.»!»»• I. A. J. P-ä.

telmä. mmlnislnontoini-n. yksin-

inaalaiH-

.isessa kir-

ii uilo-inaalai-

ImUn. .\dam de
ii-i i|" j:>.iiiii i-t .Marion", mutta

-e kuuluu reneMinit«i»ikaHn. Ta-
' i on jo Polizianon ..Orfi-o"

' Tait-ttn ...\minta" (1.tT:1i

•' " I.IOO). I'ainM'1

II. mutta kuku
..1.1. kun ooppera

ijalle. n. Kr-n.

I! II V ', I i n e n r u n <> n -

elinkoii

i. joka \.

keliilyxastH-iiii.

iMssa vnnn luku-

l\<iii>fiii<>Ui»'ii rikkuiiden ja yliteis-

kuiiii.illi-i-ii nr\<iii imUapmiim un liiinoii karja-

lauiiiojciisii litkumiiiirii. i-ikä karjaa siitit syystä

Ilarinkaan teurasteta iiiiiulfM kuin liUtUtilassa

:

l>iiäravintoiia ovat maito ja mailolnotteet. Ijiii-

ii-nsa mukana p. siirtyvät laidiinpaikalla toi-

• iji»la syystä asumukset ovat lielposli siir-

i.iviä majojal. usein suunnattomia matkoja,

iläfu kuitenkin tav. samoja, esi-isien käyt-

...uiä laidunseiiluja. ^Iitciskuiiiialliset ja val-

tiolliset siteet ovat yleensä löyliät. eiviitkä p:ii

imKMlo-tam.it valtiot siitä syystä ole )>ilkäikäisiii.

mutta sensijaan periistajainsa solakuiitoisiiudeu

ja liikkuvaisuudeii takia usein sjiniien laajoja

lluiunit, mou^ilif. arabialaiset). — Paimentolais-

elämän eileliytyksenä ovat suuret, yhtenäiset arot.

P:n kotipniklcoja ovatkin .\asiaii ja .\frikaii

arorikkaat maanosat: Kiiroopassa vain Mustan-

meren ja Kaspianmeren rantamailla on ollut

tilaa suuremmille paimentolaiskaiisoille. Polijoi-

silla tunturi-aroilla paimeiitolaiseliimän keliitty-

mistä ehkiiisee alueen ahtaus ja epäsuotuisat

ilmasto-olot (poro vain viihtyy). (E. K. K.l

Paimentorvi 1. tuohitorvi tavataan m. m.

."suomessa ja Virossa, isen sävelalue rajoittuu enim-

miten kvarttiin tahi kvinttiin. Kuitenkin soitetaan

sillä lukuisia sävelmiä, jotka sekii rylmillisesti että

meloilisesti huomattavalla lailla eroavat toisistaan.

P:n soitolla oli alkuaan miiärätty tarkoitus, esim.

merkinantona viliollisen lähestymi.sestä. lemmon-
kaipuun ilmaisijana y. m. P. on luultavasti sa-

maa sukua kuin puutorvi. jota tavataan mo-

nilla kaukaisilla seuduilla, kuten Siamissa. Mon-
^'olia.ssa. tataareilla sekä .Mppimai.ssn. Kaikesta

piiättiien on tämä soitiiilaji perua ikivanhoilta

Iljoilta. /. A'.

Paimio (ruots. Pernan. 1. Kunta. Turun
ju Porin I.. Piikkiön kihlak.. Paimion nimis-

miesp. : kirkolle Paimion rautatieasemalta '/«!»•"•

Kauhaisten pysäkiltä ^ km. Pinta-ala 2SS.s km',

josta viljeltyä maata (1910) 7.410 ha (siinä lu

vussa puutarha-ala :i0.n ha ja luonnonniityt 2871.

Manttaalimiliirä 117'',,. talonsaviija 2:!0. torpan-

savuja 21!l ja muita .savuja f>91 (1007). 4.8.'i:i as.

(191.1). joista ruotsinkielisiä 20: 1.081 ruokakun
ta.T, joista maanviljelystä piiäelinkeiuonaan har-

joittavia 037 (1901). (!fi7 hevosta. 2.311 nautaa

(1911). — Kansakouluja 7 (1914). Varsinais-

Suomen kansanopisto; .Jokelan emäntäkoulu.
Säästöpankki. Kiinnanliiäkäri : apteekki. - Teol-

li.suiisliiitoksia : Tiipilan. Tiiuvalan. Juntolaii.

Saaren ja Lopen sahat; osuusmeijeri; Saviteolli

suus o.-y. : Tiiuvalan tiilitehdas; Vainio 4. Sai-

nion niyllynkiviteliclas : .luntolan. .Xskalan. Siik-

selan ja Lopen vesimyllyt : Ernvallin myllylaitos

(sähköllä kiiypä): It turvepelikiitelidasta. — Van-
hoja kartanoita: \'ikslier;;. Meltola. Spiirila

I (I. I..oppi). SilkkilU. Kuuliainen ja .Jiintola. —
'Luonnonnähtävyyksiä: Nakolinnaii vuori. Ttivoii-

I mäki. \'iiron vuori y. m. Laivaliike (merellä)

Tiiiivalan rantaan, josta kirkolle 11 km. —
2. .Seurakunta, keisarill.. Turun arkki-

I
hiippak.. tiiomiorovastikuntaa: mainitaan omana
pitiljHnä jo 1.'{0li. luvun aliillii (lixleniiäköisesti jo

1 12.')) : oma khra ainakin 1340: P. oli akatemian
ikkiipitäjäiiU 1«90-18;',4. P :ssa oleva Pyhän .lan-

tion riikoiiKhiione (..seitsemän pitiijän kirkko")

on toilenniiköisesti keskiajalta. Kirkko kivestä,

rak. l«8!l. •mdislettii 180:!. [.\. Ujörck. ..Miii-

,
naiHmiiistoja Piikkiön kihlakunnasta" (Suoineii
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iiiMiM;ii^iii.-.\ lul. iiikak. VIII); IIj. Appelgren.

..Suomen muinaislinnat", sivv. 55-.'Ji) (Suom. mui-

naism.-ylul. aikak. XII).] /.. ll-ucn.

Paimionjoki 1. S o m e r j o k i alkjui Paimio-

jäivestii Suiiiorniomen kappelista, juoksee n.

:iO km liinsiluuilotta koliti pitkin Salpausselän

ctelilreunustaa aina Kosken (T. 1.) pitiijiliin

.saakka, jossa kääntyy mutkitellen lounatta koliii

ja. laskee lopuksi suoraan etelään Paimionlaliteen:

pit. n. 90 km.
Koskiluettelo

:

K-

Nimi. c =
"> jr

2 S £ -2 <
° S - s

Teollisuuslaitoksia.

3 T T es G,!=; «

s ^ 3 a

Tuimalankylltnkoski 300 !l,7 647 Saha; 4 rayllyii.

Koivukyliin- 260 "^.4 .192 .Meijeri; 3 myllyii.

Purholan- ., 160 1,S 121 Saha; mylly.
Krouvin- 1. Pa-

loisten- 120 1.4 131 Mylly.

Ahon- 340 2,8 215 Saha; mylly.

•Jiivan- — 1^9 203 Verkavanutuslaitos:
myll\.

Ingoisten- — 1.9 233

Juntulan 520 11,7 1.560 Verkavanutuslaiios;
saha; myll,\

.

Sukselan- 800 7.7 1.026 Meijeri; sa'ha'; mylly.

Kajanojan- — 0".9 120 Mylly.

Tuimalankylänko.ski sijaitsee

kirkolla ja Kajanojankoski n. 10 km P;n suun

.\ läiinolella. L. Il-nen.

Paimionselkä 1. P a. i m i o n ;i u k k o (ruot s.

1' e m a r f j ä r (1). n. 2.5 km pitkä, kapea selkä

Paraisten saariston itäpuolella, .sen ja mantereen
välissii.

Painajainen lincuhiis. (isfh)na nocl iiniunu.

unessa esiintyvä tuskallinen tila eli kauhun
tunne, jossa lienn:itys tuntuu häiriintyneeltil ja

rinta ahdistuneelta. ikäänkuin jokiu raskas

taakka rintaa puristaisi. Tilaa, joka kohta he-

rättyil taas häviää, seuraa tav. erikoiset unen-

näöt, jotka sille luovat oman kauhistaviin lei-

mansa. On jotenkin tietämätöntä, mikä tällai-

sen tilan oikeastaan synnyttää. Joskus voinee

siihen olla syynä epämukava ruumiinasento.

joka tavalla tiilii toisella häiritsee hengityksen

v;ipaata suoriutumista nukkuessa. .1/. Oli.

Painanne ( paleontol.) tarkoittaa kerrosvuori-

lajeis.sa esiintyviä kuoppamaisia syvennyksiä,

jotka tarkkaan jäljittelevät alkuaan hiekkaan,

lietteeseen t. m. s. ])ainuncitten ja hautautuneit-

ten, mutta sittemmin aineksen kovettuessa liu-

(inneitten tai muulla tavoin poistuneitten eliöi-

den ulkomuotoa; tällä tavoin on säilynyt jälkiii

jopa hyytelöruumiisista meduusoista. Erityisen

ryhmän p;ita muodostavat nuiinaisten eläinten'

siiilyneet jalanjäljet. V. A. K-io.

Painavuus ks. Paino.
Paine li>cin}, Thomas (1737-180<)|, eng\.

valtiollinen kirjailija. Siirtyi 1774 Yhdysv:\Itoi-

hin. missä ryhtyi puoltamaan anu'riikkalai.sten

v;ipausliikettä. vaikuttaen siihen suuresti julkai-

semillaan leutokirjasilla. iluutti myöhemmin
Ranskaan, oli siellä m. m. kansalliskonventin jä-

senenil liittyen girondisteihin ja äänestäen ku-

niufjas Ludvik XVI:n kuolem:nituomiota vas-

taan; joutui Köbespierren vihoihin ja pantiin

17ii:i v;inkeuteen. josta pääsi 1704: palasi 1802

lakaisin Ameriikkaan. 01eskelless:i;in jonkun ai-

kaa ~yntyniäni;ni>saan julkaisi ti'oksen ..Tlie

rifihts of mau" 1 1791-92). jossa puolusteli Hanskan
v;illankuniouksen iiatteita Hurkea vastaan. Teos
..The ape of reason" (1794-9.5) on suunnattu sekä
ilmoitettua uskontoa että ateismia vastaan. [Con
«ayn ja Sedjnvickin elämäkerrat.] Ä. VV. H.

Paineensäätäjä 1. ii lentäjä, vcnttiililaite.

jolla korkea höyryn t. kaasun p;vine saiidaan alen-

netuksi määrättyyn ;isteeseen. Sitä käytetään
m. m. höyrylaivoissa, joissa nostokoneisiin käyte-

tään alempaa painettn kuin pääkoneisiin, lämmi-
tysjohdoissa ja happikaasiisäiliiiiden piiineen ;Uen-

tamiseen. samoin valokaasulaitoksissa pitämään
kaasupainetta johdoissa tasaisena. Sen toiminta
perustuu veuttiililautaseen, joka supistaa taikka
aukaisee johtoaukkoa .sen mukaan kuinka paine
vaikuttaa lautasen yhteydessä olevaan mäntään,
kalvoon, taikka vedessä, elohopeassa tai muussa
nesteessil alassuin uivaan kelloon. P-o P-o.

Paineilma ks. I 1 m a n p u r i s t u s k o n e.

Paineilmakoneet ovat tav. työkalukoneita.

jotiia käyvät puristetulla ilmalla. Paineilma;;

kilytettiin suuremmassa määrässä varsinaiseen

voiniixnsiirtoon ensiksi Mont Cenis-tunnelin ra-

kennuksessa 1859. jossa suurien vesipyörien

käyttämillä puristajilla puristettu ilma johdet-

tiin tunneliin käyttämään kiviporakoneita ja sa-

malla uudistamaan ilmaa. Nykyäiin käytetään
paineilmaa moneen tarkoitukseen m. m. putki-

postin, normaalikellojen y. m. käyttämiseen.

mutt;i varsinkin pieniin voima- j:i työkoneisiin,

nostokoneisiin. viIjaelev;uittoreiliin sekä liiekan-

puhaltimiin. vieläpä maala;iniiseen j;i tapettien

puhdistukseen. Varsinkin Ameriikassa ovat no-

|)eastitoimivat. vaarattomat, aikaa ja työtä sääs-

tävät ja käyttövarmat paineilmafyökalukoneet

tulleet yleiseen käytäntöiin.

P:s.sa tavallinen ilmanpaine on ö-7 ilmakehää.

No ovat tav. siirrettäviä, ja niitä kiiytetään

työpajoissa, silta- ja laivatöissä, kiviteollisuu-

dessa vuorenporauksessa y. m. Niissä puristettu

ilma joko lennättää iskevää vasaramäntää edes-

takaisin — p a i n e i 1 m a V as a r a t. tai painaa

puristinmäntää — n i i 1 1 a u s p u r i s t i m e t,

tai liikuttaa työmäntää etlestakaisin. taikka pyö-

rittää akselia tähän sovitettuja siipiä painamalla
— pora- ja n o s t o k o n e e t. tai lennättää

hiekkaa tai maalia — hiekan- ja maalin-
puh a 1 1 i m e t.

P a i n e i 1 m a V a s a r a t ovat taltta-, tiivis-

tys-, niittaus-, survin-, karistin- ja kivivasaroita.

Ilman jakaa männän kummallekiu puolelle joko

mäntä itse tai erityinen luistiventtiili. Edelli-

sissä, u. s. v e n 1 1 i i 1 i 1 1 ö m i s s ä vasaroissa

(kuva 1) painaa kahvan kautta laskettu paine-

ilma silinterissä Z liikkuvan männän K olka-

musta r vasten herkeämättä, työntäen mäntää
sisäänpäin. Kun tiehyt v on tullut reunan ti

ohi. pääsee silinteriin hieman ilmaa joten silin-

teriin puristuvan ilman paine nousee vähän ja

estäii mäntää lyömästä kanteen. Kun sitten au-

kot r ov;it kulkeneet reunan ohi. .syöksyy ilma

näitten kautta männän päälle ja heittää männän
eteenpäin talttaa >c vasten. Samalla tulevat au-

kot e ulkoilmaan johtavan aukon n:n yhteyteen,

jolloin ilma pääsee männän päältä ulos. ja olka-

miikseen r painava ilma työntää männän takai-

sin j. n. e. Xäitten vasarain etuina on yksin-

kertaisuus ja tiivistettävien kohtien pieni luku.

Epiikohtana on se. että mänlii tulee pitkä ja ras-
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Ui Tiintot. ri\aika rdtevDsuuntaisrt, jotrn vir-
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i.i- ja tiivistys-

tarvitse olla ai-
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'Tii 1 Iu(:ersoll-Crown-
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. [ XII, .1,^1 piirretyt

painetie-

i^et suiitö-

ivcnitiili liikkuu tässä )>oikit-

'>n venttiili oikeanpuoleisessa

joiloin ilma virta» kalivasta tiehyen

6, Tenttiilin uurteen ja tieliyen r kautta työn-

tSan mlntil eteenpäin. Va^uiran alta ilma pois-

tuu oaakui tiehyen ii:n osaksi <i:n. g:n ja vent-

tiilin toisco uurteou kautta ulkoilmaan. Kun
Tajttra on tullut ula-asentoonsa (alapuolinen

kurm), pUU«« ilma liehyitten a. p. miinnun iiiir-

rmaaraD
hvitt. k>'

ilmat iehv

tain. Vl.i

1 1!. tiftiycu fii jii o kautta pninnmnnn veut

.1 \a.'^fniiiialle puolelle. Xcnttiilin viisonipaau

I
.niiiin vaikuttaa tieliyen .V kautta tiilrvu ilma

liorkeiimlittii, ilman puine on siinll kuitenkin pio-

hiinpi. sillii osa sitä jiiiiisee poistumaan tieliyen

y kauttiu Venttiilin oliossa tiissii asennossa virtaa

ilmaa iiista. 6:n ja i/:n kautta niännUn alle pai

iKien miiutiUi sisiUinpUiu ; tällöin aukenee tiehyt

II vUlieutäen painetta ja samalla virtaa tiehyit-

teu o ja H kautta ilma venttiilin oikealta puu
lelta pois ja venttiili siirtyy oikeanpuoleiseen

asentoonsa, jolloin ilma pääsee männän yläpuo-

lelle j. n. e.

Puristavat paineilmaniittnuskoueet
i (kuva 4) ovat paincvedcllä käypiä edullisemmat
siiuil. että ne eivät ruostu eivätkä jäädy, niitii

on helppo pitää tiiviinä, paine kun on vain G-K

ilmakehää, jotavastoin se painevesipuristimissa

on 5ri-(i0 ilmakehää; lisäksi ei niissä tarvitse

käyttää inenojohtoa.

Paineilmaporakoneitten pyörivän
liikkeen aikaansaamiseksi käytetään tuvallisia

silintereitä edestakaisin kulkevine mäntioeen,
jolloin silinterit ovat joko heiluvia pyörien sovi-

tettuna hammaspyörään tai muuhun sopivaa'^ te-

lineeseen tämän mukana (kuva 5), taikka ovat

silinterit paikoillaan (kuva 6) ; myöskin käyte-

tään pyöriviä siipiä (kuva 7), jotka liikkuvat

kumpaankin suuntaan riippuen siitä, kuinmallekn
puolelle siipiä F kahvan kolon E kautta tulevj

ilma johdetiuin. Paitsi porakoneisiin kitytetäiin

silinterillä ja männällä varustettuja p:ita nosto

koneisiin, eräiden hiekkaseulojen puistuttami
seon y. m. Po Po.
Paineilmarata ks. I 1 m a p a i n e r a t a.

PainejoUto, johto tai putki, johon pumpulla,
injcktorilla, ejektorilla y. m. s. painet.ian vettä,

ilmaa, kaasua y. m. ja jossa senvuoksi vallitsee

paino. P:!i vastakohta on imujohto. P-o P-o.

Painepumppu ks. P u m p p u.

Fainetti (ransk. iiaioneXe), sotilaskiväärin

pistin (ks. t.).

Paini, sanan laajemmassa merkityksessä, on
kahden aseettoman olennon välistä kamppailua,
jossa toinen koettaa tavalla tai toisella saattaa

toisen avuttomuuden tilaan. Tavallisesti p:lla

kuitenkin tarkoitetaan painLskelua sääntöjen mu-
kaan, joista ensimäinen ja tärkein on sovinnolli-

suus. Tarjoamansa virkistyksen ja yksinkertai-

sesti aikiian.saadun jännittäväisyytensä tähden
p:ia on yhä edelleen kehitelty. Niinpä ovat esim.

.\asian vanhat sivistyskansat painineet jo am-
moisista ajoista saakka, ja ikivanhoista .seinäpiir-

roksista on saatu sei

ville, että Egyptissä j"

n. V. .'JOOO e. Kr. hai

rastettiin p:ia, missi)

siuittoi tulla kysymyk
.seen 70 :kin eri p.-asen

toa. EKjptistä täiiiii

p. kulkeutui Krcik
koan, missä se koho.-i

korkeimpaan kukoi-
tukseensa ja oli juok
Hun rinnalla nuorison
tärkein ruumiinkasvu
tuskeino. (vrt. A n a

klinopalejaOr „ ,, ,

. , 7 .
.MiiiiiulKkpik. purmanio-

t h o p a 1 e.) pnini.
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Kreikkalaisilta, oppivat roomalaisetkin paini-

maan, mutta he eivät osanneet antaa p :lle samaa
kasvattavaa merkitystä kuin kreikkalaiset. P. sai

siirtyä sirkusareenoille väistyäkseen pian siel-

täkin „jännittävämmäu" sirkushuvin jaloista.

Koko keskiajan ja suuren osan uutta aikaakin p.

sai elää ylimystön unliottamana, mutta kuiten-

kin rahvaan rakastamana voimankoetuksena ja

markkinaväen hauskuttajana, sukeltaen ainoas-

taan silloin tällöin jonkun humanistin kasvatus-

järjestelmän tai joidenkuiden ritarileikkien oh-

jelmakin. Vasta 19:nnen vuosis. puolivälistä, saa-

tuaan ranskalaisilta parannetun antiikkisen muo-
ilou. p. alkoi uudestaan kohota alennustilastaan.

anastaen nykyään sijan huomattavimpien ur-

heilulajien joukossa ,.k r e i k k ai a i s-r a n sk a-

iäisen" (t. -roomalaisen) p:n nimisenä.

Alkaen tavallisesta „syli"-, „vyö"- ja „housun-

kaulus-p :sta", joissa on yksi ainoa ote mahdolli-

nen, on mitä erilaisimpia p.-lajeja olemassa, aina-

kin yhtä paljon kuin on kansallisuuksiakin maan
päällä, (vrt. Catch as catch can, Dzu-
d z u t s u.) Paitsi näitä olkoon mainittuna sveits.

.,S c h \v i n g e n" ja isl. „G 1 i m a", joissa toi-

sella kädellä tartutaan kiinni vastustajan housun-

kauluksesta ja toisella hänen ylöskierretystä

lahkeestaan ja koetetaan heittää hänet nurin.

Monipuolisimmat ja vaihtelurikkaimmat näistä

kaikista ovat ,.c.-a.-c.-c." ja „kreikkalais-ranska-

lainen". Molemmat aletaan ,,p y s t y p a i n i 1 1 a",

s. o. seisten, ja kun vastustaja on saatu heitetyksi

maahan, jatketaan ,,p e r m a n t o- (parterre-)

painilla" siksi kunnes hänen hartiansa ovat

yhtaikaa koskettaneet maata, jolloin hän on hä-

vinnyt; samoin vaativat nämä molemmat enem-

män taitoa ja notkeutta kuin raakaa voimaa.

Jälkimäinen eroaa edellisestä vain kieltämällä,

ei ainoastaan kaikkia tämän kiellettyjä otteita,

vaan myöskin kaikki luonnottomat otteet ja

väännöt (kaikki dzudzutsu-temput, , .kauluksen"

y. m.), kamppaukset ja yleensä tarttumisen vas-

tustajaan hänen vyötärönsä alapuolelta. Kuiten-

kin ovat sen otteet ja heitot lukemattomat. Tär-

keimmät niistä ovat ,.o 1 k a h e i 1 1 o" (ransk. tour

de bras) , „n i s k a-o te ja heitto lanteen
yli" (tour de hanche en tete), „y 1 i s y ö k s y",

„k o k o"- ja „puolinelso n", „o 1 k a-

vääntö" y. m. m., joiden nimitykset yleensä

johtuvat siitä ruumiinosasta, josta ote tehdään.

tai myös keksijästään.

Ensimäinen puolustus

asento on ,,v aro-
asento" (en gardej

ja viimeinen „s i 1 1 a"
pont), jolloin pai-./e

^PS uijan selkä on jo

^^^^ W «^ maahan päin, mutta

j^^^^^^t^ it tästä vielä koholla

)^^Hv^ m^^^ {liian ja jalkojen va-

wB^^jW/^^wlm Ennen tavoittelivat

ST^^ ^Pf piiinijat suurta kokoa
ja mahtavaa lihaksis-

toa harjoittamalla ras-

kaiden painojen nos-

toa, mikä on vieläkin

tavallista ammattipainijain (vrt. Atleetti)
piireissä, koska raskaampi painija on yleensä
edullisemmassa asemassa. Keveämpienkin paini-

-jty-mipfr-

«Silta- „5hsyöksyn"
teydessii.

yh-

jain etua silmällä pitäen jaetaan painijat aina-

kin amatöörikilpailuissa, eri „painoluokkiin" cli

„sarjoiliin", joiden kansainvälisinä rajoina ovat

60, 67,0, 75 ja 82,5 kg. Täten tulevat taito- ja

kestävyjsharjoitukset tiirkeämmiksi ja itse p.

monipuolisemmaksi ja terveellisemmäksi. Jos
p.-ottelu ei määrätyn ajan kuluessa ratkea, käy-
tetään usein „p i s t e-p :i a", jolloin onnistuneem-
mista heitoista ja väistöistä annetaan „pisteitä"

ja se painija, joka täten saavuttaa useampia

,,pisteitä", julistetaan voittajaksi.

Nykyajan taitavimmat painijat ovat yleensä

suomalaissukuisten kansojen keskuudessa. Näistä
ovat johtavassa asemassa suomalaiset, jotka tu-

tustuivat ..kreikkalais-ranskalaiseen" p:iin 1890

luvulla, sekä unkarilaiset ja virolaiset. Viimei-

sinä vuosina on myöskin ruotsalaisten p.-tailo

huomattavasti noussut. Kl. V. S.

Painin ks. Painokone.
Paino, ihmisen, ks. Kasvaminen.
Paino. Kokemuksemme osoittaa, että kädessä

pidetty esine painaa sitä samoin kuin jokaista

alustaa, jolla se lepää. Päästyään irralleen kap-

pale rupeaa liikkumaan maata kohden 1. putoaa.

Oletetaan Newtonin mukaan, että syynä tähän
ilmiöön on kappaleen ja maapallon kesken vai-

kuttava vetovoima n. s. painovoima (vrt.

Gravitatsioni). Tämän voiman suuruutta

sanotaan jokapäiväisessä elämässä kappaleen

p:ksi. Koska samalla paikalla maapalloa kappa-
leen massa (ainepaljous) on verrannollinen sii-

hen vaikuttavan painovoiman suuruuteen, niin

kappaleen p. on siis myös sen massan suuruuden
ilmaisija. Kappaleen p. määrätään punnitsemalla.

Jos punnitaan tavallisella vaa'alla, niin saadaan,

vaikkakin painovoiman suuruus on erilainen eri

paikoilla maata, saman kappaleen p:sta aina

sama tulos, punnittakoon kappale missä tahansa

maan päällä, sillä voimat, joilla maa vetää pun-

nuksia ja punnittavaa esinettä muuttelevat sa-

massa suhteessa arvojansa. Punnitseminen jousi-

vaa'alla (ks. t.) tuottaa sitävastoin paikasta riip-

puvia painotuloksia. Punnittaessa tavallisella

vaa'alla saadaan vain tietää, missä suhteessa pun-

nittavan esineen massa on yksiköksi valitun kap-

paleen mas.saa suurempi. Punnitseminen jousi-

vaa'alla antaa käsityksen sen voiman suuruu-

desta, jolla maa vetää kappaletta puoleensa. Kun
nimenomaan tarkoitamme tätä voimaa, sanomme
sitä painavuudeksi, välttäen siten p.-sanaa,

jota käytetään mjös kappaleen massasta. Ny-
kyään enää vain tekniikassa käytettyä vanhaa
mittajärjestelmää (ks. Mitta) sovellettiin aika-

naan tieteellisiinkin tarkoituksiin. Siinä oli pe-

rusyksikkönä voimayksikkö. Jotta tälle saatai-

siin kaikkialla vakinainen arvo, oli voimayksik-

könä käytetyn kilogrammapunnuksen painavuus
muunnettava sellaiseksi, kuin se oli 45 :nnellä

leveysasteella merenpinnan luona. Sittemmin

(1901) sovittiin, että Sövressä säilytetyn malli-

kilogrammapunnuksen (ks. Metrijärjes-
telmä) painavuus Pariisissa ilmaisee voima-

yksikköä, n. s. gravitatsioniyksikköä.
Kun tahdotaan laskea jollakin muulla paikka-

kunnalla kilogramman painavuus, niin täytyy

tuntea sen paikan painovoiman akseleratsioni.

Pariisissa on painovoiman akseleratsioni 981 ja

koska voimat, jotka vaikuttavat samaan kappa-

leeseen suhtaantuvat kuten niiden kappaleelle



«3 Painoarkki Painokone i;-i

«ulaiual ak^lrrat^iuiiit. niin ou k»:ii luiituit im^

roim. |4iviiula.'>adjiilltt iiiiiiuik iik'>rli'riitsioni mi

97t>i HjI i:r*viUt>iouivk«ikk<ä. llrlsiiii;!»!^'! se
Hl

OB ^ "ravit«ti>iouivk!iikköä. Koska voiniu-
»I

vk»ikk5 oli vanhassa niiltnjärjolchiiUsoU niiiii-

rtttivi (<aikkitkuQiia'>ta riippuvan k*;: n piiinii-

»uu.!.!i ..vult.» niin »p ci ollut aivan st>|>ivii

p.- |>Iiiiteltiin ruriisiii

^ t(M:i uusi n. s. nbso-

luuttiuru uiiiujurjfsi' iiitöiiii. Sen )>crus-

vkaikAksi valiltiiu m. ". Siintt suiuluun

k:i' '".tssu |iunnil-('iii.ill;i ka|>|wlf tiivalli-

«-: i Tulos on -iiniii |iunnitt»kiM>ii kup-

|Milf iiiL'—a t&bansa maan |>ilAlla. kuten edellit

on e*itrtty ivrt. M i I t ai. ''. S;ri.

Painoarkki ks. Koko ja Arkki.
Painoaaetua ks. Painovapaus.
Painoaaia ks Paino v a p a ii s.

Painoasiain ylihallitus, keskusvirasto paiiu'-

m.»"' »arleu. .Se |KTUsteltiin 18li.">

P.. Il nimellä. Periislainista koski-

T..' -.illyivilt lieiniik. IS p. ISöö jul-

kai«tuun .,a.setukse«*n painovupuudestu Suomessa

ja i*n kij-ltimispn ehdoista", joka asetus oli

syntynyt «Satyjen 186;t-Ö4 valliopäivillii liy-

vlk-ymrln nrm esityksen |H>hjalla. Kun sitten

h.i' hyljättyii vuoden 1807 valtio-

|,.i, ;<'tyu painoasioita koskevan arin.

cftitykMU. .lUltii uuden |>ainc>asetuksen toukok.

31 p. 1867, oli siinii kSytetty virastosta Paino-

asiain ylihallituksen ninieii. Näiden a.setusten

mukaan kuului ylihallitukseen esimies ja kaksi

jl<enta. Elnimieben nimitti hallitsija senaatin

ISysi-istunnon ehdotukselta, jii.senet senaatti

lAysi-istunnonsa esimiehen ehdotuksen perustiik-

Mlla. Viraston vlrkamiehiil oli sihtit-ri ja kans-

liitti. \!.i .n,>,,_
,jij |,iiätrisvaJtainen vähemniUn

lirkei-- kahden jä-enen läsnäollessa.

jo» ne •.'....- ir.iili»et. mutta nimissn tapauk-

*«».«a tuli k -iiten olla Miapiivilla. Vli-

hallituk-n '

>ili valvoa paino-oloja niin.

että p:. - vastaan tehdyt rikokset tuli-

vat r.i ja kiellettyjen kirjallisuustiiot-

Ic uninen ehkäistyksi. Siltii oli pyy-

d'

'

V:irj;ipainojen ja kirjakauppojen pe-

ru sanomalehtien ja aikakauskir-

jf.j ->n Knnti-et luvattomasta sa-

n<iri-il( litieh ja kirjapainojen ja

kaupfiojen ratkaisi ylihallitus,

mi;' iiiiin valittaa senaattiin.

Kr yliliallituH saattoi antaa

n. -tuotteiden takavarikkoon
(•(' nimittämä ja yliliallituk-

t' ,, kuuluva ylipainoasinmies
•••. :i eri paikkakunnille asettomnt
nu :

• Hiilti\.it -fti -II r .,i ini-cn, Pää-
a^ .n näli-

d" • miehen
ja >n anneltu toidenlnisia

«Tl kompetenssi on osit-

tji . kesjlk. 18 p:lt.n 1801

n< riimitliiU hallitsija

ke ja jäsenet ken-

r« '
< uksesta. I>uvnn

•rr ijeii toimittami-

M- rille. jolle myfi»

jiiriii.i. tm I iiKkiMi.ii ^unomalehtiil mutta'

ji.i\ tl liiiK II t.-illämiiieii piiiikaiipiin^iissa tehtiin

lilppiiv.iksi p. y:n luvasta. Kun julistuskirjalla

niarrask. 4 p:ltii liHl,'! eniiiikkosensiiuri poistel

t<in. lakkasivat p. y:n toimet ennakkosensuurin
valvontaan niihden ja sen toiminta on sen jäl-

keen piiäiusia.ssn supistunut takavarikkoonottoi-

hiu ja »yytteideii nostniniseeii painolaiii rikko-

misesta. - - Ylihallituksen ensimUinen esimies oli

.\adolf Kdvard .\rppe 180,1-77. K. \\. H.

Fainonsiamies on |iaiiioasiain ylihallituksen

alainen paikallinen virkamies, jonka tehtävällä

on valvoa piirissään, ettei painotoiinesta annet-

tuja .säiiuiiiiksiä rikota, sekä rikkomuksia huoma-
tessaan tehdä niistä ilmoitus ja nostaa syyte
asianomaisia vastaan, ks. Painovapaus.

.V. .V.

Painoeste on olemassa silloin, kun painotuo-

letta painoasioita valvovan viranomaisen auta

nian kiellon johdosta ei voida tarkoitettuna ai-

kana painattaa ja levittää. Ennakkotarkastuk-
sen tultua poistetuksi ei p. nykyään enää Suo-

messa voi tulla kysymykseen. ks. Paino
V a p a II s. N. il.

Painohiiva ks. II i i v a.

Painokehilo, painamista varten rautakehyk-
seii sisään kiinnitetty ladellun. ks. Kirja-
p .1 i n n t a i 1 o.

Painokone, kirja-, kivi- y. m. painoissa Käy-

tetty kone. jolla painokehilöistä painetaan jäl-

jennöksiii. Ensimäiset p:t olivat puusta. Eiisi-

iiiäincn melkein kokonaan raudasta tehty p. val-

mistui Baselissa \~~2: 1800 Ch. Stnnhope rakensi

kokonaan rautaisen, viidellä k.ädellä kJlytetläväii

p:n. Paitsi että värillä varuslaiiiiiien oli suori-

tettava käsin, oli painaminen tiillaisella koneella

liidiusta senkin vuoksi, ettfi painetun arkin pois-

ottaminen ja puillaan arkin sijalle asettaminen
kävi hitaasti. Kii.-ikoueita käytetään enää vain

korjausvedoksia otettaessa ja siellä tiiällä pie-

nissä kirjapainoissa. Nykyaikainen ]>. on p i k a-

painokone. Knsimäisen pika-p:ii keksi T<on-

toossa saks. l-'r. Könifr 181(1. Pika-p:ita on sit-

temmin täydennetty ja kehitetty. — P:t ryli-

iiiitetäiin tiikclikoneisiin. silinteri-
laakakchiliikoneisiin ja rotatsioni-
koneisiin. Tiikelikoneis.sa painaminen suori-

tetaan siten, että kaksi laakapintaa joutuu vas-

takkain. Aksidenssitöissä käytetiiän tiikclipika-

painimia. Silinterilaakakehiliikoiieissa paino-

kehilo kulkee edestakaisin liikkuvalla vaakasiio

ralla keliiliialiistalla pyörivän painosilinterin

alitse. Paino>ilinteri. jonka ympäri painettava

paperi kietonliiii. on keliiliialiistan ja keliilun

paliiiiliikkeen aikana joko paikallaan tai pyiirii

T/ivAlllnen kAsipAlnin. JolU koi
iaiiNV'>(liikNi»i nteinnn.

I
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TavfiUinpn pikapainin.

Kaksi VIHI rokone.

Rotatsionikone 64-sivuisen sanomalehden painamista varten.

vlitiimittaisesti (kaksivuorokone). Kaksi-

vuorokoneen silinteri painaa ainoastaan kehilö-

alustan sisäiinmenoliikkeen tapahtuessa, mutta
kohoaa ylös alustan palatessa. Kehilöalusta liik-

kuu p:issa pyörillä tahi rullilla kiskoja myötoii

edestakaisin, toisissa rakenteissa panee paino-

ahistan liikkeeseen koneen vauhtipyöriiän välilli-

sesti yhdistetty veivitanko. toisissa (n. s. kierto-

laitekoneissa) taas kehilöalustan liikunta tapah-

tuu vaakasuorassa asennossa olevien hammas-
rattaiden välityksellä. On myöskin kaksisilinte-

risiä kaksoispika-p :ita, jotka suorittavat paina-

misen sekä sisäänmeno- että paluuliikkeen ta-

pahtuessa. Pika-p:issa on itsetoimiva värilaitos,

joka koneen käydessä varustaa kehilön värillä.

On sellaisiakin koneita, joissa on värilaitokset

kahta vieläpä useampiakin värejä varten. Ta-

vallisesti kone painaa kerrallaan vain arkin toi-

sen puolen, joten arkki on toistamiseen pantava
koneeseen. Painettavan arkin asettaminen konee-

seen, n. s. alistaminen, suoritetaan ylim-

pänä koneessa olevalta alistuspöydältä joko kä-

sin tai itsetoimivan a list uskoneen avulla.

Nerokas välityslaitos kuljettaa sitten arkin
painosilinterissä oleviin kynsiin 1. naukkareihin.

3. VII. Painettu ",, U.

Painetun arkin siirtyminen koneen takana ole-

valle vastaanottopöydälle tapahtuu
myös itsetoimivasti. Painoalustan edestakaisin
tapahtuva liike asettaa painamisnopeudelle mää-
rätyt rajat. Paljoa suurempi nopeus saavutetaan
r o t a t s i o n i-p ;1 1 a. Sen lopullinen keksijä on
amer. \V. Bullock, joka 1863 sai patentin keksin-
nölleen. Rotatsionikoneessa painokehilö on siliu-

terinmuotoiseksi taivutettu stereotyyppilevy. Pai-

namista ei suoriteta erillisille laaka-arkeille, vaan
paperi juoksee suunnattomalta yhdenjaksoiselta
rullalta keskeytymättä. Rotatsionikoneita käyte-

tään varsinkin sanomalehtien painamiseen. Ne-
rokkaat apulaitteet leikkaavat painetut arkit irti,

taittavat sanomalehden määrättyyn kokoon, vie-

läpä liimaavat lehdet vihoiksi. — Käsi-p:lla saa-

daan n. 80 jäljennöstä tunnissa, tiikeli-pika-p :11a

n. 1,200, silinterilaakakehilökoneella 1,000-3,000,

..New York Herald"in jättiläisrotatsionikone val-

mistaa 96,000 8-sivuista sanomalehteä tunnissa.

Painokorko ks. Korko.
Painokuolio = makuuhaava (ks. t.).

Painolaki ks. Painovapaus.
Painolasti (engl. hallasi, ruots. barlast),

hiekka, kivet, rauta tai muu raskas aine, jota

käytetään aluksessa sen pystyssä pitämiseen ja

syvemmälle upottamiseen ; toisinaan käytetään
tähän tarkoitukseen myös vettä alukseen sijoite-

tuissa rautasäiliöissä. F. W. L.

Painoluokka ks. Paini.
Painolupa. 1. Painatustyön teettäjän korjaus-

vedokseen tekemä merkintä, joka oikeuttaa kirjan-

painajan painamaan työn valmiiksi. — 2. Sen-

suuriviranoinaisen antama painamisinpa.
Painolämpömittari, geotermometrin (ks. t.)

tapainen lämpömittari, millä jossain paikassa

vallinnut lämpötila arvioidaan punnitsemalla p:u
liienosta kärjestä ulosvuotaneen elohopean paino.

U. S.-n.

Painomuste ks. Painoväri.
Painonheitto ks. Heittour heilu.
Painonnosto, nuimiinharjoitus. jossa käyte-

tään pitemmän tai lyhemmän tangon päihin

kiinnitettyjä painoltaan vaihtelevia rautakuulia.

Kuulat voivat olla onttoja, jolloin niiden painoa

voidaan muutella täyttämällä niitä hauleilla, tai

niiden a.semasta voidaan käyttää lieriöiksi tangon
päihin toistensa viereen asetettavia metallikiek-

koja. Painonnosto, joka suoritetaan toisella tai

molemmilla käsillä tangosta kiinnipitäen, kehit-

tää tavattomasti käsivarsien ja yläruumiin li-

haksia, mutta on useimmiten keuhkoille ja sydä-

melle vahingollista. Kl. V. 8.

Painopiste, kappaleen molekylien painavuuk-

sien resultantin (ks. t.) vaikutuspiste. Ne suunta-

viivat, joita myöten painovoima vaikuttaa saman
kappaleen molekyleihin, ovat miltei yhdensuuntiii-

set, sillä ne kulkevat maan hyvin etäällä olevan

keskipisteen läpi. Kappaleen molekylien paina-

vuuksien resultantti on siitä syystä yhtäsuuri

kuin näiden painavuuksien summa 1. koko kap-

paleen painavuus, ja sen vaikutuspiste eli p. on

molekylien painavuuksien keskipiste (ks. Voi-
main yhdistäminen ja erottaminen).
Koska p. on kappaleen painavuuden vaikutus-

piste. niin maan vetovoima vaikuttaa kappalee-

seen, ikäänkuin tämän koko massa olisi keskit-

tynyt siihen pisteeseen, ja sitä sanotaan sentäh-

den myös massakeskipisteeksi. Samojen
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tii 'i.
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t^'

n:

m..

«),.i^i.,,iiii,t ii.t.Mi \.iiiiiii'>i k>'~ki|iisteriiä p. on

i; irltÄkiHMi kajipii-

.n 11 |>. iiiUuriitUiin

.iiiiallti. Edellistä nie-

i o!i tielpjH» vitiu iiiuu-

^issii. iiiiittu viia-

LOii kUyttftli. Tut-

1.. 1 aiuptta olovioii

1 suomii viivuu

Oli MU Kc-kipiste. sillii parit-

ylitä knukuiiii viiviiii koski-
' ' 'n resul-

. Kol-

i.'i^'>^< I. K ti iii p:ttii

lian jaetuksi oliiiihin.

........ -..,.;, Itlt kiivio<sat simntai-

>iio kaistaleisiin. Kunkin tUllaiseu

kaistaleen p. on sen keskipisteessä

ja kolmion keitkipiste siis sivun

keskipistettä j» vastaisen kulman
kärkeä ybdistitvtillil suoralla AK.
Samoin on kolmion p. Al> ja AB
sivujen keskipisteitä ja B ja /) kul-

mien kSrkiä yhdistävillä suorilla /ir:llu ja

/'/•:llä. Nämä kolme suoraa kulkee siis saman
kolmion p:n läpi. Voidaan todistaa, ettU

10-',F1) ja CO = '),BC. Suunnikkaan
i^n leikkauspisteessä. Jos kiiyrällii vii-

" piiinulla on geometrinen keski-

>aiiiallu niiden p. Siten ovat ym-
111. [ivperlielin. pallon, ellipsoidin ja

Il p:t niiden keskipisteissä. Suoran
. ! on ak.selin keskipistees.sU. Pyramidin

tai kartion p. on liuipun ja aseman p:n ylidistys-

TJi\.n. i.i.t.,..-i jonka väli aseman p:stä on
", ;istysjanastn. P. voi olla kappa-

lein . . , - -In irenf-Miii. pullo). Koska nau-

haan ripustetun kappaleen p. on nauhan jatkok-

•elU. saadaan p:n paikka kokeellisesti ripusta-

malla kappale eii^in toisesta ja sitten toisesta

kohdalta ja miiiiräämällä nauhan jatkoksien

leikk:iN-pi-le. f. S :n.

Fainorehu on tuoreesta ruohosta, vikkerikau-

nikta. naateista, perunoista, y. m. s. kokoon
puriittamalla ju bakteerien aiheuttaman käymi-

en avulla valmistettua mehevUil elilinten rehua.

Sitä valmistelaan maakuopis.sa. crityisissil tar-

koitusta varten Inadituissii huoneissa 1. torneissa

(•ilo) tai aumois.sa. joiliin painorehiin valmistiik-

!ieetl aiotut kasviaineet levitetään takaisina ker-

rokiiina ja sullotaan tiukkaan. .Jatkuva, rehun

klj-misen aikana tapahtuva puristus saadaan ai-

kaan joko reliiijouknn piialle painoksi luodulla

maalla tai erir -. i-t^-n vipiilaitteiden ja niihin so-

viteltujen
I

tulla. Puristuksen tarkoi-

tukoena on ilman vaikutusta p:uun.

.(on purjot un on vähäisempi, pääsee ilma parem-
min T.iil;'ittnni:ian. bakteeritoiminta on vilk-

Ir ' liimpiitila kohoaa. .los puris-

ti, '151- li-Htiiän. estyy ilman vai-

k' 1 toisenlaisia liakteeri-

k.. iiipiltilassa. n. -f .lO" C

PalBOplHlr.

pi>fe*n

P
vall.k 1

piste, I.

p:

h.'

silli. <• 1

b.i,

p

r<

maito-

imelää
11 ..o- C, tä-

isiä ja Hvn-
. 1111-1.1 pidetään pa-

Ijimpfililan ei san

sillä killoin p.-aine

kuuloeutiiu ja rupeaa iiiätäiieiiiäiiii. Noin 2-;> kuu-

kauden kuluttua on p. niokinlaaii valmista.

Kun p:n vulmistukses.sa aina joku miiära re-

hua kuluu hakteeritoimiutnan, parhaassa tapauk

se.ssa «torneissa) 5-10 r;. ja epäediillisoiiiniissa

oloissa (aumoissa) ;UVöO <";., tuliK' tilniä rehun

valmistustapa - varsinkin aumoissa — kysy-

mykseen ainoastaan silloin, kun tuoretta rehua

ei voida muutoin talteen ottaa, siis esim. jos

myöhempään syksyllii sateitten tlihdeu reliua ei

i-uiiä .saada heinäksi kuivatuksi ja sitii ei run-

sautensa vuoksi ehditä tuortM?na syöttää tai tar-

jolla olevaa rehulaatiia eläimet eivät sinänsä syö.

jos se on rikkaruohoista j. n. e. l*:ua voidaan

valmistaa myös silloin, kun juurikasveja oii niin

vähän, että ne eivät riitä koko talviruokinta-

kaudeksi. Vielä voidaan p:ua käyttää katovuo-

sina hätärehunn. Sitä voidaan uim. valmistaa

myöskin lelitipuitten hienoimmista oksista ja leli

distä (lehtikorpuistai y. ni. vähemmän favalli-

.«ista rehuaineista panemalla joukkoon jotakin

niehevämpiiä rehua, ruohoa, perunanvarsia, y. m.
— P:ua käytetään lehmien ja sikojen ruokin-

taan kevätpuolella talviruokiutakautta stMijäl-

keeii kuin juurikasvit jo ovat loppuneet.

J. F. S.

Painos, painotuotteen (esim. kirjan, sanoiiia-

Ithdeui painelin kappalemäärä.
Painosidos, side. joka asetetaan siten, että se

mekaanisella puristuksellaan esiin, vuotavaa haa-

vaa vastaan tyrehyttää verenvuodon.

Painotonni, kansainvälinen painoyksikkö. -

1. Kynimcnjakotouni = 1.000 kj;. — 2. Englan-
nin tonni = 2,240 engl. naulaa eli noin 1.016, is« kp.

F. ^y. L.

Painotulli ks. Tulli.
Painotuotteet. Kaikki kirjapainotaidon, vaski-,

teräs-, kivi-, puupiirros-, valo-, metallipainon.

hekto- jn jiapyrografiaa avulla y. m. mekaani-
silla keinoilla monistetut tuotteet y. m. niiden

tapaiset monistelut sekä myöskin korjausvedok

set käsikirjoitiiksineen kuljetetaan postissa alem-

man n. s. ristisidetaksaii mukaan.
Painovapaus on oikeus ajatuksen esittiimisecii

painotuotteessa, oikeus kirjoituksen ja kuvallisen

esityksen painosta julkaisemiseen ilman ennakko-

farka.stiista. Elokuun 20 p. lOOfl aiineliilla pcnisliis

lailla on .Suomen kan.salaisille periaatteellisesti

taattu p.. mutta tälle pohjalle laadittua edus-

kuntalakia, joka tarkemmin säännöstelisi paiiio-

a.siat, ei ole saatu aikaan, vaan Iässä siiliteessa

on 31 p. toukokuuta 1^67 annettu hallinnollinen

risetus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen
eijellccn voimassa, mikäli se ei sodi vastoin paino-

vapausperiaatetta. — Suomessa vallitsee siis

nykyään p.. kuten yleensä kaikissa sivistysnniissa

Venäjää lukuunottamatta. Tämä kansojen vapau-

delle ja edistykselle ylen tärkeii periaate on kui-

tenkin vasta pilkan ja vaiherikkaan kehityksen

tulos. Useita vuosisatoja kirjapainotaiiloii kek-

simisen jälkeen katsoivat hallitukset painettua

sanaa liian vaaralliseksi keinoksi jättää kansa-

laisten vapaasti kiiytettäväksi. .Jokainen paino-

tuote oli ennen julkaisua hallituksen |iuolesta

tarkastettava I. sensuroitava. Kikä siinil kyllin,

että hallitus esti ]iainattainasta niitäiiii. joka ei

ollut sille mieleen, vaan usein hallitukset vallan

painostusta käyttäen suorastaan pakottivat yksi-

tyisiäkin julkaisuja palvelemaan sen tarkoituksia.
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Englanti oli ensinulinen maa, jossa ennakkotar-

kastus poistettiin ja ITOOluvuUa otettiin p. käy-

täntöön monessa muussakin maassa, vaikka usein

vain ohimenevästi. \'arsinkin 1800-luvun alussa

vallitsevat valtiolliset periaatteet olivat p:lle

vihamielisiä ja näinä aikoina se säilyikin louk-

kaamattomana vain Englannissa ja Pohjois-

Amcriikan Yhdysvalloissa.
Jo viime vuosisadan alkupuolella heräävä pe-

ru.stuslaillisuus ja kansanvaltaisuus asetti kui-

tenkin ehdottomaksi vaatimuksek.seen p:n ja mo-

nien taistelujen jälkeen tämä aate saikin voiton

toisensa jälkeen. Heinäkuun vallankumous 1830

poisti lopullisesti sensuurin Ranskasta ja

1848 vuoden vapausliikkeellä oli sama vaikutus

Saksassa, jossa p. siitä pitäen on luettu n. s.

perusoikeuksiin (Gniiidreclite).

Ruotsissa saatiin jo 1766 aikaan perustus-

laki, joka poisti ennakkotarkastuksen kaikkiin

muihin kuin uskonnollisiin ja ulkomailta tuo-

tettaviin painotuotteisiin nähden, mutta 1772 v:n

uuden Hallitusmuodon kautta tuli tämä säännös

taas kumotuksi, eikä p:tta sittemmin ollut Suo-
messa ruotsinvallan aikana. — I9;nnellä vuosis.

painoasiain valvontajärjestelmä pääasiassa pysyi

muuttumattomana. Lokak. 14 p. 1820 annetulla

asetuksella asetettiin maahan erityinen s e n-

s n u r i y 1 i h a 1 1 i t u s sekä s e n s u u r i k o m i-

tea ja paikallisia painoasia miehiä. Sen
mukaan vaadittiin kaikenlaisten kirjapainojen ja

-kauppojen perustamiseen hallituksen lupa ja yk-

sityiset painotuotteet tarkastettiin niiuhyvin en-

nen painattamista kuin ennen levittämistä. Me-
nipä p:n kiristäminen niin pitkälle, että S p.

huhtik. 1850 annetussa asetuksessa kiellettiin

tykkänään painattamasta kirjallisimtta suomen
kielellä, ellei se tarkoittanut uskonnolli.sta har-

tautta tai taloudellista hyötyä. Valtiopäivien

päästyä taas kokoontumaan saatiin aikaan 18 p.

beinäk. 1865 julkaistu eduskuntalaki. joka ra-

kentui p:n pohjalle. Tämä laki oli kuitenkin
säjidetty vain seuraavain valtiopäivien loppuun,

ja kun säädyt eivät hyväksyneet niille silloin

annettua uutta esitystä, annettiin asiassa 31 p.

toukok. 1867 hallinnollinen a-setus, joka, kuten
mainittu, vieläkin yksityiskohtaisesti järjestää

Suomen paino-olot. Tämä asetus palautti taas

ennakkotarkastuksen, joka oli paikallisten paino-

asiamiesten tehtävä. Nämä saivat harkintansa
nuikaan poistaa loukkaavia kohtia painotuotteessa

ja ellei julkaisija taipunut tähän, oli asia alis-

tettava painoasiain ylihallituksen ratkaistavaksi.

Ylihallituksella ja kenraalikuvernöörillä oli valta

antaa aikakautisten painotuotteiden julkaisijoille

varoituksia sekä määräajaksi tai kokonaan lak-

kauttaa ne.— Jlarraskuuu 5 p. 1905 annetulla ju-

listuskirjalla määrättiin ennakkosensuuri
heti lakkautettavaksi ja täteu myönnetty p. vah-

vistettiin seur. V. annetulla perustuslailla. —
P.n väärinkäyttämisen ehkäisemiseksi sisältävät

voima-ssaolevat asetukset joukon yksityiskohtaisia

määräyksiä, joitten laiminlyömisestä on säädetty
rangaistuksia. Nämä määräykset kohdistuvat
osaksi painotuotteiden valmistamiseen osaksi sel-

laisten levittämiseen. Edelliset sisältyvät pää-

asiallisesti säännöksiin kirjapainoliikkeistä, joita

saa painoasiain ylihallituksen antamalla luvalla

perustaa ainoastaan ka\ipunkeihin. Erinäiset aksi-

denssikirjapainot ovat kuitenkin vain velvollisia

tekemään ilmoituksen liikkeestään. Jottei ku-

kaan voisi salassa väärinkäyttää p:tta, on jo-

kaiseen teokseen pantava painajan nimi, paino-

paikka ja -aika, ja se on heti painatuksen jäl-

keen toimitettava kahdessa kappaleessa paino-

asiamiehelle (n. s. pakkokappaleet) sekä säily-

tettävä painossa vähintään vuoden ajan. Paino-
tuotteiden levittämistä harjoittavat kirjakaupat,
kirjakaupustelijat, kirjahuutokaupanpitäjät sekä
laina- ja lukukirjastot. Näihin toimiin on yleensä
säädetyllä tavalla hankittava lupa. — Erikoisten
määräysten alaisia ovat aikakautiset painotuot-

teet, jotka erikoisella nimellä ja numerojärjes-
tyksessä sekä määräaikoina ilmestyvät vähintään
neljästi v:ssa. Sellaisen painotuotteen julkaise-

misesta on tehtävä painoasiain ylihallitukselle

ilmoitus, joka sisältää säädetyt tiedot, m. m.
kuka toimii vastuunalaisena julkaisijana. Myös
kaikista ilmoituksenalaisissa seikoissa tapahtu-

vista muutoksista on ilmoitus tehtävä. — Paino-
vapausrikokset ovat joko painoasetuksiin sisälty-

vien järjestyssäännösten rikkomuksia tai yleisen

rikoslain alaisia tekoja, jotka on telity painetun
esityksen muodossa. Vastuunalaisia painovapaus-
rikoksista voivat olla tekijä, julkaisija, kustan-

taja, painaja ja levittäjä. Sanotuista järje.stys-

rikkomuksista säädetään tarkemmin painoasetuk-

sissa. varsinaisista painorikoksista taas rikos-

laissa. Syytteet näistä rikoksista ovat painoviran-

omaisten toimesta tavallisessa järjestyksessä ajet-

tavat tuomioistuimissa. Niinhyvin oikeus edeltä-

päin estää painotuotteen julkaisua kuin lakkaut-

taa aikakautisia julkaisuja, on lakannut voimas.sa

olemasta.

Painoasiain valvontaa varten toimii edelleen

koko maan käsittävä painoasiain ylihallitus (ks. t.)

sekä tämän ylihallituksen alaisina asiamies ja eri

osissa maata paikallis-asiamiehiä. Ylihallitus on

senaatin siviilitoimituskunnan ja eräissä suh-

teissa maan kenraalikuvernöörin alainen ja s»

on kollegiaalisesti järjestetty virasto, jossa kui-

tenkin puheenjohtajalla on tavallista suuremmat
valtuudet. M. M
Painovapauslaki ks. Paino v a p a u s.

Painovirhe, valmiiksi painetussa painotuot-

ttessa oleva tekstivirhe. P. voi johtua joko vail-

linaisesta korjausluvusta. vaillinaisesta tai vir-

heellisestä korjaustyöstä tai myös painokehilöä

syystä tai toisesta kohdanneesta vauriosta.

Painovoima ks. Paino.
Painovoimarata ks. G r a v i t a t s i o n i r a t a.

Painoväri, painotuotteiden painamiseen käy-

tetty väri. Tavallisin p. on kirjaili painamiseen

käytetty musta painomuste. Aluksi kirjanpaina-

jat valmistivat itse painovärinsä keitetystä liina-

öljystä ja noesta. Nykyään valmistus tietenkin

tapahtuu tehtaissa ja yleensä halvemmista ai-

neista (kolofoniumista. kivihiilitervasta. palo-

öljyn jätteistä saadusta noesta y. m.). Hyvä p.

on nopeasti kuivuvaa. Eri painomenetelmät aset-

tavat käytettävälle värille erilaisia vaatimuksia.

\'äripainoa varten p:t ostetaan joko kuivina tai

valmiiksi vernissalla sekoitettuina tai myiis väri-

tahtaana.

Painovärjäys ks. K a n g a s p a i n o.

PainoylihaHitus ks. Painoasiain yli-

hallitus.
Painumus, perkussioni- eli koputusäänen p..

se äänen laatu, mikä esiintv^' esim. maksan koh-
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t«a. rcittit .• i>> - tiivistä, ilmatont;) kiulusta

olevaa ruumiin paikkaa i>erkutt>«rattAossa. vrt.

»•«•r k !> >

Pai, kuvauvfi>läjU. kotoi-

.:ii i -.i iooninlaii4eii taide-

luuli sou leiinok-

k It* |>iInriMe laskeu-

tuvaa Sikr juiiialitlartn fsiliiiviin nuiniiorikuvu-

p-t*»a3n -"nkn tr-p-i-cuialaiset ja iiaupaktolaiset

I
M (luultavasti n. 425 e. Kr.)

\ iliiD kyininciiykseuK. ks.

l > m j! i a j.i Kreikkalainen t a i J e

ip. 1542): kuva; k», liitetaulu Kuvanveisto-
taide I. — Toinen kappnie tätä teosta pysty-

tritiin Delphoihin.

r ": -tralaiiitiudeu viuiliimniissa

;

iis.*a eräiden naispuolisten

-. i.i. .I.I..1. Yleisimmin tunnettu on
iicn nimitys peri. A. J. P-ii.

i'_..^ ... 1* ii iirit".

Paise, ilM>nahu-.pii kudoksen, usein jonkin inui-

rauhasen, e-im. nivusissa, kainalokuopassa j. n. e.

äkillinen, märkimiseen vievä tulehdus, (vrt.

.^J08 ja Paiserutto.)
Paisenitto, erityisen bakteerin synnyttämä

Äk-llinrn t-irttiivn tauti, joka muutamissa scu-

.:
, Inlial esiintyy pysyvUisesti

1. :iU) tautina, sieltä silloin tiil-

lui:i Iim:i:i >')ji>Ict'iiiisenä) muihin maihin, jossa

•itä muulloin ei tavata. 14:nnellä vuosisadalla

p. liikkui ensi kerran Euroopassa tunkien silloin

.Skandinaaviaankin asti. Sittemmin on sitii silloin

tällöin ollut Euroopassa esim. 1878-79 Astra-

kaanin seuduilla. P:n tuntomerkkinä on. että

nivusten, kainalokuoppain y. m. ruumiinkohtuin
rauhaset ajettuvat ja muodostuvat pian märki-

viksi [Miiseiksi. P. on erittäin ankara luonteel-

taan, kuolevaisuusproscntti mitä suurin 160-90 '7^)

;

sen uhates>-a on pakko ryhtyä mitä tehokkaim-
piin siiojrlii-ki'inoihin. .(/. OB.

P.iistaTninen, lihan y. m. ruoka-aineiden kyp-
tulella joko ilman vettä tai vain vä-

!
' li rnsvaa käyttäen. Paistettaessa ko-

liuaa valkuaisaine pinnalle, niin että

lihan ' mehut extyvät haihtumasta.

Paistunturit, tunturiryhmä Utsjoen-Lapissa,

Kevujoen ja Tenojoen välillä, n. 2.5 km Utsjoen

kirkolta lounauaeen ; korkein huippu n. 565 m
>l. merenp.
Paisunta, hByryn p. Tliiyrykoneen silinterissä

työntää liöyry mäntää painevoimallaan silinterin

toisetta päättä toiseen, jnnka jälkeen mäntä kään-
tyy taknj.in. kun sitil tyiintänyt höyry [läii.sec pois-

tv - 11 •'
1 ja uutta höyryä virtaa män-
ile. .Jos höyryä virtaa silin-

liikkeen ajan. vaikuttua se

ico iskun mitan ja poistuu

. ,
1, joten syntyy suuri voiman-

httrio. .SenlHhden annetaan höyryn virrata si-

linteriin ainoastaan osa männän liikkeen ajasta,

niin että liöyryn tulo loppuu, kun mäntä on
Viilkfnut trtaa matkaansa, esim. silinterin puoli-

8iitä lähtien vaikuttaa silinteriin salpau-

hflyry pllnnn työntäen mäntiiä edelleen,

' voimalla, «illä höyryn
1 issa suhteessa kuin sen

Mi in siirtyessä eteenpäin.
> että koneessa käytetään
k .1 K I n k » r I

I'
tJirkoitetaan, etlä höyryä

tulcf siliutoriiu männän kulkiessa vain puolet

iskun pituudesta, joli-u höyry iskun lopussa täyt-

tää kaksi kertaa suuremman tilan kuin .sen si-

linteriin tulon loppuo.ssa ; samalla on sou paine
vähentynyt puoleen alkuperäisestä. Höyryä sääs-

tävissä, lauhduttajulla varustetuissa koneissa voi-

daan höyryn antaa paisua niin pitkälle, että

sou paine alenee piHnemniäksikin kuin ulkoilman
paine, sillä silloin ei menopuolelta ole mäntään
vaikuttamassa jiuiri mitään vastapuinetta. P. voi

tapahtua joko yhde.ssä silinterissä tahi asteittain

useaniniassa. valliin kussakin. V. //.

Paisuntakone ks. 11 ii y r y k o n e.

Paisutin eli crescendo, mus., on laite,

jonka avulla uruissa saadaan ääncnvoinia tasai-

sesti vahvenemaan ja heikkenemään. P:ia on
•1 lajia: 1) k e n r n a 1 i c r e s o e n d o, joka saat

taa urkuäänikerrat vähitellen soimaan toinen toi-

sensa jälkeen, alkaen vicnoimmista aina tiiysiin

urkuiliin iLsti, 2) m a n u a a I i e r p s c e n d o.

joka saattaa määrättyyn sormioon kuuluvat iliini-

kcrrat soimaan vahvemmin tahi lieikomniin, joli-

tuen siitä, ettii vastaavaa pillistöä ympäröivän
kaapin luukut hiljalleen aukenevat tai sulkeu-

tuvat. Kumpaakin p:ta urkuri käyttää jalka-

polkimen avulla, niin etlä luin siten saa urkujen
iiilnivoiinan mielinniäärin vaihtumaan. Koska
urkujen ääni itsessään on koneellinen ja taipu

maton, on p:ien merkitys taiteelliseen esitykseen

nähden mitä tärkein. .Senvuoksi asetetaan ny-

kyään yleensä i)ienimpiinkin urkuiliin manuaali-

p. ; tavallisimmin sc liitetään 2:sepn talii 3:ntecii

sormioon. Kenraali-p :lla on sitiLvastoin vain

suuremmissa uruissa olennaista merkitystä. —
Harmonissa käytetään äänivoimaii hallitsemiseen

n. s. polvi-p:ia. jotka sijaitsevat soittajan mo-
lempien polvien kohdalla; ne ovat tarpeellisia

senvuoksi. että harmonin jalkapolkimilla on han-

kittava ilmaa palkeisiin, joten niillä on työlästä

tasai.sesti ohjata äänivoiman vaihtelua. /. K.

Paisutus, mus., on sellainen kohta sävellyksen

kulussa, jossa erilaiset taiteelliset keinovarat

(rytmilliset, dynamiset, harmoniset y. m.) välii-

tellen yltyvät yliii runsaampaan iiitomielisyyden

ilmaisuun. Onnistuneista p;ista riippuu sävel-

teosten draamallinen voima ja vakiiuttavaisuiis.

Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi on tärkeim-

pänä elitona taidekeinojen säästeliäs käyttö sekä

niiden täysi hallitseminen silloin kuin niilä tar-

vitaan. /. K.

Paita ks. Puku.
Paitakobju (epiplocele), kohju, jonka sisällyk-

sen muodostaa osa vatsapaitaa (omentum). vrt.

K o h j II.

Paj, paistos (esim. omcnapaistos).

Pajahilse. Rautaa kuumennettaessa muodos-

tuu sen pinnalle ilman hapen yhtyessä rautaan

happeumakcrros (rautaoksidia), joka sitten rau-

taa taottaessa karisee alasimen viereen pieninä

mustanharmaina levyinä. p:nä. Samaa on valssi-

hilse, jota kerääntyy valssien viereen. Sitä käy-

tetilän hapenpiloisuutensa vuoksi raudan mello-

tiikscen sekä purevuutensa vuoksi metallien kiil-

lotukseen. Po P-n.

Pajahonni, se valurautainen, vaskinen taikka

raulalevysiä tehty, joskus myös muurattu suu-

kappale, johon paljcilmaa ahjoon johtava [iiitki

päättyy. P:t sovitetaan joko lieden sivuun t.aikka

pohjaan. .Sivulta puhalljivn valeltu hormi va
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AltapuhaltaTa
pajahormi.

rustetaan palamisen ehkäisemiseksi sientä muis-

tuttavalla paksulla päällä, taikka t«lidään ontoksi

jotta se voidaan jäähdyttää ve-

dellä. Levystä tehdyt jäähdytetään

myös aina ve<lellä. Jäähdytys-
vesi nousee hormissa lämmettyään
putkea myöten jäähdytysastiaan,

josta se jäähdyttyään painuu toi-

sen putken kautta takaisin hor-

miin. Altapuhaltavat p:t ovat

valettuja joko kuvullisia (kuva) taikka kaukalo-

maisia ja myös toisinaan vedellä jäähdytettäviä.

Pitkätulihormi on altapuhaltava ja siinä on joko

useampia rinnakkaisia puhallusaukkoja taikka

yksi ainoa pitkä, rakomainen aukko, niin että

työkappale saadaan yhdellä kertaa pitemmältä
kuumennetuksi. Altapuhaltavat p:t antavat

yleensä tasaisemman kuumuuden ja polttavat

polttoaineen tarkempaan kuin sivulta puhaltavat.

vrt. .4 h j o ja Hormi. Po P-o.

Pajamiilu, rautaoksidulioksidi. FejO,.

Sitä syntyy hehkuvaa rautaa taottaessa sekä rau-

taa poltettaessa hapessa. Luonnossa se esiintyy

magnetiittina.
Pajari (< ven. boja'rin. joka vuorostaan on

niongolilais-turkkilaista alkuperää), Itä-Suomessa
vanhempana aikana ven. aatelismies. ,.P a j a-

rinlapset" (ven. boja'rskija de ti) muodosti-
vat Novgorodissa osan sotaväkeä. He olivat köyh-

tyneitteu p:ien jälkeläisiä eivätkä omistaneet

p:n arvoa. J. J. M.
PajarirUapset ks. Pajari.
Pajatso (it. pajazzo, < popiinccio = olkipatja)

.

koomillinen henkilö it. rahvaanhuvinäytelmässä:
ilveilijä, kujeilija.

Pajou [-zu'J, Augustin (1730-1809), ransk.

kuvanveistäjä: opiskeli Pariisissa ja Roomassa,
tuli 1792 Pariisin akatemian rehtoriksi. Hänen
taiteessaan kuvastuu siirryntä rokokoajan sirou-

desta antiikkia noudattavan uusklassillisuuden

ankarampiin muotoihin. P:n veistoksista mai-

nittakoon Louvressa olevat marmorikuvat ..Bak-

kantti-nainen" (1774) ja ..Hyljätty Psykhe"
(1790) sekä M :me Du Barryn ja Buffonin rinta-

kuvat (molemmat v:lta 1773) ynnä Institut de

Francessa oleva Bossuet-patsas. Erityistä huo-

miota ansaitsevat myöskin hänen Pariisin ..Fon-

taine des innocents" suihkukaivoon kuuluvat
najadi-korkokuvansa. [Elämäkert. kirj. Lebreton
(ISIO) ja Grandsard (18811.]

"

E. R-r.

Paju (Salir), pajukasvien heimon (Salicncece)

pääsuku. käsittää 160 lajia. Pensaita tai puita,

harvemmin varpuja. Lehdet liuskattomat. tav.

suikeat, korvakkeelliset. Kaksikotisia norkkokas-
veja. kukkivat usein ennen lehtien puhkeamista,

mutta ovat hyönteissuosijoita. Kehä puuttuu. He-
teitä tavallisesti 2. Emiö 2-lehtinen. Kukkapoh-
juksella 1-2 pientä mesinystyrää. Hedelmä kota.

siemenet karvaisia. Kasvavat etenkin vesiperäi-

sillä paikoilla lauhkeissa ja varsinkin kylmissä
vyöhykkeissä, kuuluen viimemainittujen huomat-
tavimpiin kasveihin. — Sekamuotoja syntyy hyvin
helposti, ja niiden yleinen esiintvminen vaikeut-

taa usein lajien varmaa tuntemista. Lisääntyvät
helposti pistokkaista. — Luonnontiet. Suomessa
23 lajia. — Halava (S. penlandra) on ran-

noilla ja niityillä kasvava, kauniisti kiiltävä-

lehtinen puu. Kukissa 5 hedettä. Raita
(S. capreai on yleinen puu metsänreunoilla ja

metsissäkin. Lehdet' ovat leveähköt, alUi tiheä-

karvaiset. Suuria pensaita kosteilla niityillä

ovat k i i 1 1 o 1 e h t i-p.

(S. pkylicifoliai, jolla leh-

det alla maidoukarvaiset

ja musteneva p. (S.

nigricans), jonka lehdet

helposti nuistuvat. Vasta-

puikeat. alta korkosuoni-

set lehdet on edellisiä pie-

nemmällä V i r p a-p :1 1 a

(S. aiiritn). Rannoilla ju

märillä niityillä kasvaa
V e s i-p. (^^'. cin erca^, jolla

lehdet ja nuoret oksat

runsaasti harmaakarvai-
sia. Hopealehtinen, pieni,

melkein varpumainen
h a n h e np. (S. repensj

kasvaa varsinkin Etelä-

ja Länsi-Suomes.sa. La-

pissa tavataan useita pie-

nen pieniä varpuja, joista

napamaitten p. (S.

polnris) on löydetty sub-

fossiilisena Karjalankan-
nakselta. Useita lajeja

viljellään koristepuina ja

tavallisia salava eli

Raita. / hedenorkkoja,
S eminorkkoja kantava ok-
sa. •! hede-, i emikukka
suojiissuommneen, 5

nen oksa hedelmien
syttyä, 6 avautunut

7 siemen.

lehti-

kyp-
kota.

-pensaina. Meillä

p i i li ]) u u (S.

.:>vat

fra-

gilis), jonka oksat ovat hyvin hauraita, ja ko-

mea h o p e a-p. (S. alba), molemmat kookkaita

puita. K o r i-p :u a fS. viminalis) viljellään ly-

hyistä kepeistä istuttamalla suurin määrin var-

sinkin Keski-Euroopassa korinvalmistusta varten

ja erilaisiin sitomotöihin. On menestynyt meillä-

kin. Lehdet ovat kapeita, pitkiä, alta silkinkar-

vaisia, vuosiversot hyvin pitkiä, haarattomia.

kuivinakin notkeita. Se kasvaa villinä Fenno-
skandian itärajalla ja muodostaa Pohjois-Venäjän
ja Siperian jokilaak.<oissa mahtavia, taajoja kas-

vustoja. Koritöihin käytetään muitakin lajeja.

^'. ptirpurea, S. amjigdalina y. m., vähissä mää-
rin kotimaisia p:jammekin. Israelin lasten ..paju"

Xiuivessä oli Populus eiiphratica. P:ja käyte-

tään rantapengerten. patojen, leutohiekkakenttien

j. m. s. sitomiseen. P:jen kuorista saadaan

parkkialuetta, jota ne sisältävät keskimäärin 8 5^.

ja saliciinia. -S^. L.

Pajulahti, vanha herraskartano (verotila,

pinta-ala 425 ha) . Virolahden pitäjässä, kuului

viime vuosis:n keskivaiheilla Miehikkälän lahjoi-

tusmaan omistajalle, kapteeni Apollon Alftha-

nille: v:sta 1872 Kvkkling-suvulla. Tiilitehda.s.

A. Ex.

Pajunetti ks. P a i n e t t i.

Pakaasi ks. B a g a g e.

Pakana ks. Pakanat. Pakanuus.
Pakanakristityt, sellaiset kristityt, joka ovat

pakanau.skonnoi.sta kääntyneet kristinuskoon. Har-

voja poikkeuksia lukuunottamatta ovat käännyn-

näiset nykyisillä lähetysaloilla juuri pakana-

kristityitä. ks. Lähetys. V. P.

Pakanalähetys ks. Lähetys.
Fakanamaailma = pakanakunta. se osa ihmis-

kuntaa, joka uskonnoltaan on pakanallista, ks.

P a k a n a t. P a k a n u u 5. U. P.

Pakanat. Latinankielinen alkusana pagunus

merkitsi oikeastaan maalaista vastakohtana kau-

punkilaiselle. Kristinuskon tultua yleiseksi us-
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koauoksi I! ~~'' alettiin »aunu

ktvltiUk n>i '
> u>koiitojrn tuu-

li .- .luiiuihiii (mlvoli-

ji. . on tU>sU nicrki-

t\k^<-^vii >uri\u\l imuuaiuuii muihin sivistys-

kirliiB. m. m. suomen kieleen, ks. Pukiinii-

u' • r. /'.

! ^kounot, kristillisessii Uf^konopissa

k.. .^tillisrt uskoauol juultUiiisuuttu lu-

k -AA. ks. Iltlieniniin Uskonto ja

I u h i s t o r i a. ! K-a.

F.ikAiiuudenalka ks. K > i h i s I o r i a.

r.ikriiiuus. iL-V.'K!i"lliii.ii k.\tsautokunta. joka

e: la. ennen kaikkea

II . 11 pulvfliis, mutta

p:la u«*t maunkin iiiuul ei-iiiuiiotcistiset katsanto-

kanvtt v< niitS «Uistavut tavat ja menot. Ta-

vi 'tefseen («ikanuus myöskin

a i liiyliistä sivcellisistil peri-

aatti-uia. multa jm-u el välttilmiittii siihen tarvitse

kuulua. l- P-

Pakaralihakset I. i s t u i u I i h a k s e t ks.

Jalka j.i L i II a k s e t ikuvataulu).

Pakarinen. Maikki. ks. Järnefclt-
P .1 1 in ^ r e n. M.
Pakaria (riiols. Huyurlai. vanlia herraskar-

tano Itaision pitäjiLssä, kuului viimo vuosis:llu

m m. af lleurlin-suvulle. Sittemmin se on ollut

ylul\ «vilii-lyksessä Artukaiston kartanon kanssa.

Pakastiainen ks. Tiaiset.
Paketti iransk. paquet), kiUiru. paperikUäreellii

raru-tettu esine (lähetys). — Posti-p:lla tar-

koitetaan rhtä tai useampia esineitä, jotka ovat

varustetut yhteisellä päällyställä (eräissä tapauk-

«Usa saattaa niitä lähettilä ilman päällystääkin).
— P:n (..muiden pienien esineiden" kuin kirjei-

den) välittämisestä .Suomessa ja Ruotsissa mai-

nitaan jo kirjetak.sassa v:lta 1G43. Ulkoasuun

j. m. nähden ei vielä postimestariolijesäännöissä

v:lta 1686 ja 1817 määrätty muula. kuin että

niiden tuli olla sellaisia, etteivät voineet v:iliin|:;oit-

taa muita lähetyksiä. Tarkempia mäiiräyksiä

»i '
I '.

i vasta myöheiiimiu. Ulko-
IT iin p:eja vailitamaan viime
tuo-i- iM.iji :iiK'i>.iin<'illa ja uykyiiän ne ovat
kahta lajia: posti'p:eja (Po{i> postaux: en-

timäit:"' ' •'-"" linen postisopimus niistä

on V . ri ulkoasusta, koosta y. m.
on <: — ;, ksiä kansainvälisessä pa-

k- 1. ja t a V a 1 1 i g i a p:eja (co-

l> <•
. iolka eivät täytä e<lelligistä

mäaratlyju joiden suhteen crikoissopi-

mii(:-i 1 r.r Mukavuutensa ja hclppo-
I lokxi ovat cnsintnainitut paljoa
<• 'iJM kuin jälkimäiset. — P:ihin
• ' I eikä henkilökohtaisia tie-

'I n ja venäläisissä p:isga on
• • Mämästä Suomessa tai

\ ' paperirahaa. Postiin
'. kotimaiset ja ve-

I "ssa, että sisältä-

1 tip :t saavat pai-

I inn 10, 20 tai öO
>4.' . nantcitse, lai-

valla • ~ P:n mu-
ki.r, t . u,:',

T»
-f,-*.il<'-

k.

I '.'.,
tai tueitrloiana ilmoitettavH m. m. lahetvkiten «i-

sällys. l Ikoinailta tulleita p;ej;i suatlna tullaut-

tHii postilaitoksen välityksellä, ks. myös Posti-
etu .t n t i, 1^ o s t i 1 a i t o s iiMjstilähetykset.

iiiaksutt. Postitoimistot. Tli. A.

Pakettinlus, siiännöllisiä kulkuvuoroja tekevä,

postia, nuUkustajia ja rahtia kuljettava alus.

Pakettilaiva ks. P a k e t t i a 1 u s.

Pakcttiosoitekortti. postipakettia seuraava

osoitekortti, jolion postimerkit kiinnitefääu ja

johon vastaanottaja kuittaa saamansa liilietyk

sen.

P&kh Ipukl. Albert (1823-67). unk. kir-

jailija, otti tehokkaasti osaa usean eri sanoma-
lehden ja aikakauskirjan toimitukseen, perusti

tunnetun suuren „Vasärnapi Ujsfljr'' nimisen

kuvalehden (1854), jota toimitti 12 v.. vaikutti

suuresti aikansa valtiollisten, yliteiskumiallisten

ja kirjallisten kysymysten yleistajuistnttami-

seksi laajoille kansankerroksille. Kaunokirjaili-

jana P. oli aito humoristi ja terävil satiirikko,

llänen ..huumorilliset eläiiiänkuvauksensa" („P, A.

humoros 6letk6pei". 2 os., 1870) julkaisi hänen
ystävänsä P. Gyulai. [P. Gyulai, ,,Emlfkliesz<'dek"

'(1879).
1

' "

Y. IV.

Pakhometrl. peilinlasien y. m. paksuuden
mitlaaiiiiscon käytettävä mittauskoje. P-o P-o.

Pakhomius k s. Pako m.

Pakiuainen. säteri Uymäftylän pitäjässä Tu-

rusta n. 3,^ km lounaaseen, käsitti ennen 2 maut-

tnalia n. l..")00 ha ja nykyäiin, sittenkuin osa ti-

lasta on palstoitettu. 715 ha. Tiilitehdas. Laiva-

liike Turusta. — Tila kuului keskiajalla Naanta-

lin luostarille. 1600-luvun alussa se oli Skalm-

suvulla, senjiilkecn 1700-luvulle saakka Grabbe-

lajiteloituna Grabbensköld ja von Grabben) su-

vulla, sitten m. m. Carpelaneilla, joiden sääntö-

perintötilaksi se oli aiottu Odensaaren sijaan,

sekä Lode-. Ithimneus- ja Aminoff-sukujen jäse-

nillä. Nyk. omistaja (1914) tilanomistaja K. von

.Schantz. — Päärakennus on IHOO-luvun alulta.

.4. Es.

Pakkahuone, rakennus, jossa tavarain tul-

laus ylceii-,ä tapahtuu. Sen ulkopuolella voidaan

Suomessa tuUikäsittolyyn ottaa tullittomia ja

eräitä paljon tilaa kysyviä tavaroita. .loUei mää-

riityu ajan kuluessa tullauksen tapahduttua ta-

varoita noudeta pakkahuoneesta, on tavaranomis-

tajain suoritettava erityinen maksu kultakin päi-

vältä, jolla noutamista viivytetään. Milloin eri-

tyinen pakkahuoncentarkastaja on

asetettu tullikamariin, on hän yksin va.stuunalai-

nen siitä, että tavarain nimi, laji ja kappaleluku

oikein mainitaan ilmoituskirjassa sekä että muut
tullin suoritukseen vaikuttavat ilmoitukset sii-

hen asianmukaisesti merkitään. Nykyään on

p.ikkahuoneentarka8tajanvirkoja 1 1 Suomen tulli-

kamarissa. "• A-e.

Pakkala. Teuvo (s. 18Ö2). suom. kirjailija,

ajkuperiiiseltä nimeltilän Theodor Oskar Fros-
teriis. kotoisin Oulusta. Yliop|). 1882. Opis

keltuaan muutaiii.in lukukauden Helsingissä. P.

pian liittyi oululaisen ..Kaiku" lehden toimituk-

seen ja kirjoitti tätä lehteä varten ensimäisen

alkuperäisen kaunokirjallisen tuottj-ensa ..Lap-

suuteni muistoja" i1885). joka on kirjailijan

omien nuoruusmuistojen polijalle rakentuva eloisa

kuvaus Oulun laitakaupungin la|>simaailmasta.

Sitä seurasi 1886 humoristinen kansankuvaus

i
..Oulua »ontajnanfia". joka heriitti huomiot i oival-
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Teuvo Pakkala.

lisillä liioiiiioiikiiviiuksilliian. raikknsisti havaiu-

rioUistetiiilla maalaistyypeillään ja inelicvällii kan-
sanomaisella kielellään.

Kirjailija on perinpohjin
tutustunut noihin rauhal-

lisiin ja yksivakaisiin

lervamiehiin ja merkin-
nyt heidän liikkeensä ja

>unansa semmoisella puo-

lueettoman syrjilstäkat^o-

jan hyväntuulisella tark-

kaavaisuudella, joka ke-

llottaa täniiln teoksen kir-

jallisuutemme parhaiden
täysrealististen kansan-
kuvausten joukkoon. V.

s-flr.*. /-m 1889 P. oli .,Keski-Suo-

jt^ -^ / j men"' toimittajana Jyväs-
kylässä ja sitten pari

vuotta Oulussa ilmestyvän
,,Louhen" päätoimittajana.

jonka jälkeen eleli v :een 1904 vapaana kirjailijana

pääkaupungissa ja sen lähistöllä. Suurimman kir-

jallisen maineensa P. on saanut Oulun laitakau-
pungin köyhälistön ja varsinkin sen lapsimaail-
man kuvaajana. Hänen tätä alaa käsittelevät teok-
sensa. ..\'aaralla'' (1S91), romaani ..Elsa" (1894)
ja novellikokoelma ..Lapsia" (1895). muodostavat
tavallaan yhtenäisen sarjan, sillä niissä esiintyy
samoja henkilöitä ja samoja elämänsuhteita.
Näistä on ..Elsa" pääaiheeltaan keskitetyin ja som-
mittelultiuin ehein. Se on psykologinen tutkielma,
jonka pääesineenä on kauniin köyhän tytön su-

rullinen kohtalo : lankeemus, kärsiminen ja kuo-
lema. Mutta parhaintansa kirjailija on kuiten-
kin antanut pienissä, lasten sielunelämää syvästi
ja herkästi erittelevissä paloissa, joita tavataan
kokoelmassa ,.Lapsia" ja joista monet ovat oi-

keita helmiä sisällyksensä inhimillisen kantavuu-
den ja taiteellisen tekotapansa puolesta. P:n
huvinäytelmä ..Tukkijoella" (18991 hilpeine lau-

luineen ja keveästi liukuvine kohtauksineen on
ollut parhaita kotimaisia kassakappaleitamme.
Vähemmin onnistunut oli näytelmä ..Kauppa-
neuvoksen härkä" (1901), yritys kuvata satiiri-

sesti pikkukaupungin oloja. Kokonaisuutena hau-
ras ja epäselvä on P:n viimeinen romaani
..Pieni elämäntarina" fl90.3). jossa hän on pyr-
kinyt laajentamaan aihepiiriänsä uusille aloille

ja ottanut .syventyäkseen kulttiveeratuu nais-

luonteen omituisiin, oikullisesti välähteleviin ja
vaihteleviin mielentiloihin ja ajatuksiin. Siir-

ryttyään Helsingistä Kokkolaan opettajaksi P.
on jatkanut kirjallisia harrastuksiaan ahkerana
suomentajana ja lastenkirjailijana (,.Joulu-
kontti". ..Aapinen". „JIailta ja meriltä"). No-
vellikokoelmassaan ..Pikku ihmisiä" (1913) hän
taas pitkän loma-ajan jälkeen palasi entisille

aihealoillensa. Iapsim,aailman pariin, ja osoitti

sen käsittelyssä entistä taituruuttansa. — P. on
melkein naisellisen herkkä kirjailijaluonne. Hän
ei hallitse ajatuksellansa siuiria aloja, vaan on
kiintynyt pieneen ja kotoiseen, etupäässä Oulun
..Vaaran" lapsuusmuistoihin. Uutta liän syven-
tyy niihin semmoisella rakkaudella ja ymmärryk-
sellä, että hän löytää niistä kokonaisia maail-
moita. Hänen kiintymyksensä noihin pieniin ja

vähäväkisiin tekee hänet joskus hiukan katke-
raksi parempiosaisia kohtaan; mutta hänen mal-

tillinen todellisuudentaj untansa ei salli hänen
nousta kiihkoilevaksi yhteiskunnallisten epäkoh-
tien paljastajaksi. Ja varsinkin hänen lapsi-

kuvaustonsa yli leviää sovinnolliscsti myhäilevä
myötätunnon hohde. — P, sai 1913 senaatilta
2.000 mk:n määrävuotisen kirjailija-avustuksen.

Hänen teoksiansa on käjinnetty useita (esim.

..Elsa" ja ..Tukkijoella") skandinaavisille kielille

ja eräitä kappaleita saksaksi ja venäjäksi. [Eino
Leino, „Suonialaisia kirjailijoita". O. A. Kallio.

,.Uudempi suomal. kirjallisuus 11". Helmi Setälä.

..Kun suuret olivat pieniä" ja J. J. Meyer, „Vom
Land der tnusend Seen."] V. T.

Pakkanen, alhainen lämpötila, ks. Il m a n-

1 ä m p ö t i 1 a.

Pakkasenpurema i /icrtiiones), kroonilliset, kyl-

män synnyttämät tulehdusilmiöt, jotka siner-

tävänpunaisina ihon paksunemisina esiintyvät
sormissa ja varpaissa, vrt. Paleltuminen.
Pakkasmittari I. pakkasperhonen (lli-

hernia defoliaria), mittariperhonen Dendromet-
ridoe-heiniossa. Koiraan siivet pohjaväriltään kel-

lertävät, etusiivet leveiden punaisenruskeiden
poikkijuovien koristamia. Naaras siivetön. Aset-

taa munansa hedelmä- y. m. puiden silmuihin.

Toukat syövät nämä vallan piloille tehden siten

suurta vahinkoa. Yleinen Keski-Euroopassa ja

Etelä-Ruotsissa. Tavattu Suomessa vain anihar-

voin, r. s-s.

Pakkasnavat, kylmimmät seudut maan päällä.

P:oja on pohjoisella maanpuoliskolla kolmessa
eri paikassa siinä pakkasvyöhj-kkeessä, joka

ulottuu Grönlannin sisäosasta pohjoisnavan yli

Pohjois-Siperiaan (Mohnin tekemästä, 60° poh-

joisempana olevia isoterniejä käsittävästä kar-

tasta nähtävänä). Vyöhykkeen toisen pään länt.

pit. on 40° ja toisen pään it. pit. 140°. Nuo
kolme pakkasnapaa sijaitsevat Grönlannin sisä-

o.sassa (Nansenin Grönlannin matkallaan teke-

mien havaintojen nojalla määrätty), pohjois-

navalla ja Luoteis-Siperiassa. Viimemainitulla
seudulla on \'erhojansk niminen kaupunki, joka

on pohjoismaapuoliskon kylmin tunnettu paikka-

kunta. Siellä on ilmanlämpötila joulu-, tammi-
ja helmikuun aikana miltei yhteen menoon elo-

hojjeiin jäätjTuäpistettä (— 38.5° C) alempi ja

vooden keskimääräinen lämpötila — 17, s°. Alin

tähän saakka havaittu ilmanlämpötila maan
pilalla — 69.8° C huomattiin Verhojan.skissa helmi-

kuussa 1892. Muut p.. paitsi luoteissiperialainen.

ovat vähemmän tunnetut. Etelämaanpuoliskon
p.akkasnapa on luultavasti itse etelänavalla. Tä-

hän viittaa se seikka, että navan läheisyydessä

ilman lämpötila alenee sikäli kuin leveys kas-

vaa. Muuten lämpötila näkyy vaihtelevan hyvin

paljon samalla leveydellä paikkaa myöten ja on

erilainen samoilla paikoillakin eri vuosina. On
seikkoja, jotka tekevät luultavaksi, että etelä-

napa on maan kylmin paikka : niinpä Schackle-

ton havaitsi keskellä kesää (7 ja 8 p. tammik.
lOOSi 3,400 m:n korkeudella yli merenpinnan
88° 23' etel. lev. — 33°C:sta — 40°C:een vaih-

televia lämpötiloja. V. S.-n.

Pakkasperhonen ks. Cheimatobia bru-
mata ja Pakkasmittari.
Pakkastiainen ks. Tiaiset.
Pakkohallinta. Saksalaisen oikeuden mukaan

saattaa tuomioistuin velkojan pyynnöstä nimit-

tää uskotun miehen hoitamaan kiinteistöä velko-
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viii hyvinkin
< velkojat paatiavttt jatkan re-

El. K.

Kun ulosmittaus tuo-

:ti«pn asiakirjan nojalla

ttiuut. on ulosmitattu

: iilostuomittu mliUrti-

- 1 |i;lla niyytUvil

(l .
[ :i\ laji on kou-

kur»»j!iuutuk.aut'i-j. k- Huutokauppa.
FA. K.

p ^vatus *nn:ui kiiytetiUin osaksi suo-

Jr. sanan kan-v^i saniaanicrkitscviinU

ni' -' • - -iiin eräissä mää- i

ri- liia. Oikeinta on

oi! i...; erotusta näiden
j

ka ' u vulillu, sillä kumpainenkin
mi innan. valtion ja kunnan, lap-

»ir. varten jUrjestämaä kasvatusta,]

jor 1 tapalituu alaikäisen oman ko-

Ji: Nimitykset eivät ole päässeet

kJk -sa kielissä; ne ovat alkujaan

tu: : Saksassa, jossa Zn-anpserrieli-

ui. -ist ja Körsorpeerr-ieliunj; (suo-

jt. .i' 1 • ;. kyä ovat käytännössä tois-

te-, I '- i-~a Sak.san liittovaltioita on

tointn U!i;atyä otettu käytäntöön, toisessa osassa

toinen nimitys. Pakkokasvatus on lainsäädäntö-

tietl alkujaan (Fnplannissa 1854) pantu käytän-

tUn sovellettavaksi nuoriin lainrikkojiin kärsi-

tjTi ra: ' '•
'i jälkeen ja sittemmin astuak-

seen r.i :i sijaan sellaisiin nuoriin näli-

deo. nmii.i > i.iitllen on tätä kasvatusta julki-

sessa lasten- ja nuorisonhoitotyössä yhä enem-
IQ^]) Y-\y-'<" L'>( liimaan keinona la.sten ja nuo-

rison
I

niteen ja rikollisuuteen lankea-

nii-»'i - -i Useimmissa sivistysmaissa

or --a lakisiiännöksiä. joiden

DC, r.ittyyn ylimpään ikärajaan

aati voidaan ottaa pakko- eli suojeluskasvatuk-

«cen. jos he ovat tehneet rangaistavan teon tahi

joa he ov.it siveellisesti huonohoitoisia eikä heitil

roitit o!<'nfas kodin ja koulun kurilla, tahi jos

h»- •~ta, joissa vanhemmat tai edus-

m -.i ja kasvatuksellaan panevat
ai" Il ruumiillisen tai siveellisen hyvän.

S' t. jotka asianomaisen viranomaisen
pdiiT K -«n iM-rustecIla otetaan pakkokasvatiikseen,

•iioitelaan joko laitoksiin tahi yksityisiin ko-

teihin, ja tämiin toimenpiteen yhteydessä on
omien vanhempien tai edusmiesten alaikäisiin

Dii'-'-" ' "- ..11... Haminen suurem-
m .

nitamissa muissa
"rotuR pakkokaH-
. välillä. Tällöin

sitä kasvatusta,
i-n. joka on teh-

1 on vielä alaikäinen
' tahi rikollisen nuo-

'hi rnnfaistuksen
. laitoskasvatuk-

n- 'r-n- ja nuo-

ri tietä järje»-

t#uv '.n i.i.iii.t \ i^i"*'!! T ir,fr,ioi^Tiiimen asiana

m
v.-r

k.v

o;'

ri>

r<-

Xi

la|iM'oii uiihden, joka. ennenkuin on läyttUu\t

viisitoi>ta vuotta, on tehnyt rau.siaistavan teon,

voida inäiirUtä lapsi, jos se on täyttänyt seitse-

miin vuolta, pantavaksi yleiseen kasvntii>lrtitok-

seen. Siten järjesteltyii. valtion kustnntanuui

kasvatusta on täällä tapana vielä nimittää pakko-

kasvatukseksi suojeluskasvat uksen vastakohtana,

joka meillä tarkoittaa kunnallisen vininoniaisen.

yhdistyksen tai yksityisen henkilön loimesta

järjestettyä kasvatusta laiminlyödyille tai siveel-

lisesti huonohoitoisille lapsille, joiden kasvatta-

misesta vanhemmat vapaaehtoi.-.esti ovat luopu-

neet tai joihin nähden vanhemmilta ou tuomittu

kasvatusoikeus holhouslain ,57 :nnen §:n :!:nnen

kohdan nojalla. Joka tapaukse.ssa ovat kuitenkin

niinhyvin pakkokasvatus kuin suojeluskasvatus-

kin niveliä siinä yhteiskunnan järjestämässä kas-

vatustyössä, jonka tehtävänä on vastustaa rikol-

lisuutta ja pahantapaisuutta kasvavan sukupol-

ven keskuudessa (ks. S u o j e 1 u s k a s v a t u s).

.1. V. B.

Pakkokurssi. Rahalla, varsinkin paperirahalla,

on p. silloin kuin se on julistettu lailliseksi maksu-
välineeksi, niin että jokaisen valtion alamaisen

on pakko ottaa sitä maksunsuorituksissa vastaan

nimellisarvosta.

Pakkolaina, laina, jonka valtio pakollisesti

vaatii kaikilta tai erityisiltä kansanluokilta,

joko korvausta vastaan tai ilmai.seksi. Se mää-
riitiiiin omaisuuden suuruuden mukaan. P:aa voi

pitää ylimääräisenä varallisuusverona, ja sitä

sanotaankin usein verolainaksi. Ennen
vanhaan valtion usein täytyi turvautua tällaisiin

lainoihin, mutta koska ne kohtaavat kansalaisia

hyvin epätasaisesti ja vaikuttavat lamauttavasti

tuotantoon, ei niiden ottamista voi pitää oikeu-

tettuna muuta kuin suurimman hädän vallitessa.

Laajemmassa merkityksessä luetaan piihin vielä

suorittamatta jätetyt valtiomenot. myölieinmin

maksettaviksi käyvien verojen ennakoltaperimi-

nen. virkamiesten suoritettava ylöskantovakuus

ja ennen kaikkea valtion paperiraha.

Pakkolaki (lal. jiis rogitm). ehdoton laiiimilii

räys. vastakohta jus dispositifum 1. dispositiivi-

nen lainmääräys. josta asialli.set saavat loisin so-

pia. Julkinen oikeus on enimmäkseen ehdotonta

oikeutta. F.l. K.

Pakkolunastus Iriiots. cxproprialion). sellai-

nen laillinen menettely, jolla yleisen edun ni-

messä joltakulta korvausta vastaan luovutetaan

oikeus kiinteään omaisuuteen taikka sellaista oi-

keutta supistetaan. Pm ehtoina on: 1) asian-

omainen lupa. Luvan antaminen uuden yleisen

tien tekemiseen, tienfekoaineen ottamiseen ja

kiinteän omaisuuden käytön ohimenevään supis-

tamiseen on kuvernöörin asiana {I,aki p:sta 14

piitä heinäk. 1898). Luvan kiinteän omaisuuden

p lecn sot.itarvella varten kuin myös kaiipunpn.

rautatien ja kanavan perustamista taikka muuta
yleistä, suurisuunlaisempaa tarkoitusta varten

antaa keisari ja suuriruhtinas, sekä muita tar-

koituksia varten senoalin talousosasto (Keis. ju-

listus 20 piitä tammik. lOOOi. 2) Yleinen tarve,

.lollci toinienpileellä ole yleistä merkitystä, saat-

taa esineen kuitenkin erityisissä tapauksissa kor-

vausta vastaan lunastaa (esim. lauttauksen har-

joittamista varten, v. 1002 vesioikeuslain 2 lu-

vun .3 § m 1 kohta, tai ojan kaivamista varten

toisen maan läpi j. n. e.), mutta sellnisisna ta-
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pauksissa on muutu menettelyä noudatettava.

3) Korvauksen suorittaminen luovutetusta oikeu-

desta tai aikaansaatetusta vahingosta kalleim-

man käyviin hinnan mukaan. Jos se yritys, jota

varten p. toimitetaan, vaikuttaa hintojen kohoa-

miseen, ei tällaisesta kohoamisesta suoriteta kor-

vausta. P:n esineeni! on kiiuteimistö. Xiinmuo-
doin ei p:ta voida toimittaa esim. anniskeluoi-

keuksien lopettamiseksi. Korvauksen miiiirän,

ellei sopimusta ole syntynyt, vahvistaa erityi-

nen lautakunta, jossa on kuvernöörin niiiäräämä

puheenjohtaja, kaksi tuomarin tai raastuvan-

oikeuden valitsemaa jäsentä sekä yksi jäsen kum-
mankin asianomistajan puolesta. Lautakunnan
pöytäkirjan saavuttua kuvernöörille tarkastaa

tämä toimituksen laillisuutta, vahvistaa luovu-

tettavan alueen ja määrää korvauksen, eikä hän
tällöin, paitsi mitä tulee alueeseen, saa poiketa

siitä mielipiteestä, joka lautakunnan enemmis-
töllä on ollut, elleivät erinomaiset syyt anna
siihen aihetta. Jos oikeudenomistaja ei tyydy
kuvernöörin antamaan päätökseen korvauksesta,

tulee hänen nostaa siitä kanne kuuden kuukau-
den kuluessa päätöksen antamisesta ja maalla
viimeistään niissä varsinaisissa käräjissä, jotka

sanotun ajan kuluttua ensiksi pidetiiän. Ellei eri-

tyistä vahinkoa tai haittaa voida ennakolta las-

kea, saatetaan korvaus määrätä toistaiseksi, ja

luovuttajalla on valta lisäkorvauksen saamisesta

nostaa kanne kolmen vuoden sisällä p:n täytän-

töönsaattamisesta. — Niiden yleisten etujen pii-

riä, joiden nojalla p. voidaan myöntää, laajentaa

m. m. laki sähkölaitoksista 11 p:ltä liuhtik. 1901

ja 23 p. heinäk. 1902 annettu vesioikeuslaki.

.Sitäpait.si myöntää viimemainittu järvenlaskuun
osaaottaneille maanomistajille lunastusoikeuden
siihen osaaottamattomien maanomistajien osuu-

teen vesijätössä, joka lunastusoikeus sikäli on
p:n veroinen originäärinen saanto, että sen

kautta kumoutuvat kaikki paremminoikeutettu-
jenkin vaatimukset vesijättöalueeseen (oricinää-

risestä saannosta ks, OmistusoikeusK
El. K.

Pakkoluovutus tarkoittaa toisinaan samaa
kuin sana pakkolunastus, paitsi että luovutetusta

omaisuudesta ei anneta korvausta, joten sen mer-
kitys on analoginen sota-aikana otetuille pakko-
veroille tai toimitetulle pakkovärväykselle. Useim-
miten käytetään sitä aivan samassa merkityk-
sessä kuin sanaa pakkolunastus (ks. t.) . El. K.

Pakkomielikuva on aiheettomasti esiintyvä,

säännöllistä ajatuskulkua haittaava mielle eli

ajatus, jota sairas ei voi syrjäyttää muilla aja-

tuksilla eikä poistaa tajunnastaan, vaikkakin hän
on täysin tietoinen sen sopimattomuudesta tai

mahdottomuudesta. E. Th-n.
Pakko-oikeus (jus emincns). Siitä oikeusjär-

jestyksen perusteena olevasta periaatteesta, että

pienemmän edun tulee väistyä suuremman edun
tieltä, johtuu, että yksityisen edun tulee erinäi-

sissä, lain säätämissä tapauksissa väistyä yleisen

edun tieltä. Näin esim. pakkolunastuksessa. So-

dassa, jossa p:n kansainvälisen oikeuden mu-
kaan määrää sodan tarkoitus (ran.sk. raison de
gvcrre). on p:lla suuri käytäntö. A. T.

Pakko-osa (ruot.s. laglott, lat. legitima portio)

on se osa henkilön omaisuudesta, josta hän ei

voi testamentilla miiärätä. ja joka siis ehdotto-

masti, paitsi milloin perillinen törkeän kiittä-

I

mättömyyden tai muun sellaisen syyn tähden on
I
menettänyt perimisoikeutensa, tälle viimemaini-

]

tulle lankeaa. — P.-määriiykset ovat kotoisin roo-

]

malaisesta oikeudesta ja niitä tavataan muinai-
sissa Ruotsin kaupunkilaeissa, kun taas maa-
kuntalait si.sältävät määräyksiä, että vissin-

lajinen omaisuus (perimysniaa) ehdottomasti
oli periyty^'ä. Ruotsissa on perimysmaakäsite
poistettu, ja rintaperillinen on oikeutettu puo-
leen perintöön. Meillä ei perimysmaata maalla
tai sen vastiketta saa testamentata. Kaiken
muun omaisuuden saa maalaisoikeuden mukaan
testamentata pois, ellei ole vaja%'altaisia lapsia,

jolloin heille on jätettävä mitä he säädynmukai-
seen elatukseen ja kasvatukseen tarvitsevat (Pe-

rintökaari 17:4). Jos taas lapsilla on oma riit-

tävä omaisuus, ei heille tarvitse mitään jättää,

josta on vedetty jolitopäätös, että pakkoperimys
ei ole perinnön, vaan elatuksen 1. alimentin luon-
toinen. Maalaisoikeuden alaisia ovat vapaa-
sukuiset katsomatta siihen, missä heidän lailli-

nen asuntonsa ja kotipaikkansa on. sekä kaikki
maalla asuvat ..talonpojat", s. o., henkilöt, jotka
eivät ole vapaasukuisia eikä pappeja (Naimis-
kaari 10:2). Kaupunkilaisoikeuden mukaan on
rintaperillisten p. =1,, omaisuudesta, ja jos ei niitä
ole vaan muita kotimaisia perillisiä. '/:: siitä,

muussa tapauksessa on perinnönjättäjällä valta
testamentata kaikki omaisuutensa kotimaan mie-
helle. El. K.
Pakkopaita ks. P a k k o r ö i

j y.

Pakkoröijy on kestävästä kankaasta valmis-
tettu nuttu, jota ennen yleisesti käytettiin estä-

mään väkivaltaisia mielisairaita vahingoittamasta
itseään ja muita. P. on varustettu hyvin pit-

killä hihoilla, joiden avulla sairaan kädet sido-

taan ristiin rinnan yli tai kiinnitetään vuotee-

seen. " E. Th-n.

Pakkotila on oikeudellisesti suojatun edun kä-

silläoleva vaara, josta ei ole muuta pelastusta

kuin toisen henkilön oikeudellisesti suojatun edun
loukkaaminen. Oikeusjärjestys, jonka perusteena
on periaate, että pienemmän edun tulee väistyä

suuremman tieltä, sallii eräissä tapauksissa täl-

laisen toisen henkilön edun loukkaamisen. Ta-
vallisissa oloissa lainvastainenkin teko saattaa
sen vuoksi pakkotilas.sa olla oikeudenmukainen.
Niin on asian laita silloin, kun teon pelastama
etu on sen uhraamaa etua suurempi. Sitävastoin
ei p ;ssa tehty teko ole oikeudenmukainen, kun
uhrattu etu on joko yhtä suuri taikka siuirempi

kuin pelastettu. — On luonnollista, että rikos-

laki ei rankaise p :ssa tehtyä oikeudenmukaista
tekoa. Mutta katsoen siihen, että yhtä suuren
jopa suuremmankin edun uhraaminen pienemmän
edun pelastamiseksi saattaa, vaikkakaan se ei

ole oikeudenmukainen, olla tekijän kannalta kat-

soen selitettävissä, ja tehty olosuhteissa, joissa

rikoslain tavallisia oloja silmällä pitäen säädetty

rangaistus ei olisi paikallaan, on riko.slaki jät-

tänyt tuomarille vallan harkita, onko p:ssa teh-

dyistä oikeudenvastaisistiikaan teoista tuomittava
rangaistusta, vai onko tekijä päästettävä koko-
naan vapaaksi tai saapa erityisesti määrätyllä
tavalla vähennetyn rangaistuksen. Rikoslain
3 luvun 10 § säätää näet: ...Jos joku, pelastaak-

seen itseään tahi toista taikka omaansa tai toi-

sen omaisiuitta pakottavasta vaarasta, on tehnyt
rangaistuksenalaisen teon. ja jos pelastus ilman
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»itr,
11-1 ' i^ii, tutkikiKMi nikfii.-. t<iiii

)« II. ouko Iiii» Itt^stiuiii jiiitpii

ra <>• iM.^u hän siitii unsniuniit tUy-

ilr II 1 iiionieuliu mukaan YiiluMinetyn

r»; A. T.

i -neuvojen jii tyrtn

vii_ > Itii sotiliisturkoi-

tuk»iin korvausta lai kuittia va.stnau. P:tn

ktrtrtiLdu inyfts omalla «luivlli» sotaväen yllii-

pidoksi, vaikkakin v»in toissijaisesti, jos vapua-

ehtoiiien liaokintu ei onnistu. 177:2 v:n liallitiis-

inuotlou 45 §:n mukaan liallitsija saattaa, jos

vallaknnts* . liRfvyteliUin sotavoimalla", iniiiiriitä

voroja, sotaväenottoja ja muita

m aksi. Ruotsissa on kuninkaalla

v;i vausta vastaan tilata ruoka-

ll.^ aikana: 1S80 valtiopiii-

\ilii- ir.MiiM .iMiMir- laajemmasta p. oikoiulesta

ei tullut liyvilksytyk-i. Meillii jolituu hallit-

si;-
' jiailsi e<lelliimainitusta hallitus-

n-'. >iitä periaatteesta, että Suo-

ni- ... johto on hallitsijalla, TUstii on
«.• ettii erintii.set sotatilaa koskevat

a». !l; I ovat julkoistut N :ona 73 v:ii

tv - Inuissa. myöskin ovat sitovat

Sn > niiden julkaisu asetuskokoel-

miLisa ii-essaiin merkitsee vain Veniijiillil val-

lalla olfvinn oikeusnormien tiedoksisnattamista,

S' ^ olevien joukkojen hallintoa sodan

ai- van asetuksen 22 §:n mukaan ovat
« nä olevat alueet poliisihallintoon ja

«.- :, hankintaan niihden tUydelli.sesti

ylipau-lhkuu käskettäviä, i^otatilaan julistetuissa

paikkakunnis-sa taasen on arineian päällikkii oi-

keutettu m. m. niiiäriiUmiUin yleisiä ja yksityisiä

tilauksia toimitettavaksi. Etappikomendantin tai

etappipiirin päällikön toimenpiteistä tässä siih-

tecs.sa on oikeus ..vastedes" valittaa (Säiinn'">k.set

-otatiluau julistetuista paikkakunnista 10 $).

El. K.

Fakkotuoli, kidutustuoli, jollaisia käytettiin

m. III. itikvisitsionin palveluksessa.

Pnkkotvfi 'UI raiipiistiismuoto. joka vielä-

k: on olema.ssa. Ruotsalais-

ti. --Ha oli yleinen työ rau-

doiMa JO iD-.nneila vuosis. käytännössä. Tavalli-

-VKti tehtiin -itU kuninkaan linnoissa ja karta-

noiiuia; M> tuomittiin myöskin suoritettavaksi ka-

leereinita ja viiorikaivokHissa. Nämä p.-muodot ei-

vät kuitenkaan olleet pitkilaikaisja. .Sensijaan

alettiin lOtnnen vuimis. loppupuolelta alkaen tuo-

mita p:hön linnoitnlmiin, samoinkuin sittem-

min myÖHkin Tukholman ja Kalmarin tykistö-

pajoihin ja KarUkronnn ankkiiripajaiin. P:liön

tuomittiin vain miehet. — 17-<4 v:n laissa p. oli

raokanmmanlaatiiinen vapaiisranKaistUB. Se il-

meni eri miiotloiso. kuten työnä kuninkaan Iin-

ri{iA«a lai » .r.,-i..L ...... kuninkaan vankihiio-

nemuu km i pajassa j. n. e. Miiii-

taiiii---! t.i: '
1 i<-liiilvä kaularautaan

k iiixiin vnpauHran-
(.' II työ. KurituR-
l> ;>:ta kruunun liyväkHi, saa-

d' "^ sen tulosta osan n. s.

. i iiyvakneen. Vankeusran(jaiHtUHta

k ivnt tehdii työtä omaksi liyväk-

• 1' 'in »ellaixta. eitä se soveltuu

f. <-llp ja sitä voidaan tehdä
lailiik.-i:a t>ijkaliiilla, muusMi ta|mukKC«tNn hoi-

»iiiu liiliv telidä sitii kruunun hyväksi. Kui-

tenkin on. JOS vanki on tehnyt työlä omaksi hy-

väksivii. ^^ j siitä hinnasta, joka hänen valmista-

mislaan teoksista saadaan, sittenkuin aineiden

arvo on luettu pois. menevä kruunulle, kaiipun-

jrille tai käriijäkunnalle. Luonnollisesti on myös-

kin työvankilassa iiiilii varten, jotka ovat tuo-

mitul irtolaisiiudesta yleiseen työhön. p;lä teli-

tävii. vaikkakin sanottu työ ei ole luonte<>ltaan

ran;.'aisliis. A. T.

Pnkkovero on vihollisvoiman ylipäällikön val-

loitetun aluiKMi väestöltä armeian tarpeiksi otta-

mat rahamaksut iruots. kontrihulion) tai muut
tarve-esineet (ruots. krigsiiiird) . Kansainvälisen

oikeuden mukaan voidaan rahaveroa käyttää

iiiyöskiii ranpiistuskeiuona. mutta ei keinona yk-

sitvisen henkilön tai valtiokassan rikastutta.mi-

seksi. El. K.

Pakohöyry, työnsä tehnyt, höyrykoneista tai

höy ryliinimilyslaitoksista poistuva höyry.

Pakollinen akordi (ks. .\kordi) 1. sopimus
koukurssivelkojain ja velallisen kesken. Saksassa
saattavat '', :n saamisten haltijat, oikeuden suos-

tumuksella, pakottaa muut velkojat akordiin.

Meillä voi yhden ainoankin velkojan kieltäyty-

minen tehdä akordin mahdottomaksi. El. K.

Pakollinen tiiytäntöönpano ks. Täyfän-
t ii ö n p a n o.

Pakollinen yhtiö, yhtiö, johon laki tai eneni-

misliiii lahto velvoittaa osalliseksi. Esimerkkeinä
eilellisistä saattaa mainita v:n 1902 kiilastussääii-

nön 4:nnessä luvussa sekä rakennuskaaren
17:nnessii luvussa mainitut kalastuskunnat

ja kalastuslioitoyhdistykset sekä v:n 1902 vesi-

oikeuslain 2:scssa luvussa mainitut lauttaus-

yhdistykset, jälkimäisistä saman lain 4:uuessä

luvussa mainittujen järveulaskuyritysten osak-

kaat. Et. A.

Fakom (n. 2n2-:;4Öj. e<;yptiläinen munkki-
lai su Ulien järjestäjä. P, oli kotoisin YUl-

Efiyptistä, tuli kristityksi n, lii.'), rupesi era-

koksi ja perusti Tabennisi'ssa (Theliestä valuin

malkaa pohjoiseen Niilin itärannalla) ensiinilisen

luostarin, ympäröimällä joukon lähekkäin

olevia erakkomajoja yhteisellä muurilla ja jär-

jestämällä a,sukkaiden (munkkien) elämän

m u n k k i sää n n ö 1 1 ä, joka on vanhin laa-

tuaan. Siinä teroitettiin työnteon velvollisuutta,

annettiin iiiääriiyksiä säännöllisistä rukouksista,

puvusta ja ravinnosta ja koetettiin eristää mun-
kit yhteydestä muun maailman kanssa. Sisarel-

leen Marialle P. perusti ensiniäisen n u n n a-

luostarin. .Jo P;n elinaikana oli tämän esi-

kuvan mukaan läliiseudulle syntynyt 9 iminkki-

ja 2 nunnaluostaria, joista Pebouu (Tal)i'iiiiisi'sta

pohjoi-eenl oli pääliiostari. [P:n elämä: Mipnc.

..Palrolo^ia latina" XXIII. 227 ss. ; Oriitzmacher.

..P lind das ältesle Klosterleben" (1890).]

./. O.

Pakopiste ks. Perspektiivi.
Pakotettu metalli = pakottamalla muoilos-

tillii Mielallilevy.

Pakoton hoitotapa on englantilaisen läiikilrin

('oiiolly'ii lH4lt käytilntöön panema lapa hoitaa

mieliHairuita ilman pakkokeinoja (ks. Mieli-
H a i r 11 a n h o i t o). E. Th-n.

Pakottaa ks, P a k o t ii s t y ö t.

Pakotustyöt 1, pakottaminen. Kun me-

1,illilevvä vasaroidaan vain keskeltä, siirtyy ai-
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Pakoriaminen
vasaralla.

pcrapohjaisia

Astioita HildeshPimin löydöstä.
(Minervan kuvalla koris-

tettu malja.)

itettii siviillepiiiii levyn ohetessa, ja

kun reuuat eivät myötää, pullistuu

levy keskeltä. Tätä seikkaa käyt-

tävät varsinkin vaskisepät astioita

y. in. teliilessään. .Jotta vasaran
iskuu vaikutus olisi tuntuva, käy-
tetiiän pakotukseen erikoisia ku-

p a k o t u s V a s a r o i t a ja vas-

taavia alasimia. — Varsinaiset pakotustyöt (sise-

löimistyöt) suoritetaan

siten, että levyyn lyö-

dään sille piirretyn

kuvan tai koristeen

mukaan syvennyksiä,
jotka toiselta puolelta

katsottuna muodosta-
vat kuvan mukaisia
kobopaikkoja. Se puoli

levystä, mille kohopai-

kat tulevat, peitetään

vartavasten valmiste-

tulla pakotuspikiker-

roksella (sisältää 3 osaa

pikeä. 1 osan tiilijau-

lioa ja viillän vahaa tai

tärpättiä taikka talia)

ja kuviot ..pakotetaan"

kevyellä vasaralla lyö-

den ja käyttämällä eri-

laisia pakotustalttoja 1. punsseja. Alasimena käy-

tetään kivistä tai valurautaista pallonpuoli.skoa,

jonka tasopinnalla työkappale lepää ja joka vuo-

rostaan lepää työpöydällä kangas-, nuora- tai

nalikarenkaassa, jossa sitä on helppo käännellä

joka stuintaan. Kovempia metalleja, messinkiä
ja rautaa, pakotettaessa käj'tetään alustana lyi-

jyä. Taltat ovat n. 12 cm pitkiä, niitä tarvi-

taan suuri joukko erilaisia, vähintään noin 300.

pakotuspäät ovat pyöreitä, kulmikkaita, kaarevia,

tasaisia, kuperia, koveria, sileitä, pieniä kuoppia,

piikkejä, ruutuja tai viivoja sisältäviä j. n, e.

Työn viimeistelyyn käytetään erilaisia viiloja,

kalvaimia ja poria, — Pakotus- (siselöimis-) työt

tunnettiin jo muinaisina aikoina, kuten vanhat
seinämaalaukset ja runsaat museoihin kootut mal-

jakko-, kypärä-, rautapaita- ja kilpikokoelmat
osoittavat, Po Po.
Pakovesi ks. Luode ja vuoksi.
Pakra (ven. bago'r, gen. bagra') , venehaka,

piioshaka.

Paksunalikaiset fPachydermata) 1. m o n i-

k a V i o i s e t. vanhemman eläinsystematiikan

ryhmä, jonka tunnusmerkkinä m. m. oli tavatto-

masti paksuuntunut iho. P:iin luettiin elefantit,

tapiirit, sarvikuonot ja virtahevot, joskus myös
sikoeläimet.

Paksusoppinen solukko, k o 1 1 e n k y m i. on
ruohokasvien vielä kasvavissa varsissa ja lehti-

ruodeissa yleinen tukisolukko. jonka solut ovat

eläviä, soluseinät nurkkauksistaan paksunneita,

vesirikkaita. Huokoset ja soluvälit tav. puuttu-

vat. P. s. näkyy usein vaaleina pitkittäisinä vii-

ruina kasvien varsi.ssa. esim. savikkakasveilla ja

sarjakukkaisilla. K. L.

Paksusuoli ks. Rutiansulatuskanava.
Paksuuskasvu ks. K a s v u.

Paktumi ks. Avioehto.
Pakytrooppi jkreik. /)ofc/ii/'3 = vahva, ja tro-

pos = kääntö 1. koje, jolla ^galvaanisen pariston ele-

mentit voidaan sopivimmin yhdistää riippuen

ulkonaisesta vastustuksesta (vieretysten, periitys-

ten tai ryhmittäin). P. on Stöhrerin keksimä ja

hän käytti sitä myös magneto-sähköinduktsioni-
koneissa. V. S.?i.

Palacio Valdes [la'p- e'sj, A r m a n d o

is. 1853), esp. kirjailija. Kirjallisen toimintansa

liän alkoi uskonnollisia ja eetillisiä kysymyksiä
koskettavilla kirjoituksilla ja nämät kysymykset
ovat myös hänen kaunokirjallisten teosten.sa poh-

jana. ,\iheensa hän valitsee melkein aina nykyi-

sesta, uudenaikaisesta elämästä, ja jotkut hänen
kuvauksistansa, kuten ..La espuma" (1890) ja ,.E1

cuarto poder" (1888). ovat kuvaukseltaan hyvin

realistisia. Hänen muista teoksistaan mainitta-

koon: ,.E1 seuorito Octavio" (1881), ,,Martay Ma-
ria" (1883), ,.La hermana San Sulpicio" (1889).

„La K" (1892), jonka johdosta fanaattiset kriti-

koitsijat ovat leimanneet hänet jumalankieltä-

jäksi, ..El maestraute" (1893) ja „La alegria

del capitän Kihot" (1899). //. Kr-n.

Palackl [-liitski], Fränti sek (1798-1876j,

tsek. historiankirjoittaja ja kansallinen johtaja:

toimitti 1827-38 aikakauskirjaa ,,Casopis cesk^ho

museum" : sai Böömin säädyiltä tehtäväkseen kir-

joittaa Böömin historiaa: oli vv. 1848-49 tsekki-

läisten johtomiehiä m. m. Kremsierin valtiopäi-

villä: tuli 1861 herrainhuoneen jäseneksi ja toimi

v:sta 1863 tsekkiläis-federalistisen puolueen joh-

tajana Böömin valtiopäivillä. P:n lukuisista jul-

kaisuista on kuuluisin hänen Böömin historiansa

..Geschichte von Böhmen" (ulottuu v:een 1.526.

ensin saksaksi, sitten t.sekin kielellä, 1836-67).

J. F.

Paladin [-dä'] (ransk.. it. paladino. < lat. j>a

l(.itiniis\. nimitys, joka annettiin keskiajalla jon-

kun ruhtinaan hoviin kuuluville ylimj-ksille. Van-

hoissa ritariromaaneissa nimitettiin täten ku-

ningas Arthurin ritareita ja myöhemmin oli Kaarle

Suuren henkivartiaston kahdellatoista ritarilla

sama nimi. Jälkeenpäin on sillä tarkoitettu

yleensä ritaria tai sankaria, vrt. P a 1 a t i n u s.

77. Kr-n.

Palsemon, kymmenjalkaisiin kuuluvia meri-

äyriäisiä. joiden muutamia cm pitkä ruumis on

sivuilta vahvasti litistynyt, ohutkuorinen. Muu-
tamia lajeja tavataan Itämeressä, yksi meidän-

kin lounaisrannikollamme, ja käytetään meilläkin

ravinnoksi (ruots. nimi räkä), vrt. Krevetti-
ravut. 7. V-s.

Palseoniscus, hoikkaruumiinen, heteroserkki-

neii permikauden ganoidikala. Yleisin laji

P. Freieslebeni esiintyy suurin joukoin Mans-
feldin tunnetuissa vaskiliuskeissa.

Palaeotherium, 3-varpaiuen imettäväissuku

erästä iievoseläinten sukupuuttoon kuollutta

muotoryhmää, jossa yhdistyi nykyisten yksi-

kavioisten ja tapiirien ominaisuuksia. Runsaita

jätteitä useasta lajista .säilynyt Keski-Euroopan

eoseenikerrostumissa: suurin laji P. magnum oli

lähes sarvikuonon, pienemmät sian kokoisia.

V. A. K-io.

Palafox y Melzi [-fo'h i melpij, Jos 6 de P.

(1780-1847), Saragossan herttua, esp. sotilas: tuli

kuuluisaksi sankarillisuudesta, millä puolusti

Saragossaa ranskalaisia vastaan, ensin kesällä

1S08, sitten toisen kerran sam. vuoden loppupuo-

lilta seur. v:n helmikuun 21 p:ään. jolloin kau-

pungin täytyi antautua ja P. joutui vangiksi

:
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IC! »-au kmdeäia ajoittain kor-

k.. J. F.

Pdlaimoii , -

lia .. |ji\.iiii v.i:

K. ~t'>-.i uaui.t

•«• t.^ : myu-

h< ..,.,1 .^ .11. roonial. »a-

1-.- o. K. r.

r .. valtukiiiitiiin viimri-

n»^:i 12591453 ks. 1 tii-

R. 1 i>. IJtti. Eräs ta-

niton kreivikun-

Morenssn 1383-

14du. Kun it olivat ottaneet täuiiiu

oieminuuin pakenivat suvun jIUenet

Italiuui : suvun Miiueinrn jlllkeläinen. ruhtinas

Giormnui Ijiskaris P. kuoli Torinossa 1874.

J. F.

PaUla Ipalf] (ranKk.. < lat, pal&'tium), pa-

Ut.>i. linna, nialitnvu asuinrakennus.

Falaia Boyal Ipalf ruoju'1/ (ransk., ..kunin-

ka " :"l. J. I-eiiiercier'ii kardinaali

Rl '6 rakentama palatsi Pariisissa.

T«..i.n'.i.u.i iA.;>rea. Siinä a.sui 1643 Ludvik
XUI:ii leski seka hauen poikansa Ludvik XIV
ja Filip, tirl<^ans'in herttua; siitä saakka se oli

Orltanssuvun hallussa. — Sisustus hävitettiin

tM8 v:n rallaukuniouksessa ja eteläinen sivusta

paloi kommunardikapinassa 1871. \yk. muuta-
mien valtion virastojen asunto.

Falamedes /-rnrj/.»/. Troian sodan tarupiiriin

kuuluva kreik tarusankari, jota kuvattiin erit-

tiin viisaaksi ja kekseliääksi. Ovelalla tempulla

hin pitkotti Ody»seuk.sen ottamaan osaa Troian-

retkeen. Sodassa hän oli kreikkalaisten johtomie-

hil, kunnes Ody.sseus salakavalasti sai aikaan
hlnen surmansa. P.n kohtalon pääpiirteet ker-

rottiin Kypria nimi.sessa kyklises.sä eepoksessa:

sit ; '"'hemmillä runoilijoilla ja tari-

n> i kerrottavaa varsinkin hänen
k<^. i olivat muka kirjoitustaito,

nr .-de y. m. m. O. E. T.
}' de»/. Anthonie (n.

!•" ilari; työskenteli synnyin-
kö .:,..~ä maalaten Dirk Haisin
ta; "n seuraelUmähuvituksia itähän
la u taulu on Sinebrychoffin ko-

k<- sekä muotokuvia. — Hä-
D" : edes P. (1607-38) liittyi

maaiaij' van de Veldeen ja kuvasi etu-

pUssI MiB&, Tarsinkin ratsutaisteluita.

E. Rr.
Palnmfnen «n kemiallinen prosessi, jolla ym-

n. tymi«tä happeen, s. o. hn-

1" puhutaan myöskin esim.
T'" "u-e-^ta kloorikaasussa, palamisesta
r<' 1 i. n. e. P:lla ahtaammassa
n • än sitä. että ha-

f" lU niin kiivaasti.

etl« ->Mi.» . 11'Hiiiji'. 1.1111. IM aiheuttavat joko
hehkuvat, kiinteiit aineliiukkaset tai hehkuva
Its»-" 1- . Il il Valoilmiön syntyminen edel-

ly' 1 aine on kuumennettu mäUrät-
X\

;
• 'I - V t t V IM i . I : ITI j. ;,! . Kun

p. on l>:iutuva

UmpO •
• , . lllrnpö-

tiUäaa ja p. jatkuu «lelleen. Alliaisemmassn
IlmpOtilasMa p. tapahtuu hitaasti ilman valo-

ilmiön ja »iinl vapautuva iHmpökin voi olla

niin vähäinen, että i-e jää huoniaanuitt.i. Ajan-
pitkään lämpö voi kuitenkin kohota syttyniis-

r'iuipöiiii saakka ja aine alkaa palaa ilmiliekillä

1 t s e s y t t y m i n e n) . Tällaista hidasta
|i a 1 a Ml i s t a ovat useimmat mätänemisproses>it,

aineenvuilito eläinten ruumiissa, raudan ruostumi-

nen, yleensä useat tärkeimmistä luonnossa tapah-
tuvista kemiallisista muutoksista. P. puhtaassa
happikansussa tapahtuu paljon kiivaammin kuin
ilmassa; niinpä esim. rauta palaa happikaasiis.sa

kirkkaalla liekillii. P:n lopputulokset: lämpö ja

hapettuneet ainekset ovat sekä laadultaan että

mtiärältään samat, tapahtukoonpa p. sitten hi-

taasti tai nopea.sti. -- Tämän oikean selityksen

p:sta, s. o., että p. on hapen yhtymistä toisiin

aineisiin, antoi L a v o i s i e r v. 1777. ja hänen
keksintöään pidetään kiiänteentekevHuil, sillä se

vapautti kemiallisen tutkimuksen aikaisemmin
vallinneesta flopistonteoriasta.

E. iineii.

FaJamislämpö, se lämpömäärä kaloreissa, mikä
kehittyy, kun painoyksikkö jotakin ainetta täy-

dellisesti yhtyy hiijipeen. Hiilen p. on 8.140 ka-

loria, s. o, 1 <i hiiltii kykenee, täydellisesti pa-

laessiuin. lämmittämään 8.140 g vettä 1°C.
E. il-vcii.

I

Palander af Vega /-Jo'n- äv vi-]. Adolf
Arnold Louis (s. 18421. ennen nateloimis-

taan Palander. ruot.s. jäänierenretkeilijä (suku

Suomesta kotoisin), tuli 1864 meriupse<>riksi, otti

osaa kahteen .\. K. Nordenskiöldin (ks. t.) ret-

keen Huippuvuorille, vietti siellä talven 1872-73:

johti 1879-80 Vepa-laivan päällikkönä Nor-
denskiöldin ohella koillisväylän hiytöretkeä. Tuli

! palattuaan kotiin kapteeniksi ja korotettiin

aatelissäatyyn, oli 1001-05 meriministerinä; tuli

1903 vara-amiraaliksi. G. K.

Palankiini (ransk. ja enjrl. palanqiiin. <
sanskr. purjnnA-a = lepovuode), eräänlainen intia-

lainen matkoilla käytetty kantotuoli.

Falaquium (Isnnandral. kookkaita Sapot(iec(F-

heimon puita. Muutamien itä-int. edustajien mai-

tiaisnesteestä valmistetaan guttaperkkaa. Ensin
tätä saatiin P. (/«((n-lajista. Sen sukupuuttoon
haaskaamisen jälkeen antaa paraan puttaperkan
Malakassa ja Itä-Intian saarilla kasvava P. ofc

UinqifoUum. Paria muutakin lajia kävtetilän.

K. /..

Falassi (ven. pnl<i'h\. pitkä ratsuväen lyönti-

miekka.

FalataaH (lat. pa/(7'<um = suulaki), Äri>/i7.. laki-

Uänne, jota äännettäessä kielenselkä koskettelee

suulakea. k. g. j. »/ ovat p:eja. Pre-p:issa kie-

leiiseljän etuosa koskettelee kovan suiilaen etuosaa.

medio-p:i8 8a kielenseljän keskiosa kovan ja

pehmeän siiulaen rajaseutua, post-p:issa kie-

lenseljän takaosa pehmeää suulakea: kahden jäl-

kimäisen ryhmän äänteitä on myös nimitetty pit-

turaaleiksi (ks. t.), — P.-v o k aa 1 e i 1 1 a tarkoi-

tetaan suun etuosassa muodostuvia vokaaleja, etu-

vokaaleja (ks. t.). — P. -konsonantteja ei ole se-

koitettava p a 1 a t n I i s e e r a t t II i h i n 1. iiiul-

jeerattiiihin konsnnnnlleihin (ks. t.). Y. II'. .

Falata järjestykseen ks. Käsky palata
j ii r j < s t y k s e e n

.

Palatinus /liili'-} (lat., < paUVlium - hallitiii-

jaii asunto, palatsi). 1. Itä- Rooman valtakunnassa
keisarillisen hovin virkiimiesten. varsinkin kor-

keiden finanssivirkamiesten arvonimi. — 2. Länsi-
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Euroopassa annettiin tUmä nimi keskiajalla mo-
nin paikoin hallitsijan lähimpään ympärystöcin
kuuluville ylimyksille, joista huomattavin oli

comex pulatinus, palatsi- (linna-, pfalz-) kreivi

(vrt. Kreivi). — o. Entisessä Puolan valta-

kunnassa maakuntakäskynhaltijan, maaherran
nimi. — 4. Unkarissa vanhan valtiolaitoksen

aikana ylhäisin magnaatti, joka oli kuninkaan
sijainen ja välittäjänä hänen ja kansan välillä,

myös oikeudenhoidon johtajana. J. F.

Palatinus [-Iäti'-] (lat. mons PaZotinns) , keski-

mäiuen vanhan Rooman (ks. t.) seitsemästä kuk-
kulasta. Siinä oli kaupungin vanhin asutus
(Uoma quadrata), vanhimmat temppelit ja pyhä-
töt. Viime vuosikymmeninä esillekaivetut rau-

niot [Casa Uomuli y. m.) ovat rakennustavaltaan-
kin vanhanaikaisimpia koko kaupungin alueella:

rakennusaineena on käytetty n. 0.7s m' suurui-
\

sia säännöllisen kuution muotoisia kiviä, jotka
ilman muurisavea on ladottu päällekkäin. — Kei-
sariaikana useimmat P:n vanhoista rakennuk-
sista saivat väistyä yhä uusien ja laajempien kei-

saripalatsien tieltä (palatium). Vanhimpien kei-

saripalatsien rauniot ovat lähtöisin aina 1 :seltä

vuosis. j. Kr. Kansainvaellusten aik.ma sekä sit-

temmin keskiaikaisten ylimysriitain kestäessä
P:u rakennukset hävisivät sorakummuik:-.!. Kai-
vauksia on P:lla toimitettu jo paavi Paavali 111 :n

(15;j4-.50) ajoista alkaen, viimeksi (v:sta 1870)

Italian hallituksen toimesta. [Jordan. ..Die Kai-
serpaläste in Rom" (1868) ; Hauffwitz, ..Der Pa-
latiu" (1901).] E. B-l.

Palatium {-lä'-J, Rooman Palatinus-kukkula.
ks. Palatinus.

Palatsi (ruots. palats, saks. Palast, ransk.
palais, it. pala'zzo, < lat. paUVtittm = Palatinus-
kukkula), ruhtinaallinen linna, upea loisto-

rakennus.

Palatsikreivi ks. Palatinus.
Palatsivallankumous. vallankumous, jonka

panee toimeen vallanpitäjän lähin ympärystö ja

joka siis tavallisesti tapahtuu hovissa. J . F.

Palatuin ks. Kitalaki.
Palau (Pulao, engl. Peletr), Saksalle kiuiluva

saariryhmä Isossa valtameressä, Karoliinien länsi-

puolella, luetaan Länsi-Karoliineihin ; saaria on
kaikkiaan 26, 450 km', suurin Baobeltaob (1. Ba-
belthouap) 300 km'. Ne ovat muodostuneet ko-

lallikalkista ja tuliperäisistä aineksista (paikoi-

tellen tavataan sarvivälkegraniittia ja dioriittia),

ovat metsäisiä, vesirikkaita, viljavia. Ilmasto ter-

veellinen. Tärkeimmät tuotteet saadaan kookos-
palmusta. As. 3,101 (1903, 1800-luvun alussa

40,000-50.000). Kuuluvat mikroneesialaisiin. Muu-
tamia eurooppalaisia. — Tuonti P.-saarille 1911
oli arvoltaan l.j milj. mk., vienti 2 milj. mk.
— Hallinnollisesti P. kuuluu .Saksan Uuteen-
Guineaan. — P. löydettiin 1543. joutui sittemmin
Espanjalle, joka 1899 sen möi Saksalle. E. E. K.
Palautusjohto, etenkin kaupunkienvälisissä

puhelinjohdoissa äänen paremman kuulumisen
vuoksi käytäntöön otettu toinen, lisäjohto. Ly-
hemmillä matkoilla tullaan toimeen ilman p :oa.

kun johdetaan sähkövirta maan kautta takaisin.

V. H.

Palautusmerkki,
^

asetetaan nuotin

vasemmalle puolelle, kun tahdotaan osoittaa, että

etumerkintöön kuuluva tahi tilapäisesti äsken

käytetty kromaattinen (korotus- tahi alennus-)
merkki lakkaa vaikuttanuvsta. /. K.
Palawan (Paragua). Filippiineihin kuuluva

saari, Filippiinien ja Borueon välissä; 445 km
pitkä. 44 km leveä, 14,584 km', ympäröivine
rannikkosaarineen 16,544 km'. Sisäosiltaan vuo-
rinen (Monlalingayau 2.085 m yi. merenp.), met-
säinen, jokirikas, viljava. Ilmanala epäterveelli-

nen. N. 50,000 as., malaijilaisia ja negriittejä,

enimmäkseen pakanoita. P. tuottaa maissia, jams-
juurta, kultaa }-. m. Pääpaikka Puerto Princesa,
itärannikolla.

Pale ale Ipeil eilj (engl.), vaaleista maltaista
valmistettu kirkas olutlaji.

Paleantropologia (kreik. palaio's = muinais-,

ja antropologia), oppi fossiilisista ihmis-
jätteistä. ks. Paleontologia.
Paleario [-ä'r-], Antonio, it. evankelisen us-

kon marttyyri, syntyi Veroli'ssa 1503, harjoitti

opintoja Roomassa 1520-27, toimi opettajana Sie-

nassa, Luccassa ja Milanossa. Kirjassa „Aotio
in pontifices romanos" hän Raamatun nojalla
vastusti katolisia oppeja kiirastulesta, messusta
ja paavinvallasta. V. 1566 hän kirjainsa takia
vietiin Roomaan ja pidettiin siellä vankeudessa,
kunnes l.i70 surmattiin. E. K-a.
Palearktinen alue ks. E 1 ä i n m a a n t i e d e.

Paleltuminen (congelatio) kovan pakkasen pi-

tempiaikaisesta vaikutuksesta aiheutunut ruumiin-
osan, korvanlehden, jalan, käden kudosten pysy-
väinen vioittuminen, mikä lievemmissä tapauk-
sissa ilmenee ihon punoittumisena ja turvotuk-
.sena, kutkana ja pistelemisenä: vaikeammissa
tapauksissa s}'ntyy rakkulamuodostuksia ja vi-

kaantuneen kohdan tunnottomuus. Ankaran pa-

leltumisen kohdatessii kuoleutuu sille alttiiksi jou-

tunut ruumiinosa täydelleen, irtaantuen vihdoin

ruumiista kokonaan. Paleltuneen ruumiinkohdan
liiallisen vioittumisen välttämiseksi on sitä vain
vähitellen jälleen lämmitettävä, esim. hankaa-
malla sitä lumella, valelemalla sitä kylmällä ve-

dellä j. n. e. Vaikeammat tapaukset vaativat tie-

tenkin lääkärinhoitoa. M. 0-B.

Palembang. 1. Alankom. residenttikunta Su-

matran itärannikolla, käsittää myös Dzambi'n
sulttaanikunnan: 139.128 knr, 796.3"52 as. (1905).

muhamettilaisia malaijilaisia ja pakanallisia

alkuasukasheimoja, kymmenkuntatuhatta kiina-

laista ja arabialaista, pari sataa eurooppalaista.

Tuottaa riisiä, kahvia, tupakkaa, mausteita,

polttoöljyä y. m. — 2. Edellämain. residentti-

kunnan pääkaupunki, sisämaassa, kuljettavan

Musi-joen varrella: 53.788 a.s. (1895), joista 242

eurooppalaista. JIusi'n tulvien takia P. on raken-

nettu paalutuksille. Harjoitetaan monenlai.sta

käsiteollisuutta, melkoista kauppaa.
Paleofytologia (kreik. pa7a(o's = muinais-, ja

p/ii//o'n = kasvi), oppi fossiilisista kasvijätteistä.

ks. Paleontologia.
Paleografia (kreik. poiaiVs = muinainen, ja

(/rap/ieiii = kirjoittaa), entisten aikain kirjoitus-

tapojen tutkimus, tärkeä filologian ja historian

aputiede. P:n perustaa Mabillon'in teos ,,De re

diplomatica" (1681) ja sitä pidetään 19:nteen

vuosisataan saakka diplomatiikan (ks. t.) osana.

P:n käsikirjoja: de Wailly (1838) , Watten-
bach (kreik., 3:s pain. 1895; lat., 4:s pain.

1880), facsimile-jäljennöksiä ovat jul-

kaisseet m. m. Palaeographical society (1873
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.1 V

\\ .itt>!it.:i.l; il \'i-l!*n, ..Excm|ilii i-c»l.

-ifr j» \Vatli'iil>jnli.

• . vrt. Kirjoitus.
l' lu iMxu» laiKra i>^i imi«iikiiiliisti>ritta.

Pal^ojrr^pliie musiculf ' '•" myjito''/. Soles-

n,, i^lou julkaiseiiiii

Ul. i ja niihin koli-

d; -;.i 1 I\ !--'.' 19071. /. A.

} aik&kausi ikreik. ftalaio's-

ni . kivikauden vanhempi

I. ikso. ks. K > i 11 i s t o

r 1 .k 1 . : « r I :t .1 u ; H K ^ u t, pulstA 812.

Paleontolof^a >kreik. jia/aio'« - vanha, ön

-

ol>-'
• ' -"Mcn uvkyi.stK peo-

lo. lumme oläneislU

ela._ ::iUMiinetiiston tiir-

jOMvat p:ll> -ti kivettymiit 1. fos-

siilit, ». o. II ' suurimmaksi osaksi suku-

puuttoon kuolleitten eliöiden maakerroksiin hau-

tautiinr-vt j.i niissfi kivettyneeseen tilaan muut-
in: Ticet tai |iainanteina iks. t.| hnhmou-
tii ' ' Vain poikkeustapauksissa kuuluu

p M nutulla tavoin säilyneitU tluu-

kii luolien |>ohjalla. Siperian jää-

tjuifi ruumiit, meripihkaan sulkeu-

tuneet orfmnismien jUtteitä. Paleonto-

loj selvittelee kaikkia tutkitta-

VI in liittyviä kysymyksiä: eliöi-

den i;. i"io j 1 r.iKennesuhteita, keskinäistä suku-

laisuutta ja suhteita nykyiseen eliökuntaan, nii-

den peolopista ikiUl ja maantieteellisiä levene-

misti i>ek& todennäköisiä elämäntapoja (p:n

uunin l...r. T> a I eo b i o I o g i a). Erityisesti

on p:ii luoda valo;t maan |>innaila ta-

pahtun-' kunnan sukukehitykseen {fyloge-

niaani. liUsa niieles.sii p. liittyy läheisesti bio-

logi«iin tietei«iin. P. jakautuu kahteen haaraan:

I. eliin- 1. zoopaleontologiaan (myös
paleozoologia. muinaiseläimistö-
tiedei. josta erityisen osan muodostaa p a 1 e-

aotropnlnnin I. oppi fossiilisista ihmisjät-

tri. i k n o I o •: i a 1. oppi mui-

D.i läljistä liittyy; 2. kasvi-
I. I y t o p n 1 I- o II t o 1 o p i a a n ( myös p a 1 e o-

fytolopia. muinaiskasviototiede).
T<-' '

•
, )(>n takia eli kat-

V • vain kovat osat.

r:i III. ir. III {'.läasiallisesti vain

ITI' KTi. ovat säilymiskykyisiii.

M<... - istann rajoitetut osat fos-

»iilipitoiiita ovat tutkitut tai tutkit-

tatiiMa — .11 fossiilisten orpinismien
lukumäärä tekee n. lUO.fMJO (nykyisin eläviä tun-

nii.i.iri II Tnrmnn .,,, |, vain epätäydelli-

M' \änsä. koko eliö-

ki -n. Silti Bc on
o > I koik<->iiiiinulle kehittyneiden
el ir<U>i"n vilhittäiien ilmautiimi-
•« • "lalla välimuotoja ny-

k; rnien välille sekä voi-

in 'n muotojen asteittaista

ni mitä liiotettavinta tukea
p' Kelta puolen p. exiintyy

fii 1 : j o h I o k i V e 1 t y m il-

o
I

-Tintren tUrkeU tehtiivll

y. iin rinnaiitamiHeHHa.

Iit- -,,.),

p. on vnata toista sataa
%' lO <*ririui-i*l \aiiii:iii .ijiin

oppimi'1. ni. II». K.sonophano» (."lOO e. Kr. K liero-

dotos i4.'>0 e. Kr.» ja Strabou (66 o. Kr.» olivat

kiinnittäneet huomiota esim. kaukana sisänuiassa

tavattuihin fossiilisiin simpukankuoriin ja esit-

tivät arvelunaan, että meri onnen oli ulottunut

sinne asti. Keskiajalla pääsi valtaan toinen kä-

sitys, jota eritoten Avicenna ni. 1(100 j. Kr.) ja

.\ltvertus Magnus m. 1200 j. Kr.) txlustavat

:

kivettymät ovat jonkinlaista luonnonleikkiä. syn-

tyvät salaperiiisten luovien voimien, ..virtus foi

niativa"n. ..vis plastiea"n tai uuiunuimiston vai-

kutuksesta. Tämä harhaluulo säilyi kauan, osit-

tain vielä ITOll-Juvun alkuvailieille. Sillävälin

(1500-luvun alussa) kuuluisa maalari Leonardo

da Vinei. it. lääkäri Frac-astoro ja ransk. Pn-

lissy olivat raivanneet alaa uudelle kä.sitykselle.

jonka muk:uin kivettymät ovat ennen eläneiden

todellisten eliöiden jätteitä, alutta samalhi tähän

tulkintaan. >ikäli kuin sitä omaksuttiin, pyrki

juurtumaan käsitys, jota m. m. Kraeastoro nimen-
omaan torjui, että näet fossiilit esiintymispai-

koillaan olisivat ..antediluviaanisia", .s. o. juon-

taisivat alkunsa raamatullisen vedenpaisumuksen
ajalta. Sveits. professori Scheuohzer selitti

(1726) kuuluisaksi tulleen jättiläissalamanterin

luurangon vedenpaisunuiksessa surmansa saa-

neen ihmisen luurangoksi (Ilomo diluvii testis).

Fossiileja sekä .selitettiin että piirustuksilla esi-

tettiin innokkaasti, mutta vasta ransk. Buffon
iivasi lopullisesti teoksellaan „I.ies Cpoques de la

nalure" il778i, jossa hän kokosi koko siihen-

Ocitisen geologisen tiedon, tien niiden oikealle

ymmärtämiselle, ja engl. \Villiam Smith osoitti

1799 niideu merkityksen stratigrafiselle geo-

logialle. Varsin tärkeä p:n historiassa on Cu-

vier'n teos ..Recherehes sur les ossement-s fossi-

les" (1798 ja 1812), jossa p:aan ensi kertaa so-

vellutetaan näkökohtia vertailevan anatomian
alalta. Tämä oli varsinaisesti alkuna p:n tie-

teellisen metodin kehitykseen ja sen itsenäisty-

miseen si.sarticteestään geologiasta. 1700-luvun

lopulla ja 1800-luvun varrella sittemmin mo-

net tutkijat erikoistutkimuksillaan rikastuttivat

p:a;i; varhaisemmista mainittakoon .sjiksalaiset

Blumenbach. v. .'^chlotheim. Miller (toimi Englan-
nissa). Quenstedt ja Bronn. ranskalaiset Lamarck,
Broiigiii;irl. (rOrbigny. d'Archiac ja ApiLssiz.

englantilaiset Parkinson ja Owen sekä ven. kavio-

eläintutkija Kovalevskij. Monet näistä olivat

kuitenkin Cuvier'n kataklysmiteorian kannalla,

jonka mukaan useita luonnonmullistuksia ja niitä

seuraavia uudest Huomisia olisi maanpinnalla ta-

pahtunut, mutta viime vuosisadan puolivälistä

alkoi p:aun juurtua käsitys lajien vähittäin ta-

pahtuvasta muuttumisesta, jolle käsitykselle Dar-
win elämäntyöllään raivasi alaa. Sittemmin on

p. ripeäsli e<listynyl Euroopan ulkopuolisissakin

maissa, 1S.')(|. luvulla lähtien m. m. .Ameriikassa.

jossa sen etevimmät edustajat ovat Copc, Marsh
ja Osborn. IIuoiii;iltavan työn suoritti vuosi-

siidan lopulla sak>-:ilainen K. A. v. Zittel kokoo-

malla ja järjestämällä koko siihenastisen tietii

myksen p:n alalta laajaan teokseensa ,,Handbu('li

der Paläonlologie" (1S76-90). — [O. Steinman.
..Kiiiflilirung in die Paläonlologie" (2:ncn pain.

1907); K. A. V. Ziltel. ..GrundzUge der Palä-

onlologie" fPaläozoologie] (uusin pain. 1913) ;

E. Slromer v. Reichenbaeh. ..Lelirbueh der

Palaozoologie" M II 1909-12): H Potonir-,
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..l.plirbiiili der Pflauzenpaläoutolo<;ie" (18'.I7)
;

II. J. Haas. ,.Die Leitfossilieu" (1897) : J. Walther,
..liescliiclite der Erde und des Lebens" (1908):

Th. Arldt. ..Die Entuiokelung der Koiitinente

uud ihrer I,ebe\velt'' (1907) ; O. Aliel. ..CJniiidziifre

ilor Palaeobiolo<;ie der Wirbeltiere'" (1912):

(^liarles Depöret. ,,Les transfornmtions du moiidi-

auinial'" (1907; myös saks. käännöksenä ..Die

Umbildiin<; der Tiervvelt", 1909); p:n liistoriaa

valaisee: K. A. v. Zittel, „Geschiclite der Geo-

lo,i;ie und Palaeoulologie".] V. A. K-io.

Paleotyypit ks. Inkunaabelit.
Paleozooinen, erään geologisen nniodostunui-

sarjan ja sitä vastaavan maailmankaudeu nimi-

1 y s, ks. Geologiset muodostumat.
Paleozoologia ks. Paleontologia.
Palermo /-e'-/. 1. Provinssi Pohjois-Sisiliassa

;

5,047 km^ 795,631 as. (1911), 157 kmMlä. —
2. Edelläniain. provinssin pääkau])unki. Italian

tärkeimpiä kaupunkeja. Sisilian polijoisranni-

kolia, P:n-lahden rannalla, viljavalla Conoa d'Oro
nimisellä tasangolla erittäin terveellisessä ilmas-

tossa; 341,088 as. (1911; kooltaan Italian viides).

— Leveät, toisensa kolitisuorasti leikkaavat Via
Macqueda ja Via \'ittorio Emanuele nimiset pää-

kadut jakavat muuten yleensä kapeakatuisen P:n
neljään osaan. Avonaisia paikkoja : Quattro Canti
1. Piazza Vigliena (vllämain. katujen risteyk-

srs.sä), Piazza Pretoria (kaunis suilikukaivo),

y. m. Muistopatsaita: Kaarle V;n, Filip V;n.
Cavallotti'n, Crispi'n y. m. Kaupungin porteista

ovat jäljellä m. m. Porta Felice (rak. 1582) ja

Porta Nuova (1584). Monta buomattavaa raken-

nusta, useat normannilaisajalta. Yli 300:sta
kirkosta mainittakoon: goottilaistyylinen tuomio-
kirkko (\'illielm II :n rakentama 1169-85; sisäl-

tää m. m. Iiallitsijain hautoja, esim. keisari Fred-

rik II :n). kellotorneineen, San Domenico (1458),

La Martoraua (per. 1143; kultapohjaista vanhaa
inosaiikkia). Ent. kuninkaan palatsi Palazzo
Keale on moniosainen rakennusryhmä, käsittäen

rakennuksia saraseenien. normannien ja hohen-
staufien ajoilta (mainittavia on normannilais-
torni Torre Pisana, nyk. tähtit. observatori. Ro-

ger I :n 1132 rakentama Cappella Palatina,

maailman ihanimpia linuankappeleita), .suuri ent.

sairaala (nyk. kasarmi) freskoineen, arkkipiispan
palatsi, Palazzo Cbiaramonte (1307-80, nyk. oi-

keuspalatsi) , Palazzo della Cittä (kaupungintalo),

useita yksityisiä palatseja, — Yliopisto (per. 1805,

4 tiedekuntaa, 1.511 yliopp. 1911-12), johon kuu-
luu kasvit, puutarha, luonnonhistorialliset ko-

Palermo tälitit. observatorista Ifaisoituna

Palermo, Monte PvUej^rino.

koelmat ja useita ammattioppilaitoksia, lukio, tek-

nillinen opisto, arkkipiispallinen seminaari, tiiide-

ja taideteollisuuskoulu, musiikkikonservatori. kan-
sallismuseo arvokkaine antiikkisine kokoelmineen,
kaupunginkirjasto (yli 200,000 nid.. n. 3,000 käsi-

kirjoitusta), kansalliskirjasto (170,000 nid„ 1,500
käsikirjoitusta) : neljä teatteria. — Useita sai-

raaloita y. m. hyväntekeväisyyslaitoksia; arkki-

piispanistuin. — P. on Italian huomattavampia
teollisuuskaupunkeja (valimolta, konepajoja, myl-
lyjä, kemiallisia tehtaita, kunink. tupakkatehdas,
makeis-, nahka-, huonekalu- y. m. tehtaita), työ-

väestö 1911 16,692 henkeä. Ulkomaankauppa vil-

kas; viedään eteläuhedelmiä. sumakkia, viiniä,

oliiviöljyä, rikkiä y. m. (arvoltaan 54.7 milj.mk.
1911), tuodaan viljaa, kivihiiltä, metalleja, ko-

neita y. m, (arvoltaan 45.5 milj. mk.). — Vanha
satama La Cala on vain pienempiä aluksia var-

ten; pohjoispuolella on 96 ha: n suuruinen uusi

satama; 1911 selvitettiin 6.i milj. rek.-tou. (kol-

mas Italian satamista ; ulkomaisen merenkulun
osalle tuli 3.s milj. rek.-ton.). — Rautateitä läh-

tee pitkin rannikkoa itään ja länteen .sekä sisä-

maahan. — Ympäristön nähtävyyksiä: Monte
Pellegrino-vuori (597 m yi. merenp.), Monrealen
katedraali, monet palatsimaiset huvilat y. m.

E. E. K.

P., kreikkalaisten Paiiorinos, on foinikialaisten

perustama, joutui sitten karthagolaisille ja 254

e. Kr. roomalaisille. Vv. 515-35 j. Kr. P. oli

itägooteilla, 831 sen valloittivat saraseenit ja

1072 normannit. Se oli Roger II :n ajoista nor-

mannilais-kuningasten asuinpaikkana ja joutui

heiltä Hohenstaufen-suvuUe; P:ssa kasvatettiin

keisari Fredrik II. V:n 1266 jälkeen P. joutui

ranskalaisille, mutta näiden sorto aiheutti 1282

kapinan. ..Sisilian iltamessun", joka alkoi P;ssa:

se liittyi nyt muun Sisilian kera Aragoniaan.

P:sta tuli Sisilian pääkaupunki, ja, saaren jou-

duttua Espanjalle, varakuningasten asuntopaikka.

Vv. 1693. 1726 ja 1823 kaupunki kiirsi maan
järistyksistä. V. 1799 Napoli'n Ferdinand IV
meni ranskalaisia pakoon P :oou ja oleskeli täällä

väliaikoja lukuunottamatta v:eenlS15. Vv:nlS20
ju 1848 kapinat kukistettiin. V. ISfiC Garibaldi

valloitti P:n, jonka jälkeen kaupunki liitettiin

Italian kuningaskuntaan. O. R.

Pales [<-] muinais-italialainen paimenten ju-

mala, jonka juhlaa p a 1 i 1 i a 1. parilla vie-

tettiin 21 p. huhtikuuta. E. III.

Palestiina (kreik. PalcslTnr. < hepr. peieiet

= Filisica. rannikkoalueen nimi joka esiintyy jo
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tulo. Länsi- ja lounaistuulet, jotka ovat talvella

-•'1, tuovat sadetta; kesällä puhaltaa onini-

. ;i ilmaa seestävä luoteistuuli. Pelätty on
i'i.(i:iaan jiuolelta tuleva hehkuva soirokko, joka
kuihduttaa kasvullisuuden ja näännyttää ihmiset

eliiimet. Lämpiisulilcet vaihtelevat huomatta-
-ti korkeusa-steiden mukaan. Rannikolla on
i ki-skilUmpö -fiO^C, vuoristossa Jordanin
«ipuulella llelironissa -f-15,4°C. Ghorissa mii-

• L yhtä korkea kuin Nuubiassa : Tiheriassa n.

;!^C. Kuolleennieren rannoilla 4-24.1° C.

Kasvisto on osaksi sama kuin muissa Väli-

MMiinaissa (raunikkolakeudella ja vuoristossa),

iksi Itänuiiden aroka.s, .illisuutta; Ghorissa ta-

laan tropiikin kasveja. P:u koko metsäalue on
.">80 km'. Havupuita on pinja; lehtipuita on

taiiimet. terebintti, nuistiksipuu. valkopoppeli. eri

ak.isialajeja y. m. Yleisiä ovat alati viheriöitsevitt

pensaikot: orjantappurat. <:ranaattiomenapuut,
niyrtit. laakeripuut, stoorakspen.saat, pajut j. n. e.

Hilmeikiissä kasvaa korkeata kaislikkoa, paikoit-

tain myös papyrusruokoa. Purojen varsia reu-

nustaa usein oleanteri. Varsinaista niittyä ei ole.

Sen sijaan on talvella ja keväällä kosteimmissa
paikoissa vihantaa nurmik-
koa, jossa kasvaa yksivuo-

tista ruohoa ja kukkia.

Toisenluontoiset ovat ruo
hikkuarot — esim. maan
eteläosassa — . jossa kasva.

i

karkeampaa ruohoa ja eri-

näisiä aropensaita, joita

vuohet ja kamelit syövät.

Kaupunkien ja kylien ym-
piiristös.sä on kaikkialla he-

delmäpuu viljelyksiä, öljy-,

viikuna- ja viinipuita. Taa-
telipalmua, joka muinoin
oli yleisempi, tavataan ran-

nikkolakeudella, Jisreelin tasaiipoUa, Tiberiaksessa

ja Kuolleen-meren itärannalla. Xiljalajeista

ovat tärkeimmät vehnä ja ohra. — Asukas-

Pttli'siiinalRinon InUm-
puikalstyllO juhla-

vaatteissaan.

PalCHtllnalaincD paimen laumoineen.
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Salomon lammikko Betlehemin eteläpuolella.
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lou pääelinkeiuoiua ovat kaikkina aikoina

olleet maanviljelys ja karjanhoito. Tärkeimmät
kotieläimet ovat lampaat, vuohet, raavaskarja ja

iuiii. Hevonen palvelee etupäässä matkailijalii-

kcttä. Kameli on erämaaseuduissa korvaamaton
kotieläin. — Petoeläimistä on jalopeura, joka mui-

noin oli tavallinen, kokonaan hävinnyt ; karhu
tavataan ainoastaan Libanonin metsissä. Jorda-

nin rantatiheiköissä elää vielä pantteri. Yleisiä

ovat sakaali, hj-eena, susi ja kettu.

Historiallisen ajan alusta saakka P. on ollut

seemiläisten kansojen asumasijana. Sen to-

distavat efrj'ptiläisissä muistomerkeissä säilyneet

kuvat, paikannimet sekä hautalöydöistä tavatut

luurankojen jätteet. Mitä rotua P:n vanhimmat
alkuasukkaat olivat, on tuntematonta. Erinäiset

seikat viittaavat siihen, etteivät lie olleet seemi-

läisiä. P:n vanhinta seemiläistä kansanainesta

nimitämme kanaanilaiseksi. Muinaiset ka-

naiinilaiset olivat todennäköisesti samaa seemi-

läistä pääryhmää kuin babylonialaiset ja assyria-

laiset. He ovat pohjoisesta tunkeutuneet maa-
han Syyrian rannikkoa pitkin asettuen pää-

asiallisesti rannikkolakeudelle, Jisreelin ta-

sangolle ja Jordaninlaaksoon (vrt. 4 Moos. 13j,).

Heidän asutuksensa rajoittui Jordanin länsi-

puolella olevaan maahan. 2:sen vuosituhannen
keskivaiheilla valtasivat Libanonin vuoristosta

liikkeelle lähteneet amorilaiset osia P:n
vuoriseuduista. Heidän asutuksensa keskuk-

sena oli Efraimin vuoristo ja siinä Siikem

ja Gibeon (vrt. 1 Moos. iS^: 4 Jloos. 13^;

Tuora. 1-4 ja seur.). He tunkeutuivat myöskin
Jordanin itäpuolelle perustaen Moahin pohjoi-

seen osaan valtakunnan, jonka israelilaiset Moo-
seksen johdolla valloittivat (4 Moos. 21„ ja

seur.). Amorilaiset kuuluivat keskiseemiläisiin,

joiden alkukotina oli syyr.-arab. aro. Sieltä ovat

lähtöisin muutkin seemiläiset, jotka ovat aikojen

kuluessa P:aa kansoittaneet. Ensimäisten hep-
realaisten heimojen tulosta msiahan lienee

kerrottuna Amarna-kirjeissä. P;n rajoille aset-

tuivat heprealaisten 1. israelilaisten likeisimpinä

heimolaisina edomilaiset. moabilaiset
ja a m m o n i 1 a i s e t. Pohjois-Palestiinassa sai-

vat jalansijaa aramealaiset. joiden kielen

ja kirjoituksen israelilaiset myöhemmin omaksui-

vat. Viimeisinä tulivat arabialaiset, jotka

Tslamin innostamina 634 j. Kr. valtasivat koko
maan. — Ammoisista ajoista on P :ssa asunut

myöskin ei-seemiläistä kansanainesta: vähä-aasia-

laista — arjalaista rotua olevia heettiläi-
siä, varsinkin maan eteläisissä osissa (1 Moos.

23; 26„ ja seur.; 1 Sam. 26,; 2 Sam. It, ja

seur.), filistealaiset rannikkolakeudella

etelässä sekä Samariassa erinäisiä kansanheimoja,
jotka ass. valloittajat sijoittivat sinne 722 jäl-

keen valtakuntansa rajamailta. Hellenistis-roo-

mal. ja bysanttilaisena aikana P:aan asettui pal-

jon länsimaalaisia. Huippuunsa nousi länsimaalai-

nen vaikutus ristiretkien aikana. — Maantieteelli-

sen asemansa vuoksi P. tuli olemaan muinaisajan
kulttuurivirtausten risteyspaikkana. Jo varhai-

sessa muinaisuudessa huomaamme siellä neljän eri

kulttuurin vaikutusta : v ä h ä-a a s i a 1 a i s-a r j a-

laisen. seemiläisen, egyptiläisen ja

;i r j a 1 a i s-a igeialaisen. Ensinmainittua
edustivat heettiläi.set, joiden vaikutus ei kuiten-

kaan liene ollut aivan suurL Sitä tuntuvammin
4. VII. Painettu '»/,. U.

ovat seemiläiset, s. o. babylonialaiset, vaikutta-

neet P :n a-sukasten ajatteluun ja elämään. Jo
hyvin varhain P. joutui Babylonian vallan alle,

pysyen lähes vuosituhannen sen alusmaana sekä

valtiollisessa että henkisessä suhteessa. Niin
esim. Babylonian kieli ja kirjoitus oli käytän-
nössä ainakin Amarna-aikaan eli 1300-luvulle

saakka. Samoin on Egyptin ikivanhan kulttuurin

vaikutus ollut voimakas: egyptiläisten teollisuu-

den tuotteita, niinkuin saviastioita, amuletteja,

veistokuvia, koriste-esineitä, mittoja ja painoja,

levisi runsaasti varsinkin P:n eteläosiin. Huo-
mattava on myöskin aigeialaisen kulttuurin mer-

kitys etenkin keramiikin alalla. Yhteyttä länsi-

maiden kanssa välittivät foinikialaiset ja filistea-

laiset. Aleksanteri Suuren valloitusretken jälkeen

alkoi hellenistinen kulttuuri, vanhan aigeialaisen

perijättärenä, voittokulkunsa Syyriassa ja P :ssa.

Vielä arabialaisessa taiteessa on hellenistis- roo-

malaista vaikutusta huomattavissa.

Muinaistieteelliset kaivaukset, joita parin vii-

meisen vuosikymmenen aikana on toimeenpantu

P:ssa, ovat paljastaneet meille sikäläiset kult-

tuuriolot vanhimmista ajoista asti. Kivikauden

löytöesineet ovat yleensä samaa lajia ja muotoa
kuin muualla- maailmassa. Kivikausi päättyy

P:ssa 3:nnen vuosituhannen keskivaiheilla, jolloin

maahan siirtyvät seemiläiset tuovat mukanaan
pronssin käytön. Mutta kiviaseet säilyivät käy-

tännössä vielä historiallisella ajalla, jopa senkin

jälkeen, kuin rauta-ase oli tullut maahan (1200 :ii

vaiheilla) — mikä johtui P:n metalliköyhyydestä.

Kiinteitä muinaisjäiinnöksiä esihistorialliselta

ajalta ovat n. s. dolmenit — luontaisista kivi-

lohkareista rakennetut haudat, jommoisia tava-

taan myös Euroopassa ja Intiassa, krom.lehit —
kivikehät, jotka nekin lienevät hautapaikkoja, ja

menhirit — pitkät ja kapeat pystyyn asetetut

kivet, jotka useimmissa tapauksissa lienevät

jonkinlaisia muisto- ja votiivikiviä. Kivikauden

lopulla näkyy
tulleen tavaksi

haudata vainajat

luoliin, joita

maan kalkkivuo-

rissa on run-

saasti. Varsinai-

nen kanaanilai-

nen hauta on n. s.

kaivohauta, kal-

lioon kaivettu pa-

rin metrin syvyi-

nen alaspäin ka-

peneva kuoppa.
Alhaalla seinässä

oleva aukko joh-

taa soikeanmuo-
toiseen hautako-
meroon, jonka
lattialle ruumis
ynnä erinäisiä

tarvekaluja ja

koruesineitä si-

joitettiin. Kaivohautojen rinnalla tavataan yhtä

lukuisasti kalliohautoja, joiden sisäänkäytävä on

sivulla. Tämä hautamuoto kuuluu jonkun verran

myöhempään aikaan; esimerkkinä sellaisesta mai-

nittakoon kuuluisa Lasaruksen hauta El-'AzarI-

jessa eli Betaniassa. Helleni-stis-roomal. ajalla

L.i:;.iruks'-n h.iiita.
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n^ kian puolisihta OiiisUi.

«I. ameriikkalaifitrn kai-

t ^)>n)>in aikuiiicn pa-

la' '''ja. Saiiinnlaista

U- 1 rakennuttaman
t»ii)['|-«iin I :lynyt miiiitaniia

lobkairila '-"^i kiitnnni)-sa

Il '- -
l'i Ulliin lilla. Salomon

a:- -tn on tavattti jUUn-

0'f.^ i>tn. I<iin'iaamniin on
>SilyDrt II II e I 1 p n i s t i s-r o o-

ni » 1 11-1 -.«li'- Suuri oli inno-

k- an rakennettiin

Jf ufK^nmmakr-i. Sen

X» -la on nuhtaviinä jätteitä m. m.
If -fin knilli-rs-n knlmajuui. NiiHtjikol-

n.' joiden suojaan
II' •! palatsin Jeni-

•alennu UuliM-lIe kuk- 'i .)a{fa|>ortin

knhHall* nn yk«i Pl lilynyt n. s.

f). • ' ilj lIifc-iLk.-tn raki-nnuk-

•1 . . valoon SamariiiKsa. Myii-

h»- P:'i'ia kohosi monin

f». 'teroita, jotka vetivUt

»«tf 1 rkl' - ' taiteen kaii-

Drimmille ' ovat Arte-

miin trm|i|M.> -..-.. ...i.,.,, ;.ipiiolella ja

Itaalbekio ihan* akropoli». Samoihin aikoihin
pti! L>--i ti;v..-Vit. lui r ikennuntaiHe kauneim
pn ' todistuksena Onlilean
<^ I. Kr. Suurin ja

k:< lumin synapojnt.

)" 1 on paljastanut

T' Il I I I I a 1 M e n a aiknkau-
le:, ;.on voitonmerkkeiiitt kirk-

koja JA k.i|i|M'l>'i!.A kaikkiin fiaikkoihin. joihin

••aliin liillvmMn jnku pvliSn hii-loriiin muisto.

P • it.

k.. vi

li-

rr.

V

h.:

kallioluuilo tmi. o.'sak>i muutettiin moskeioiksi. kuu a r a-

• .'temitlUl ni- li i a 1 a i * o t valtasivat maan. Arali. rakonnus-

t mIiiii kauiieiiiipiu niiyttoilil on Kiillionioskein.

^aloiiioii temppelin paikalta hallitsee tlerii-

la. Hyvin runsaasti on >iiilynyt uiuisto-

i-rkkejK siltÄ lyhyeltii ajalta, jonii r i s t i r e t-

'• i 1 i j a t olivat maun herroina. P:ii inoni-

i-tA raunioista on suurin osu niiidcu ra

namia kirkkoja ja linnoja.

TM on sulattanut ne monenlaiset kansan-

'•t, jotku ovat l*:aan keriiiiiitynt'»'! aikojen

-a. yhdeksi arabian kieltä puhuvaksi vlles-

Arali. rotu on siiilyn.x verrattain puh-

I 1 .ii:i he<luiineissa, jotka liikkuvat paimentolai-

MMU .luudan eriiinaassa. •lordanin lakeudella ja

{
itiii.-issii rajaseuduissa. Kiinteä väestö jakaantuu
k.iupuiikllaisiin iviiiiiiinije), jotka ovat enimmiik-

-•»'Il kauppaiiiiehiii ja ktisityöliiisiä, ja talonpoi-

iii I frlliihhi). Talonpoikaisväestön tavat ovat
< Iii -..1 suhteessa samat kuin muinaisten israeli-

P:n nykyiset juutalaiset eiviit ole

.1 israelilaista asutusta, vaan ovat inimtta-

• i't sinne, varsinkin viimeisinit viiosikymmeninii.

. iroupasta. Huomattavana kansanryhmänä ovat

I

kristityt syyrialaiset, jotka asuvat enim-

I

milkseen kaupun!;eissa. Miltei kaikki Euroopan
kristityt kansat ovat P:ssa edustettuina ja nimi-
tetään yhteisellä nimellä frankeiksi. Turk-
kilaisia, jotka vista 1517 saakka ovat P:n
valtiaina, asuu manssa verraten vähän, pääasial-

lisesti virkamiehinä ja upseereina. P:n 700.000
asukkaasta on noin '/, muhamettilaisia. — Hal-
linnollisesti P. jakaantuu .Jerusalemin

Miutessarifiuitin sekä Syyrian ja Beirutin viln-

jeeltien osoUe.

fUuhl, ..Gcofrraphie des Alteii Paliislina"

(ISStfi). Bauer. ..Volkslehen im Lande der Bibel"
ll!>0:i|. Guthe. ..PaliLstina, Land und Lcute"
(Monopraphien 7.ur Erdkunde XXI. 1908). G. A.

Smith. ,.The historir-al peopraphy of the TToly

Ijind" (16 :s pain. 1910). Thomsen. ..Kompendiuin
der palUstinischcn .'Mtertumskunde" (lOl.T).

.Seh\vöbel. ..Die Landesnalur PaliLstina.s" (1914).

Proekseh. ..Die Volker .Mtpalästinas" (1914).

I

iSädeker. ..Palästina und Syrien" (1910), Gran-
felt. ..Pyhil maa. kuvia ja kuvaelmia" (1913).

Hjelt. ..Matka Siinaille" (1914).] Ar. W.
Palestra (kreik. imla'iKlri'i < pn/r= paini).

I

painipaikka. -koulu: ruiimiinharjoitiispaikka
'yleensä, missä kreikkalaiset nuorukaiset harjoitti-

vat paitsi painia niyiis nyrkki-ilyä, vajiaaottelua
iks. Pankraf ioni ja hyppyjä. Kl. V. 8.

Falestrina /-•'/, oik. Giovanni P i e r-

I 11 I p i da P. (Palestrinalainen), suurin sävel-

täjä rooin.kat. kirkkomusiikin alalla, syntyi
1.')2fi Palestriiian (muin. Praenesten) kaupunpssa
lähellä Itoomiia. Toimi urkurina ja kirkkolaulun
johtajana kotikaupiin<riHsaan l.^>44-."i1 ja senjäl-
keen Koomansa elämänsä loppuun saakka (1594),
muiden oiiakscen vaihdellen tunnustusta ja ym-
niUrtnmyksen puutetta. .Sävelsi l.')(!0 pitkäperjan-
tain vuorolaiiliit. ..Improperia". joita senjälkeen
on paovilliseKsa kappelissa vuosittain laulettu
nykyaikaan asti. Kun Tridentin kirkolliskokouk-

noiisi kysymys moniilänisen kirkkolaulun
luisesta. siihen hiipineiden epäkohtien

I Mii.K-i. saattoi P:n arvokas sttvellystyyli ratkai-
1 o .1111 käymäiln suosiolliseen ja taiteellisesti tyy-

ni-
i

dyttävään suiintaiiiu Tämän johdosta P. aai
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kirkkomusiikkityylin uudistajan maineen. Itse

asiassa hän vain kohotti siihenastisen polyfoni-

sen sävellystyylin kirkkaimpaan ja sopusulitai-

simpaau ilmaisuunsa. P:n sävellykset julkaistiin

kokonaisuudess;uin 1802-1903 (Ureitkopf & Härtel,

1-33). P:n elämäkertaa ovat käsitelleet Baini
(1S28). \Vinterfeld (1832), Bäumker (1877),
Bienet (1905) y. m. /. K.
Palestron (< kreik. pala'islrä), prof. Viktor

Heikelin (ks. t.) keksimä kotivoiniistoluteline,

joka on seinään kiinnitettävä ja jolla voi tehdä
suuren joukon rekki-, nojapuu-, puolapuu- ja

tikapuuharjoituksia, [V, Heikel, ..llemgymnas-
tik pä paliistrou med figurer".] Kl. U. S.

Paletti (ransk. palette < lat. pä;a = la-

pio), enimmäkseen puusta, posliinista t, metal-

lista tehty, soikea t. suorakaiteenmuotoinen ohut
lauta t, levy, jolle taidemaalarit työskennellessään
asettavat värinsä, P.-v e i t s i on ohutteräinen
taipuvainen veitsi, jolla värejä p :lta kaavitaan
tai asetetaan paksuina kerroksina kankaalle.

Paley [lieili/. William (1743-180,5), angli-

kaaninen teologi, Ollen välittävällä kannalla
deismin ja supranaturalismin välillä hän saa-

vutti aikalaisiinsa tavattoman suuren vaikutuk-
sen. Hänen teoksensa ,,Natural tlieologj'" on
ratsionaalisen supranaturalismin tyypillinen edus-

taja, ,,Terve järki" on hänelle totuuden varsi-

nainen kriterio. Siveysoppinsa. joka laadultaan

on eudaimonistiuen, hän on esittänyt teoksessa

..Principles of moral and polititul philosophy"

(1785), ja apologetiikan teoksessa ,,View of the

evidences of christianity" (1794), Molemmat vii-

meksimainitut olivat lähes vuosisadan yliopis-

toissa oppi- ja tutkintokirjoja. E. K-a.

Palgrave [pälgreiv t. pölgrcii^j. 1. Sir F r a n-

e i s P. (1788-1861), engl. historiantutkija, juut,

sukuperää (alkuperäinen nimi Cohen); tuli

asianajajaksi Lontooseen 1827, arkistonhoitajaksi

1838; teoksia: „Eise and progress of the english

commonwealth" (1832), .,History of Normandy
and England" (1851-64), asiakirjakokoelma

„Parliamentary \vrits" (1827-34). — 2. Fran-
cis Turner P. (1824-97), runoilija ja taide-

kriitikko, edellisen poika; tullut enimmin tunne-

tuksi antologiastaan ..Golden trea.sury of english

songs and lyries" (1861), — 3, Sir Robert
Harry Inglis P. (s. 1827), edellisen veli,

taloustieteilijä, pankinjohtaja, „Economist" leh-

den toimittaja 1877-83; julkaissut useiden avus-

tamana tunnetun käsikirjan ,,Dictionary of poli-

tical economy" (I-III, 1894-99); muita teoksia:

,,Xotes on banking in Great Britain and Ire-

land, Sweden, Denmark and Hamburg" (1873),

..Bank rate and the money market in England.

France. Germanv. Holland and Belgium 1844-

1900" (1903). " .7. F.

Palho ks. H e d e.

Palho, maatila Vesilaliden pitäjässä Pyhäjär-
veen kuuluvan Palhonselän rannalla kirkolta n.

1 penink. luoteeseen, käsittää 3 rälssi- ja 1 vero-

tilan, yhteensä 1 % manttaalia. Tila oli von
Schantz-suvulla 1700-luvun lopulta v:een 1843,

jolloin se joutui nyk. omistajasuvn^in, tilanomis-

taja J. A. Peltosen perillisten haltuun. Pää-

rakennus 1800-luvun alulta. A. Es.

Päli ks. Intian kielet ja kirjalli-
suus. I,

Palikaarit ks. K 1 e f I i t ia .\ r m a t o 1 i t.

Palikainen, kaksinaisesti ratsuvelvollinen sä-

teri Somerniemen pitäjässä Painiojärven ran-
nalla, käsitti ennen 5'/, manttaalia; nyk. l'j.,

manttaalia. Kotitarvesaha. — V. 1626 kapteeni
Aiulers .Juliananpoika Munek sai Kustaa II Adol-
filta palkkioksi uskollisesta palveluksestaan lah-

joituksena muiden alueiden ohella silloisessa Por-
taan pitäjässä m. m. P;n kylän. Sen peri hänen
poikansa Anders Munck (aateloituna 1049 Munck
af Sommcrnäs; k. 1078), joka perusti sinne „sun-
reu herraskartanon" ja rakennutti tilalle Somer-
niemen ensimäisen kirkon. (Hänestä ja suvusta
ks. Munck-suku.i Vuosisadan lopulla oli P.

von der Pahlen-suvuUa, 1700-luvulla Krabbe-
ja Uotkirch-suvuilUi, seur. vuosis. ensiksi viime-
mainitulla ja sitten Carlstedt-. Zitting- ja von
Wendt-suvuilla sekä viimeksi Wahren-suvulla. —
Päärakennuksen väitetään olevan 1600-luvulta.

A. Es.

Palikao ks. C o u s i n-M o n t a u b a n.

Painia / li'-j ks. Pai e s.

Palimbacchius, kreik. palimbakkhe'ios, ks.

A n t i b a c e h i n s.

Palimpsesti (kreik. iiiili'mpsi'slo.') = jälleen-

kaavittu. < paii/i = uudelleen, ja psacra = kaapia

;

lat. codex rescriptu.^), pergamentti (tai myöskin
papyrus), josta entinen kirjoitus on kaavittu
pois ja imsi kirjoitettu sen sijalle. Tiitä tapaa
käytettiin vanhalla ja keskiajalla säästäväisyys-
syistä. Kemiallisia aineita käyttämällä on usein
voitu saada alkuperäinen kirjoitus luettavaksi ja

siten on tehty arvokkaita käsikirjoituslöytöjä.

Tällainen on esim. ,.Codex Ephr^mi rescriptus"
niminen Raamatun käsikirjoitus.

Palindromi (kreik. pali'ndromos = takaisin-

juokseva), sana, jolla on toinen merkitys taka-
perin luettuna (esim. ohra, arh») tai sama mer-
kitys kuin oikeinpäin luettuna (esim. akka)

:

ylläesitettyyn seikkaan perustuva sana-arvoitus.

Palingenesis (kreik., = uudestisyntyminen, <
/)«7«! = uudest.aan, ja genesis = synty). 1, Geol..

geologinen teoria, jonka mukaan jo jähmettynyt
vuorilaji maapallon sisästä tulevan kuumuuden
vaikutuksesta uudelleen voi tulla sulaan tilaan

ja eruptiiviseksi, E. M-nen.
2. Biol., ks. P o 1 V e u t u m i s o p p i ja Sikiö.
Palinodia (kreik. palinödi'a < palin = takai-

sin, ja ödi:' = laulu), peruutuslaulu, laulu, jossa

runoilija ..pyörryttää sanansa". Kuuluisa oli

varsinkin se p., jossa kreik. runoilija Stesikhoros
peruutti ne parjaukset, jotka hän aikaisemmassa
runossa oli lausunut Helena.sta. O. E. T.

Palinurus /-»'-/ (nyk, Palinuro). niemi Etelä-

Italiass.a, Lucanian länsirannikolla, saanut ni-

mensä Aineiakseu perämiehestä, joka tarun mu-
kaan P:n kohdalla hukkui mereen,
Palinurus ks, L a n g u s t i.

Palinurus, muodoltaan kompassia muistuttava
kone, jonka avulla, kun paikan latitudi ja aika

sekä kompassin deklinatsioni tunnetaan, au-

ringosta voidaan määrätä kompassin eksymä.
F. 'W. L.

Palisadi (ransk. palissade. < lat. pfilus =

paalu) ks. P aa 1 u v a r u s t n s.

Palisanteripuu, ilachceriiim-, Jacaranda- y. m.
puiden puuaine, ks. J a k a r a n d a-p u n.

Paliskunta ks. Poronhoito.
Palissy [sV], Bernard (1510-89), ransk.

lasimaalaaja ja savenvalajataiteilija, soikeista.
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•'A Olli», kUiiriin'ill.1.

kukilU y. m.
-t.-iui^i 1 koru-

-.>n*siii

A OVUt

Dl. 111 >»1

L vtiille.

, koniie-

, ja kuuiukauu suo-

mutta joutui kuiii-

i. kun ri ruvennut uskou-

vuotiiLuna Btistiljiin. jossa

.n.\ i;> .• -I iiti. l.iiteilija-

•
i : r . iloliiosrrafiiis-

\u .at tavun r*it\K>ru. jonka voi-

ittonian kirien takana piilee oikea

l -o S.

vjlkivai^ara. kaksin käsin pi-

a.-arn. paino :M0 kg. varren pi-

.111 Po Po.
Fnli:i.iksihakk*us k». Hakkaus.
I vuori Puolanj.'Hn pilfljä«,<ä lähellä

H , rajaa. Teeriharjun ja Oravivaaran

*a km Hyrynsalmen kirkolta länteen;

ki • • y! n-freni» L. //-nm.

J'
•

1 = kenpUtöniätl.

M -. jotka joko ei-

T><' ukia t.u käyttävät ainoas-

ta ci killiin niillekään niäurä-

tytlr vaan on korkeamman
ntkrt*< ' innussil useammissa. Kraii-

•i-. i.Miii-n ia P. Klaiira silasivat sen

eii -.1- ja niinnakiinuilleen. mutta myö-
h<-ii>nijii -iia havait.ian fransiskaaneillakin ai-

noastaan ankarain ohservanttien keskiiudessti.

l.Mm ImmiM , t. .1 1 1.1 .11 ii.uN. tuli käytäntöön

u~ lettiinpä oikeita

..y ja". A. J. Pä.
1 "loiset ( (,'i/mnofl/iri*. kotelosieni-

U ' I "It- erityi-tu itiiiemää, vaan jos.sa

it. .ät yksitellen. Tärkein heimo
OI '•» I h i i V 1 V i e n e t (ks. t.).

H' laisilla ja kukka-

k.. sienirihmat kan-

Tatat n ja paällyskel-

man % .'i useaniptuin so-

lu .

'. at itiökoteloiksi.

T.. . sekä yksi- ettii

ITI' i.!'iii«et synnyttävät

i.. • pienempiä tai suurempia

la • , n.ii-.i iaasen. joiden rihmasto kas-

*.n L'<vien okrissa ja »ilmuismi. miioilos-

l» .. •.tuulenpesiä. T. Pruni
\i: ' Prunuf donirxfiralla liävittilen

fi. i'.i-t.i "\i.t'. y pehmeitä pussi-

in Il tavallinen tuo-

ni' ! -alueen. T. belu-

ttmm * iihin suuret tuulenpesät.

jatkn •'
< JB kaupunkipaikriin>a ovat

a^- -<'t. T. feroMi aiheuttaa tuulenpeniU

ki: un. J. I. //.

Palja«paÄkorppikotkm k>. Korppikotkat.
Paljmaäiameniaet k*. O y m n o • p e r m ic.

p -- • -

-•mUll (ko. t.) johtu-

Paljetti iransk. iHtilleltf. < lat. jxi/i-n - ruu-

men), pioni. tav. p\iiroa metallilevy, jonka kes-

kellä reikä. P:ja käytetiiiiu pukujen ja viuli-

kaiii koristuksina.

Faljottaiskauppn 1 t u k k u k a u p p a ks.

K a u p p a.

Palkeala. kylä. venäläinen kirkko ja seura-

kunta Kaudiiii pitäjässä, n. 7 km Raudun kir-

kolla kiuikkoon.

Palkeet, iiih,<. l':ita tavataan useanlaisissa

soittimisba. Alkeellisimpina ne esiintyvät säkki-

pillissii, jossa soittaja itse puhaltaa ilmaa p:siin.

Uruis.sa p. tJiylelUän ilmalla suurten poiki-

mien avulla, joita erityinen henkilö (urkiiinpol-

kija) tahi sähkökone käyttää. Harinoiiiii p.

käyvät pienillä jalkapolkimilla. jotka soittaja itse

.Silattua liikkeeseen, taikka käsivivulla. jonka

kiiyltämiseon tarvitaan eri henkilö. /. K.

Falkin-salmi leiiiil. Piilk- Strails) erottaa Cey-

lonin Etu-Intian niemimaasta; n. 100 km leveft,

matala, hiekka.särkät estävät pääsyn suuremmilta
aluksilta. N"imitetty Madrasin kuvernöörin

U. I':ilkin mukaan.
Falkintokauppa (p a 1 k i n t o k e i n o 1 1 e 1 u,

saks. Priimicngtstliufl) . sellainen termiinikauppa,

jota tehtäessii toinen sopimuskumppani, palkin-

nonmak.sajo, pidättää itselleen oikeuden ssuida

purkajaisrahan (palkinnon) suorittamalla purkaa
sopimuksen tai muuttaa sen sen tUyttämislaa-

tuun, aikaan jn esineeseen nähden. J. F.

Falkintolaina 1. a r p a I a i n a. sellainen (tav.

jonkun viiltion ottama) laina, jonka pääoma suo-

rilelaaii määräaikoina takaisin nimellisarvoon,

multa jonka korot, joko kokontian tai o.saksi

(siinä tapauksessa otiä suoritetaan pientä sään-

nöllistä vuosikorkoa). makset;\an siten, että ne

jaetaan eri suurina osuuksina (voittoina, palkin-

toina) olilifjatsioiiien haltiain kesken arvonnan
perusteella. P:oja on puollettu sillä että varsin-

kin ahtaissa luotto-oloissa olevat valtiot voivat

siten helpommin .saada lainoja ja että niitä voi-

daan saada e<Iullisemmilla ehdoilla kuin muun-
laisin lainoja. Mutta niitä on vastustettu siitä

syystä, että ne horiiltiimällä toiveita suurien ta-

vattoniain voittojen saamisesta lamauttavat työ-

intoa ja säiistämishalua. Suomen valtio otti 1808

6%:n palkintolainan, josta loppumäärä lunastet-

tiin viista HI12. J. /'.

Falkinto-obligatsioni, palkintolainan saa-

mista v.irten annettu oblipatsioni (ks. t. ja Fal-
kintolaina).
Palkisto, rakennustaiteessa pystytukien. pyl-

viliden ja pilarien kannattamat vaakosuorat ra-

k.,-iinuso.sat ; yhden tai useamman kivi- tai puu-

palkin muodostama, tukensa levyinen arkkitraavi

(epistylion) . tiiman päällinen j<a suunnilleen sa-

mankorkuinen friisi sekä ylinnil edellisten kan-

nattama, ulkonevan katon osa. kattolista, räystäs

(ks. t.). Arkkitraavipalkit jkiiänkuin sitovana

nauhana yhdistävät pylväät toisiinsa, friisin mer-
kitys on lähinnä vain palkintoa korottava, koris-

teellinen, jn se saattaa näin ollen kokonaan puiit-

tiiakkin; kattolista rakennuksen yläosia suojaa-

vana on koko rakenteen luonnollisena pöiltök-

sciiil. ks. I' y I v il s j il r j e 8 t ö t. f '-o N.

Palkka, suoritetun tni suoritettavan työn
korvaus. Työväen palkasta ks. Työpalkka,
virkamiesten ks. Palkkaus.

Palkkapltitjä, vrt. Prebenili. Anneksi.
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Uskoii[>tiliilistiikseti jiilkeen on iiioui pitäjä ollut

p :uä piispoilla, tiioiiuokapitulien jäsenillä, yliopis-

ton jumahuisopillisen tiedekunnan ja koulujen
opettajilla, ja vielä 1800-luvulla on erinäisten

n, s. keisarillisten pitäjien kirkkolierrantuloja

sanottuun tarkoitukseen luovutettu. 24 p:nä luili-

tik, 1865 on säädetty, että p.-järjestelniii on lak-

kautettava ja asianomaisille tulonnauttijoille suo-

ritettava vastaava määrä valtionvaroista.

/. A. M.-aa.
Palkkasoturi, sotilas, joka on palkasta ruven-

nut vieraan vallan sotapalvelukseen. Vanhalla
ajalla oli kreikkalaisia p;eina esim. Persian hal-

litsijoilla ja Karthagossa, jonka sotavoima oli

suurimmaksi osaksi p:eita. Kooman valtakun-
nassa käytettiin sen loppuaikoina germaanilaisia
p:eita. Feodaalisen sotalaitoksen rappeutuessa

ruvettiin keskiajan lopulla Läusi-Euroopan maissa
yleisesti käyttämään p -.eitä, ja uuden ajan alussa

tavattiin varsinkin sveitsiläisiä ja saksalaisia

p reita vieraissa maissa. Sittemmin palkkasoturi-

joukot ovat olleet harvinaisia. Tällaisina voi

vielä pitiiil Ranskan muukalaislefrioonaa ja paa-

vin sveitsiliiiskaartia. J. F.

Palkkatila (palkkatalo). P:t ovat kruunun
omistamia kruununluontoisia tiloja, joita tarkoi-

tuksessa parantaa yliopiston ja oppikoulujen
opettajien ja virkamiesten palkkoja on käytetty
luovuttamalla ne tällaisille henkilöille hallitta-

viksi ja oikeuttamalla heidät saamaan hyväkseen
tilojen verot. Nykyään käytetään ainoastaan har-

voja palkkatiloja mainitulla tavalla. Suurin osa

niistä on peruutettu kruunulle, ja kruunu käyt-

tää niitä vuokraamalla yksityisille samojen mää-
räyksien mukaan, jotka ovat voimassa kuninkaan-
kartanoiden sekä sotilas- ja siviilikunnan virka-

talojen vuokrauksesta. Niistä viroista, joihin täl-

laisen tilan hallintaoikeus on kuulunut, on myön-
netty tiloista saatuja etuja vastaava tulo ra-

hassa, ks. Kruununmaa, Kuninkaan-
kartano. Tv. H-a.

Palkkaus julkisesta virasta tai toimesta on

kansantalouden kannalta erityinen laji työpalk-

kaa. Virka- ja palvelusmies saavat sen korvauk-

seksi mieskohtaisten palvelusten suorittamisesta,

siitä että antavat työvoimansa valtion taikka

kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan käy-

tettäväksi. Mutta oikeudellisesti on julkinen p.

kuitenkin erotettava tavallisesta työpalkasta (ks.

Työpalkka). Julkisen p:n suuruus ja ehdot

eivät, niinkuin työpalkan, mukaannu vapaan kil-

pailun ja hintain vaihtelun mukaan, vaan ovat

ennakolta yhtenäisesti järjestetyt yleisillä sään-

nöksillä p:n erikoistarkoitusta varten. P :11a on
hankittava julkisen yhdyskunnan tehtäviin tar-

vittava ammatti virka miehistö. Tämän
yleisiä ominaisuuksia on, että virkamieheksi pää-

sevältä vaaditaan säädettyjä edellytyksiä takeeksi

kyvystä ja soveliaisuudesta viran toimittamiseen ;

että virka on hänellä varsinaisena elinkautisena

ammattina, yksinomaisena tai ainakin pääasialli-

sena toimena ; ja että virkamies sentähden tästä

toimestaan saa turvatun toimeentulon ja sitä

varten tarkoituksenmukaisen p:n. Suuruudeltaan

p. sentähden mukautuu sen mukaan, kuinka pit-

källinen ja kallis valmistautuminen virassa tar-

vittavan ammattitaidon saavuttamiseksi vaadi-

taan, edelleen viran tärkeyden ja arvon, siinä

toimitettavan työn paljouden ja rasittavuuden

sekii siihen kuuluvan vastuuiialaisiuiden mu-
kaan.

1. Valtion virka- ja p a v e 1 u s m i e h e t

ovat tärkein ryhmil julkisen p:n saajista.

1. P. valtion palveluksessa suoritettiin ennen
pääasiallisesti luonnossa. Alkujaan se oli suuruu-
deltaan e p ä m il ä r ii i n e n 1 u o n t o i s p a 1 k-

k a u s. Keskiajan läänitys- ja rälssilaitoksessa

oli p:na läiinitettyjä tiloja, verovapauksia, kesti-

tyksiä matkoilla sekä verovelvollisilta saatuja
veroja. Niinpä tärkeä n i m i s m i e s v e r o k i n

oli alkujaan paikallinen kiukerivero käräjäin lii-

tämistä ja käräjillä käyvfiin virkamiesten palk-

kaami.sta varten, siihen kuuluvat ohrat, rukiit,

lihat, voit, humalat, leivät, kynttilät, heinät,

oljet y. m. suoritettiin, kannettiin ja suureksi

osaksi kulutettiinkin pitäjäin käräjäpaikoissa.
Sittenkin kun tämä vero l.TOO-luvun alkupuo-
lella otettiin valtion huostaan ja tileihin, suori-

tettiin jokin määrä noista sillä kertyneistä vero-

esineistä eri virkamiesten p:pen, ja jäiinnöksen

.sai nimismies edelleenkin pitää hänen asianaan
olevaa kestitystä varten. Sillä tavoin muodostui
vähitellen suuruudeltaan määrätty p a 1 k-

k a u s, mutta sekin enimmäkseen suoritettiin

luonnossa, ja niinikään jaoituspalkka. joka var-

sinaisesti järje.stettiiu 1600-luvun lopulla. .J a o i-

t u s p a 1 k k a j ä r j e s t o 1 m ä s s ä oli virkaan
yhdistetty oikeus kantaa miiiirätyistä vero- tai

kruununtaloista valtionveroja, vakinaista veroa

ja kruununkymmenyksiä, ja siihen liittyivät vielä

palkkiot erityisistä virkatoimista sekä virkatalot,

kruunulle kuuluvat maatilat, joissa virkamies
sai asua, viljellä tilaa hyväkseen ja pitää siitä

menevät kruununverot suorittamatta.

Kerrottu luoutois-p. on kuitenkin vähitellen

lakkautettu. Jo aikaisin oli joitakin virkamie-

hille meneviä toimitusmaksuja ja veroja muun-
nettu rahasuorituksiksi, tämä tuli yhä tavallisem-

maksi ja niinikään se. että veroja ei suoritettu

suorastaan virkamiehelle, vaan valtiolle, jolta

virkamies sai nostaa palkkauksensa. Niinpä to-

dellisen jaoituksen rinnalle tuli nimellinen jaoi-

tus : nuuitamissa viroissa oli p:ksi kyllä mää-
rätty veroja, mutta se suoritettiin valtion va-

roista keskiverohinnan mukaan rahaksi muun-
nettuna, ja vihdoin tuli ensin harvinaisena, sit-

ten yhä tavallisempana poikkeuksena sellaisiakin

virkoja, joista oli suorastaan määrätty raha-

palkka. Tämä poikkeus kehittyi sitten. Suomessa
varsinkin v:sta 1844 lähtien, yleiseksi säännöksi.

Virkatoimituksista menevät rahamaksutkin enim-

mäkseen peruutettiin kruunulle, samaten valtion-

virkatalot, jotka sitten annettiin yksityisille

vuokralle. Siten jaoituspalkan. virkatalojen sekä

erityisistä toimista lähteväin sivusaatavain si-

jaan on tullut melkein kaikille valtion virkamie-

hille määrätty rahapalkka valtion-
varoista, kolmas ja toistaiseksi viimeinen

kehitysmuoto p:n järjestämisessä. Puheenalainen

muutos on kuitenkin tapahtunut ainoastaan vä-

hitellen, toisilla aloilla ennemmin toisilla myö-
hemmin, niin että eri p.-tapoja on ollut rinnak-

kainkin olemassa. Onpa jäännöksiä entisistä

oloista vieläkin säilynyt erittäinkin sikäli, että

kihlakunnantuomarit saavat p:nsa pääasiallisesti

toimitu.skirjain lunastuksista sekä käräjäjyvistä.

joita verovelvolliset suorittavat rahassa keski-

verohinnan mukaan. Useilla muillakin virkamie-
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..I sen mukaan kuin p:ia tuli avoimiksi.

J.4 vilidoiu on viime aikoina siirtyn\inen ylem-
piiiin p.-luokkaan myiinnetty .siiiinnidlisesli miiiirii-

• :i kuluttua tulevana oikeutena (esim. Preus-

.1 Itiivallassa). Meilläkin tavntaan tätä

'Imää valtionrautateillä, missii alemmat
iehet sekä palvelusmieliet on jaettu kaik-

..II j7 p. -luokkaan, niistii esim. apulaisinsinfiii-

1 ö-l, kanslistit 10-6. ylikonduktiuirit l('-7 luok-

...uin, ja siirretään näissä rajoissa läliinnii ylem-
1'iiän luokkaan aina kolmen vuoden piiasta.

Taitsi palkkaa ja palkkiota saattaa virkamie-

hellä, vaikka harvemmin, olla muitakin elatuksen-

luontoisia p.-ctuja. niinkuin asuintila maulla.

Tapaa nsuuto valtion rakeuuuk.sessa taikka
vuokrarahat, tuomarien k K r ii j ii

j y v il t

«ckä joidenkin ylimpäin virkamie.sten pöytä-
rahat.

4. Klatuksenluonteisen p:n ohella tavataan vih-

doin : 1. korvausta erityisistä virkatehtävistä, niin-

kuin varsinai.set v i r a n t o i m i t u s p a 1 k k i o t

sekä sivusaatavina isportteleinai tulevat toi-

m i t u s k i r j a i n lunastukset ja toimi-
tuspalkkiot, .sekä 2. korvauksia virkatoi-

men aiheuttamista kustannuksista, jollaisia ovat
t a r V e r a h a t. matkarahat. I a s k u e r e h-

d y 3 r a h a t. k a r i s t e
j y v ä t.

5. Valtionvaroista menevii säiinniillinen p..

vaikka sen suuruus onkin mäiirätty vuodelta,

maksetaan kuukausittain etukäteen. Silloin p:n
saajalta kuitenkin pidätetiiän eräitä palkan-
lyhennyksiä, nimittäin .senttonaalivero val-

tiolle sekä pulkansäUstiJä ja eliikemaksua sille

leski- ja orpokassalle, josta virkamiehen kuoltua

hänen lesken.sä ja lapsensa saavat haiitaiLsapua

ja eläkettii. Virkavapaa n a ollessaan tulee

virkamiehen luovuttaa sijaiselleen o.sa p:ta.

'/.. palkasta ja pista y. m. Ja jos virkamies on
joutunut virantoimituksesta erote-
tuksi, niin hän siltä ajalta menettää p:n8a
joko kokonaan tai osaksi. Ulosoton alaiseksi

.saattaa virkamiehen p. joutua velasta samojen
sääntöjen mukaan, kuin ulosottolaissa (4:0| on
p:sta yleensä. Mikäli p. on siiiinnöllisesli määrä-
ajoin maksettavaksi tulevaa, saa virkamieskin siis

pidättää elatuksekseen '', siitä ulosmittauksen ja

sitii seuraavan palkanmaksupäiväu väliseltä ajalta.

Epä.säiinniillisesti ilman määrättyjä maksuaikoja
sattuvat korvaukset erityisistä virkatoimista voi-

daan siliivastoin ulosott.ia kokonaan, mutta oi-

keutta virkataloon ja virka-asuntoon ci yleensä

käy ulosotlamincn. ja ne miiiirärahat. jotka on
aiottu virkatoimen kustannuksiin, eivät ole en-

sinkään ulosoton alaiset. -— Jos virkamiehelle
tulevasta pista syntyy riita, niin .se on hal-

linnollisen viranomaisen ratkaistava, jollei sitä

jossakin tapauksessa ole erityisesti säädetty
tuomioistuimen käsiteltäväksi.

fl. Niinkauan kuin virkamiesten p. oli järjes-

teltynä pysyvilin verojen perustukselle, seurasi

se itsestään hintojen muutoksia ja nousi niiden
koliote.isa. niin että jaoituspalkka 1800 luvun
'^illa toilellisuudessa saattoi olla aina kuusi ker-

1 siitirempi kuin sen kruiinunarvo. Kun 1(196

. iilivirkamiesten p. ensi kerran yleisesti jär-

lettiin, inuiirättiinkin. että silloin laadittua

. >'istä vuosi rahansäänt4)ä ei sa^i lisätä eikä muut-
taa, namoa teroitettiin myöskin 1772 viio<len hai-
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lUusmutKlossa, ja sitteiiiinin oli 1778 v:n uutta
vuosiriiliansääntöä pidettävä pysyväisenä p;sten
perustuksena. Täydellistä pysyväisyyttä ei kui-
teukaan saavutettu, ja varsinkin sitten, kuu p.

oli muuttunut määrätyksi rahapalkaksi, on p:ia
täytynyt suuresti lisätä, m. m. yleisillä palkan-
korotuksilla 1857-Ö9 ja 1879. Niinpä saa-
vatkin esim, seuraavat virkamiehet Suomen
markoissa :

1

kenranlikiivernilllri .

Palk-
kaa

Palk-
kiota

1913 1893 1840

48,000 32,000 80,000 64,000 48,000
talunsosastou se-

nn.Tttnri . . . . 12,000 14,000 26,000 20.000 8,000
tjiliMisusaston psitte- -22.400

lijilsihtecri . . .
8,n00 5.000 13,000 10.500 6,000

kuveniouri . . . . 10,000 13,000
—U.OOO

22,0110

-24,0(KI

— —
kruununvoxui . . . 3,000 1,800 4,8(K) 4,600 1,494

—2,304
iiimismies . . . . 2,.W0 500 3,000 1,600 400

—585

Mainitun p:n lisäksi tulee n}'kyään vielä palk-
kionkorotusta. esittelijäsihteerille 5 ja 10 v:n
päästä 750, kruununvoudille 10 v:n päästä 1,000,

nimismiehelle 5 v:n päästä 300, 10 v:n öOO,

15 v:n 1,000 mk., ja kuvernööreillä on taas va-

paa asunto ynnä lämpö ja valaistus.

Pieen, palkkaetuihin, laajemmassa merkityk-
sessä kuuluu paitsi varsinainen p. vi-

rassa ollessa myöskin eläke-edut, joita ta^is

ou virkamiehen oma eläke sekä hänen jälkeen-

jääville omaisilleeen tulevat eläke-edut. hautaus-
apu, lahjapalkkio sekä lesken ja Lasten eläke

(ks. Eläke, Eläkekassat. Hautausapu,
Lahjapalkkio).

II. Itsehallintoyhdyskuntain, kun-
tien ja seurakuntain, virka- ja palvelusmiehet
ovat myöskin yleensä palkattuja.

1. P. on enimmäkseen yhdyskunnan itsensä

päätettJivä, mutta silloinkin toisinaan valtion vi-

röi.omaisen vahvistettava. Niinpä senaatin ta-

lousosasto vahvistaa p.-säännön, jolla p:n suu-

ruus määrätään jonkin kaupunjjin pormestarille,

neuvosmiehille, kaupunginvoudille y. m. pakolli-

sille virka- ja palvelusmiehille, jotka toimitta-

vat valtiontehtäviäkin. Toisille virkamiehille on
it'iehallintoyhdyskunnan vähintään suoritettava

p. yleisellä asetuksella säädetty, esim. maalaiskun-
nan kansakoulunopettajille (keis. aset. 11 p:ltä

toukok. 1866). Vihdoin saattavat p:n perusteet

yleensäkin olla asetuksella .säädetyt sekä p :n laatu

ja suuruus kullekin yhdyskunnalle tarkemmin
määrätty erityisellä palkkauksen järjes-
telyllä, joka on valtion viranomaisen vahvis-

tettava, niinkuin senaatin talousosaston papis-

tolle ja lääninhallituksen lukkarille ja urku-
rille (keis. aset. 5 p:ltä elok. 1886. 22

p:ltä huhtik. 1901). Papit saavat p:nsa maksu-
velvollisilta yhdyskunnan jäseniltä, muut itse-

hallintoyhdyskuntain virka- ja palvelusmiehet

tav. siten, että p. suoritetaan yhdj-skunnan ylei-

sistä varoista, jotka, mikäli muut varat eivät

riitä, hankitaan yhdyskunnan jäseniä verotta-

malla, siis kaupunki- ja maalaiskunnassa taksöi-

tetuUa tuloverolla. Kansakouluuopettajain sekä

kaupunkipoliisin virka- ja palvelusmiesten p:een
saadaan kuitenkin suurin osa valtion sitä var-

ten myöntämä.stä apurahasta. Tämä apuraha on

nuialaiskansakoulujen opettajille l'.)08 järjestetty

uuden periaatteen mukaan sikäli, että naisopetta-
jalla ei enää ole vähemmän palkkausta kuin mies-
opettajalla, vaan sensijaan perheellisellä opetta-

jalla, olkoonpa mies tai nainen, on sekä perus-
palkka että palkanlisäys suurempi kuin perheet-

tömällä. Naimisissa olevalle tai olleelle opetta-

jalle, joka on perheensä pääasiallinen elättäjä

ja jolla on yksi tai useampia lapsia, on valtion

peruspalkka 1,100 mk. sekä hänen .5, 10, 15 ja

20 vuotta palveltuaan joka kerta li.säystä 220 mk.,
muulle opettajalle taas peruspalkka 900 ja li-

säykset ISO mk.
2. Yleisenä sääntönä nykyään on itsehallinto-

yhdyskunuissakin, että p. maksetaan ra-
hassa. Tästä on kuitenkin poikkeuksia. Maa-
laiskansakoulun johtaja .saa rahapalkan ohella

luonnossa vapaan asunnon, kaksi tahi kolme tyn-

nyrinalaa viljeltyä maata, polttopuut sekä ruuan
ja laitumen ainakin yhdelle lehmälle. Papilla

on taas maalla virkatalo, niinikään lukkarilla,

ja pappi saa osan muutakin palkkausta luon-

nossa, koska se voidaan suorittaa, ei aino>astaan

rahassa, vaan myöskin jyvinä sekä, missä niin

ennen on ollut tavallista, myös kauroina, voina
ja kaloina.

3. Itsehallintoyhdyskuntain virka- ja palvelus-

miehillä ei yleensä ole oikeutta eläkkeen saa-

miseen virasta erotessa, vaan sitävastoin kyllä

tav. osallisuus erityisiin leski- ja orpokassoihin.

Joillekin heistä on kuitenkin vakuutettu eläke

valtionvaroista. niinkuin kansakoulunopettajille
sekä kaupungeissa poliisivirkamiehille, ja muil-

lekin on jokin kaupunki järjestänyt eläke-

oikeuden.

Luottamusmiehet. jotka itsehallinto-

yhdyskunnissa valitaan ainoastaan määräajaksi

ja hoitavat yhdyskunnan asioita sivutoimena

varsinaisen ammattinsa ohella, ovat yleensä

palkattomia. Itsehallintoyhdyskunta saattaa kui-

tenkin vapaaehtoisesti suorittaa joillekin heistä

palkkiota ajanhukasta ja vaivasta, ja kunnallis-

lautakunnan esimiehelle sellainen palkkio on sää-

detty pakolliseksikin. K. J. S.

Palkkaussääntö. 1. Sääntö, jolla jonkin vi-

raston tai virkakunnan palkkaus on mää,rätty

(ruots. ttflöningssttil) : 2. asetus, jollii järjeste-

tään palkollisten ja isännän väliset oikeussuh-

teet (ruots. leyolijonsstndga). ks. Palkkaus,
P a 1 k o 1 1 i s s ii ä n t ö. K. J. S.

Palkkavarateoria ks. Työpalkka.
Palkki. 1. Neliskulmainen suorii puu, kivi

taikka rauta, jota käytetään lattian, katon, sil-

lan y, m. s. kannattimena. P:n yksinkertaisin

ja alkuperäisin muoto on veistämätön puun-

runko, josta puurakenteiden kehittyessä muodos-
tui nelitahkoiseksi veistetty p. Kivirakenteissa

on mj'ö3 vanhimmista ajoista saakka käytetty

louhimalla ja hakkaamalla neliskulmaisiksi muo-
dostettuja kivi-p:eja. Vaikka kiviaineen luonne

ei varsinaisesti sovikkaan p.-rakenteiliin, ko.ska

niihin aina syntyy vetorasituksia. käytetään

kivi-p:eja kuitenkin rakennustaiteellisena teki-

jänä uudemmissakin kivirakennuksissa pääasial-

lisesti arkkitraavi-p:eina. Kreik. kivityylissä

käytettiin tav. 2-5 in:n pituisia p:eja. Erekh-
theionin pohjoisen hallin katto-p:t olivat 6.5 m :n

pitui.set. mutta rakennustaiteen suurimmat p :t

lienevät olleet Ephesoksen vanhemman .-Xrtemis-
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»^-J •^rJh^

r.^

a. Va|««tti iMUri vkxlBkfnainra palkki, k. Vapaasti Ir-

fiUta alftkrpalkki r. PAistUUi klmniirliy palkki, d. Jai-

kuTa palkki, t. Nurlpalkkl.

Irrappelin O m:D pituii>et keiikip:!. Ne kiiljetet-

tiu, i.aiWi.ni.-.'ii ii-c- kiviii \ in|>&rille nikeiiiiettiijeu

rukenloissa p:t tch-

.. kocika se luoiitecl-

laan parbailvn M>v<-Uiiii p:ii.su niiiodu!<tuvia riLsi-

lukrta krKtämikn. I<:iuta-p:t ovnt [«ikkileikkituS'

muotoDiut mukauii joko 1 ruiitoja tai Hrautoja
tai kaksinkertaisia T-raiitoju. taikka levyistii ja

kulroaraudoixta rhteenniitattuja <.ininniiiiiotoisi:i

D. • leTTpnIkkeia. Myös rauta)>etonisUi tclidiiuii

pUv -ta »amantapai.sia p:^|:). Stnat-

ti»«- it)»a piiolestii p:t erouval kita-

na .siinii, ettJi niille tuleva

I paino aikaansaa palkin

i';».iki' .11--.1 .uii...i-t.uiii pystysuoria p.iineila.

P;t orat joko kaksitukisia taikka useanipi-

tukiaia n. ». jatkuvia p:eja. Etlelliset ovat

joko tuillaan vapaasti lepilSviii. jolloin toi-

rirr, ti',.; <.i. kiioteil ja toinen liikkuva, niin

.11» voi vapaasti —- esim. lUmniun
muuttua, taikka piiistiiUii kiin-

nitettyjä, esim. i^iuiiiin lujajiti kiinnimuurat-
tuja. Uneampitukiset jatkuvat p:t ovat tavalli-

•enti tuillaan vafKiasti Ifpii.-lviil ja niiistii ainoas-

taan Tk<t tukikohta kiinteii ja muut liikkuvia.

KbI vapaan p.n taivutusmomentit ja

leii. ' vniHann ln«kea statiikan yksin-
ker' mukaan — ne ovat

o. • — . mutta jatkuvan
'

iiii iililO<loil-

-a synnyt-
in.» "• »n Ii - .inen. .Jat-

kuva p. voidaan t> irUtyksi si-

t»D. Htl »iiben !<; ... ,,. ..-.i p. pll;l«ee

rapaaali taipumaan, mutta ei pystyttiiise.Hsä

*iiiir.T.a«» i It ikl. iirii I I II \'ivi.li;4 ".'.v iii.tiL.'in taval-

muttn vii-

ri-iinilihe<'n

)• u vain
yk- nivel-

p l 1 ja kfty-

tAf. '--«a ensiksi
•ai n keskivai-
b». us fJerber-

palkik-i. v; | Ickiulliucii klisikirja:

J. Cantrfo. •'.]

2. Ifrraldiiii.i>-.i Muottain kilven poikki, »en

\.u-.eiiiiiiii>l.i ylUkuliiiastn oikeaupuolistvu alikiil

maan kulkeva naulia. jonka leveys on ';. kilven

korkeudelta. f -o \. •( J. Ci'n.

Palkkikerta. rukniiiusl.. palkkeja vierekkäin

tai välimatkojen piiiiliiiu toisistaan asettamalla

siiatu. palkistou (ks. t.) tai kerrokset toisistonu

erottavan viilikaton kannatuksen muoUostava.

konstruktiivinen ydinosa, vuoliaiskerta. ks. V ii I i-

katto. l' o .Y.

Palkkio on korvaus työstä tai toimesta, joka

laadultaan on satunnaista. — Valtion virka- ja

toimilienkiliiille tuleva korvaus jaetaan varsinai-

seen palkkaan ja palkkioon. Yksinomaau jiilki-

intiistU nauttivat ne. jotka palvelevat ylimäilriii-

sinii tai virkaatekevinä virkamieliinä. kansan-

edustajat .sekä kaikki satunnaiset yleisistä va-

roista palkattavat toimilienkiliit. jotavastoin va-

kinaisille virkamieliille yleen.sä maksetaan kum-
paakin. Kläkettä maksettaessa p:ta ei otela liuo-

mioon eikä siitä tarvit.se maksaa .senloiiaalia

(ks. t.). kuten vakinaisesta palkasta. Yksityis-

lienkilöiden suoritettavat p;t perustuvat yleensä

välipiiliee.seen. mutta joskus on niistäkin laissa

määräyksiä, kuten todistajiin, asianiieliiin. uskot-

tuihin miehiin, toimitsijoihin ja holhoojiiu näh-

den, vrt. Palkkaus. .V. H.
Palkkiovirka ks. Palkkaus 3.

Palkkisten kartano (myös P a 1 k k i 1 a h t i.

ruots. B a 1 k i s) . alkuaan Vehmaan, nykyään
]x>kalahden pitäjässä, kuului jo 1300-luvulla

lialk-suvulle. Turun piispa Bero TI Balk oli syn-

tynyt P. k :ssa. Balk-suvulta osa tilasta joutui

keskiajan lopulla .Slang-. osa Fleminp-suvulle.

tOOOlu\Tilta alkaen P. k. on ollut Munok af Pui-

kila-, Rehbinder-, I.odc ja Pinckeiiherfr-suvuilla.

.4. Es.

Palko ks. Hedelmä.
Palkokasvit I Lepinninoscc). suuri kasviparvi

(7.000 lajia), jolion kuuluvat heimot ilimosaceae.

Caesnlpinincecp ja lajirikas Pnpilionarrcp, herne-
kukkaiset. Hyvin erinäköisiä puita, pensaita

ja yrttejä kaikissa m.iapallon osissa. Kukat ovat

vastakohtaiset, harvoin [ilimnsacece. jcskus Tn'-

salpiniaceac) säteittäiset. 7\iikka .S-lukuinen. he-

teitä useimmiten 10. Emiö aina 1-lelitinen.

palkohedelmäksi muuttuva. Lehdet mel-

kein aina kerrotut, korvakkeelliset, .Tuurissa to-

vataan vapaan typen yhteyttämistä välittäviä

hakleeriny.styjä. Hyhmä on liihinnä sukua liost-

^/orrr- parvelle. .loskus iie yhdistetäänkin samaksi
parveksi. K. L.

Palkolaukka ks. .A 1 1 i a r i a o f f i e i n a 1 i s.

Palkollinen ks. P a 1 v e 1 i j a k y s y m y s ja

I' a i k o I I i s s ii ä n t ö.

Falkollissitäiitö I. (laissa käytetyllä nimityk-
sellä) p a 1 k k a u s s ä ä n t ö. Voimassaoleva p..

joka on fiilliit Kauppakaaren 14:nnen luvun si-

jaan, on tammik. 30 p:ltil 1S6.'); sen alaisuuteen

kuuluvat sellaiset palveliisvuokrasiihte<'t. jotka

o\a1 päätetyt maalla viihintiliin vuodeksi ja kau-

pnnfrissa vähintään puoleksi vuodeksi tai jotka

muussa tapauksessa kestävät ainakin seuraavaan
muuttopäivään asti. N. s. viipaa palvelusvuokrii-

HopimuH. puliiimattakaan ammattityö-, urakka-

y, m, sopimuksista, ei siis ole tämän säännön
alainen, ks. P o 1 v e 1 u 8 v ä 1 i p u h e. El. K.

Palkovilja, viljeltyjen palkokasvien (homei-

den, hiirkilpapiijeii. linssien y. m.) yhteisnimitys.

Palla dat.), muinaisroomalaisten naisten päUI
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Ijsvaate. neliskuhnaineu vaatekappale, joka ver-

hosi pUän ia vartalon taidokkaisiin poimuihin.

E. III.

Palladin l-l<y-/. V 1 a d i ni i r I v a n o v i t s

(S. 1859), huomattava ven. ka.sviticteilijä, tuli

kasvitieteen profe.ssorik.si Harkoviin 1889. \'arso-

vaan 1897 ja Pietariin 1901. P. on työ.skennellyt

etenkin kasvifysiologian alalla, julkaisten suure»
joukon teoksia, joista huomattavimmat käsittele-

vät hengitys- ja muita aineeuvaihtoilmiöitil. P.

on myös julkaissut lukuisia oppikirjoja. Uusim-
mista tieteellisistii teoksista mainittakoon: „Re-
cherehes sur la formation de la chlorophylle"

(1897), „Die Arbeit der Atmungsenzyme der

Pflanzen" (1906), ..Anaerobe Atmung. Alkohol-

gährung u. Azetoubildung" (1906), ..Beteilung der

Reduktase im Prozesseder AlkoholgUhrung' (1908),

„Einwirkung ver.s<-hiedener Oxydatoren auf die

Arbeit des proteolytischen Fernients in abgetöte-

ten Pflanzen" (1912), „t^ber die Bedeutung der

Atmungspigmente in den Oxydationsprozessea der
Pflanze und Tiere" (1912), ,,t'ber die .Sauerstoff-

absorbtion durch die Atmungschromogene" (1913).

Palladio [la'-], Andrea (150S[18]-80). it.

Vicenzassa syntynyt, Venetsiassa kuollut, molem-
missa toiminut, myöhemmän korkcarenesanssin
kuuluisa arkkitehti. P:n kirkko- sekä lukui-

sissa palatsi- ja ,.villa"-rakennuksissa ilmenevä
yksinkertaisen jalo, sopusuhtainen arvokkaisuus

ja puhtaus, koristeellinen maltti ja leveys, omin-
takeinen huonejakelu ja tilankäsittely (P a 1 1 a-

d i o-t y y 1 i, usein läpi kahden kerroksen ko-

hoavine pylväineen) perustui suorastaan an-

tiikkiin. Tähän P. oli tutustunut Vitruviuksen
(ks. t.) välityksellä sekä jo nuorena Koomassa
opiskellessaan, antiikin raunioissa kaivaustöitä

tehden ja niistä arvokkaita uusinteluja julkais-

ten, Renesanssin arkkitehtuurissa P. edustaa

myöhemmän ajan teoreetillis-säntillisempää, vii-

leäjärkiscmpää roomalais-klassillisten muotojen
käsitystä ja hänen tähän suuntaan käypien har-

rastuksiensa tuloksena on kuuluisa, rakennus-,

linnoitus- ja silta-alaa käsittelevä ,,Arkkitehtuu-
rin neljä kirjaa" (1571), joka heti useimmille

Euroopan kielille käännettynä aika ajoittain on
vaikuttanut pitkälle myöhempäinkin aikain ra-

kennustaiteeseen aina 1700-luvulle saakka. —
„P:n rakennukset koottuina täyttäisivät kokonai-

sen kaupungin", sanoo eräs aikalainen ; niistä

tunnetuimmat ovat Venetsian II Redentore- ja

S. Giorgio-Maggiore-kirkot, Vicenzan Basiliea,

palazzo Chiericati, Villa Kotonda ja Teatro Olim-

pico. P:n Vicenzan ja Venetsian ympäristöön
rakentamat ylhäisten huvilat miellyttivät aika-

laisia siihen määrin, että niitä ruvettiin nimit-

tämään ..P: laisiksi viehätyksiksi". U-o N.

Palladion [-la'-], muinaisessa Kreikassa van-

hanaikainen, taikavoimainen, aseellisen Pallas

(Pallas Athene) jumalattaren puusta veistetty

kuvapatsas, jota luultiin alkuaan taivaasta pu-

donneeksi ja jonka säilymisestä sitä omistavan
kaupungin menestyksen luultiin riippuvan. Tun-
nettu on varsinkin taru Troian p:sta, jota ker-

rottiin eri tavoin eri kyklisissä eepoksissa sekä

sittemmin myöhemmässä runoudessa. Tavallisen

käsityksen mukaan Zeus oli lahjoittanut sen ku-

ningas Dardanokselle. Voidaksensa valloittaa

Troian oli kreikkalaisten ryöstettävä p. ; ryös-

töstä oli useita eriäviä taruja, joita koetettiin

sovittaa yhteen olettamalla, että Troiassa oli

kaksi tai useampia p :eja, joista vain yksi oli oi-

keaperäinen. Ryöstö kuvattiin pyhän häväistyk-
seksi, joka tuotti turmion ryöstäjille; näinä mai-
nittiin etupäässä Dioiiunles tai lokrilainen Aias.

Myöhemmin ainakin Ateenan ja Argoksen p:t
väitettiin tuoksi Troiasta tuoduksi. — P. (lat.

imlladiinn) sanaa käytetään tätä nykyä merkit-
semään pyhää esinettä, laitosta tai ominaisuutta,
jossa isänmaan tai yhteiskunnan menestys tai

olemassaolo on olennoituna. O. E. T.

Palladium, kem. alkuaine, kem. merkki Pd,
at,-p. 106,7. P. kuuluu platinametalleiliin ja

muistuttaakin yhdistyksissään platinaa, esiintyen

kuten tämäkin II ja IV arvoisena. P.-metalli on
valkeata, om.-p. 11.8. sulamispiste 1.540°. Sen
huomattavin ominaisuus on kyky jo tavallisessa

lämpömäärässä, eniten 100° :ssa, imeä itseensä ve-

tyä aina 900 kertaa itseänsä suuremman tilavuus-

määrän. Osa imeytyneestä vedystä muodostaa p:n
kanssa kemiallisen yhdistyksen (PdjH). P:n
keksi Wollaston v. 1803. Käytännöllinen merki-

tys on vähäinen. E. M-neu.
Palladlus /-la'-J. 1. Ru tili us Taurus

yE m i 1 i a n u s, room, kirjailija 4:nnellä vuosis.

j. Kr., kirjoitti 14-kirjaisen teoksen „De re rus-

tica". [Julk. Schneider. ...Scriptores rei rusticsc"

(3:s nide 1795); J. C. Schmitt (1898).]— 2. Kir-

kollinen kirjailija, Asponan piispa Galatiassa, kir-

joitti n. v. 420 j. Kr. joukon kirkonmiesten elämä-

kertoja. [Preusschen, ,,P. und Rufinus" (1897).]

E. Hl.
Pallanza [-la'ntsa], kaupunki Italiassa, No-

varan provinssissa, Lago Jlaggioreen pistävällä

niemekkeellä, vastapäätä Barromeisia saaria, n.

4,000 as. Suosittu matkailijapaikka.

Pallas. 1. kreik. Athene jumalattaren liikanimi,

ks. Athene; kenties alkuaan Athenen tapainen,

häneen sulautunut jumalatar. 2. Gigantti, jonka
Athene voitti ja surmasi ; P.-niminen itä-attika-

lainen tarukuningas, joka Theseuksen kerrotaan

kukistaneen, on luultavasti sama kuin tämä
gigantti.

Pallas, Peter Simon (1741-1811), saks.

tutkimusmatkailija ja luonnontutkija, opiskeli

Berliinissä lääke- ja luonnontiedettä, kutsuttiin

176S Pietarin tiedeakatemian apulaiseksi, johti

1768-74 Itä- ja Kaakkois-Venäjälle lähetettyä tut-

kimusretkikuntaa, nimitettiin 1777 Venäjän topo-

grafisen toimikunnan jäseneksi ja 1787 amirali-

teettikollegin historioitsijaksi; palasi 1810 syn-

ti.Tnäkaupunkiinsa Berliiniin. P. oli nerokas ja

harvinaisen monipuolinen tiedemies, jonka tutki-

mukset luonnontieteiden (varsinkin kasvi- ja

eläintieteen sekä geologian) alalla olivat perusta-

via ja osaksi käänteentekeviä ; mutta sitäpaitsi

hän ehti kiinnittää huomionsa kieli-, kansa- ja

muinaistieteellisiin, vieläpä taloudellisiinkin ky-

symyksiin, ja keräsi tutkimusmatkoillaan kaik-

kia mainittuja tieteenaloja koskevan, erittäin

runsaan ja arvokkaan aineskokoelman, jonka ai-

neellinen osa sitten tuli Pietarin tiedeakatemian

museon perustaksi. P :n laajimmat ja tunnetuim-

mat teokset ovat : „Reise durch verschiedene Pro-

vinzcn des Russischen Reichs" (3 os.. 1771-76).

,,Sammlungen histor. Nachrichten iiber die Mon-
golischen Völkerschaften" (2 os., 1776-1801), ..Neue

nordische Beiträge zur physik. und geogr. Erd-

und Völkerbeschreibung, Naturgeschichte und
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PallaatuDturit.

;rit. n. «. <'* " in (kB. t.)

iva tunturirr! :i ja Enon-
.,,.,...... puolella)

ouUkan rajan: kor-

::. a 1 k e r o. P a 1 1 a s-

ikrro ja korkein kaikista T a i-

II I ni m c I r i i k i iS20 in. yi. me-

irirn kmakkoigpäässä luonnon-
- V i. L. H-nen.

on M! liliaksinen. liik-

uttaa rintaonteJon vatsa-

reiinoiiitaun r^ekk selkii-

11 ja rintnlasitaan ja kul-

. .«• ()uUi.->luu kiipolimaisesti rinta-

P. on loi-iilla riiiimillä (esim.

'fiineillä. liylkeillU) kokonaan
. taa», kuten m. m. myös ih-

• ••levyn muodos-
^n kasvaa kor-

. ..i>iiioilla ja ibmi-
I i':n kautta kul-

i<'lo»ta vatsaonteloon

oin. NiifttK mainittakoon tii.s.sä

Tt.i la ulompi onttolaskimo.
avulla Iaajenta4i lintu-

iiii 1 :i!i'iiinj.iksi) ja sa-

. sen ky-

iiLTtysliliak-

ri iilk»sei namiin
1 vat.>4iiintelossa

. j. n. e.). Täysin
'a nisiikkiiillii. vaikka
lla on p:aa tiiuis-

la ruumiinontelossa.

Pali«konc
Pallenc /

Uiain niemeke. lOk.

P;n

Ile avoin yhtey»
y. K.

' .1 11 I < o I I i H u u f).

Icen niemimaan ete-

Ka-^udra. Ka|M!alla kan-

loka ylidistiiii P;n muuliun Kluilkiill

:ntsi iniiinoiii tiirkoii kiiu|Miiiki Poloiilaia.

F.-tUiatiivinen dat- /)ii//iii'/i(.s' - v!iipalt:i ver

\Hi, < /NiZ/iHin = vaippa), helpottava, i-siiii. p

10. Iioito. jokn ei pyri i>oistaiiiaan taiuliu to<U'l

:,i syytii, mikä elikii ei ole poistettavissa, vaan
i\v lielpnttaiiiaan ja lioveiitiiiiiaäii taiuliii ai

iiiiia tuskallisia tai imiiiteii haitallisia il

nillaisiiii p :iiu lioitokeiiioiliiii kiiiiliiii esim.

usean kuumeliiiikkeen antaminen kmimeen alen-

tamiseksi, vaikka kuumetta aiheuttava syy ei

.siitii tule poistetuksi, morfiinin aiitaniiiieii ki-

I piijen viiheutämiseksi, vaikka liiäkk(H'llä ei ole

minkiiiinlaista vaikutusta perustautiin lesim. luun-

taittumaan, svöpiiiin, sappikiviiilikvvn j. n. e.).

il. on.
Pallin /-'i'"/. .lohan Rudolf 1 18:J0-l<.ll0i.

ruot.s, koulumies, tunnettu historian oppikirjois-

tansa, joita on kiiytctty osittain iiiuociosteltuina

myöskin Suomessa.

Fallium ilnt-i- 1- Koomalaisten vaipantapaiiien

pUiillysvaate, tav. valkoinen kuten kreikkalaisilla-

kin. Siitä kreikkalaisaiheisten näytelmien nimi-

tys ftthula palliata vastakohtana alkuperäisille

kansallisille näytelmille f. toijalii. - V. on myös
katolilaisten inetropoliittain virkapukuun kuu-

luva vaatekappale. E. H-l.

— 2. .-liiaf. Isojen aivojen katto ja sivuseinät,

Pall mall fprl tnel] (enpl,, < it, palUi = pallo,

ja i;i<i<;/io = kurikkal, eräs huomattavimpia Lon-

toon katuja, klubiliuoneisfojen keskus, siuinut ni-

mensä jiall mnll pelistil, jota ennen vanhimn pe-

lattiin t:illä k;idulla.

Pallo, kap|>:ile. joiikii pinnan kaikki pisteet ovat

yhtä etäällä samasta pisteestä avaruudessa. Mai-
nittua (p:n si.säs.sä olevaa) pistettä sanotaan p:n
keskipisteek.si. Sen ja p:n pinnan minkä
pisteen tahansa yhdistysjanaa sanotaan p:n sä-
teeksi. P:n halkaisija on jana. joka kul-

kien p:n keskipisteen läpi yhdistää kaksi p:n
pinnan pistettä. Se on siis kaksi kertaa niin

suuri kuin p:n säde. P:n sädettä vastaan sen

päutcpistees.sä pinnalla piirretty kohtisuora taso

on p:n ta n pe n t f i t a s o; sillä on p:n pinnan
kanssa vain yksi yhteinen piste. Leikattakoon
p:oa millä tavalla tahansa tiusolla, aina on leik-

kaiiskuvio ympyrä. .los leikkaava taso kulkee p:n
keskipisteen läpi. niin syntyy isoympyräksi
sanottu leikkauskuvin. Lsoympyrän säde on mui-

den Icikkaiisynipyröiden säteitä suurempi, sillä

cnsinmainittu on yhtäsuuri kuin p:n säde ja jäl-

kimäiset ovat p:n säteen projektsioneja leikkaa-

villa ta.soilln. P:n v<iid;i:in aiatella syntyviin si-

ten, että puoliympyrä kiertiUi kerran halkaisi-

jansa ympäri. Piioliympyriin halkaisijaa sano-

taan p:n akseliksi ja sen jiäiitepisteitä p:n
navoiksi. Puoliympyrän kaari esittiiä perät-

täisissä eri a.sennoissaan p :n meridiaaneja (ks. t.l.

P:n keskipisteen kautt:i kolitisiiorasti akselia

va.«l:ian piirretty ta.so loikkaa p:n pintaa ek-
vaattoriksi (ks. t.) sannltua viivaa myöten.
Kkvaattorin kanssa yhdensuuntaiset, p:n pin-

ii:illa olevat yinpyräviivat sanotaan p a r a I I e I i-

I. leveyspiiriksi (ks. t.l. Pisteen paikka
on p:n pinnalla määrätty, kun tiedetään pisteen

ja ekvaattorin välisen meridiaanikaaren astesuii-

ruus n. s. lätit 11 di (ks. t.) 1. leveys sekä
niinikään astesuuruiidellcen sen pisteen kautta
kulkevan parallelipiirin kaari, jota rajoittaa
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lähtökolidaksi valittu alkunicridiaaiii ja kyseessä
oleva piste s. o. pisteen longitudi 1. pituus
iks. t.), ja lisäksi niillä puolen ekvmittoria ja
alkumeridiaanin tasoa piste on. Leveyttä ja pi-

tuutta sanotaan pisteen p.-k o' o r d i n a a t e i k s i

(ks. K o" o r d i n aa 1 1 i). — Kaikista niistä p:n
pinnalla olevista viivoista, jotka ylulistävät kaksi
liiUii pinnalla olevaa pistettä, on näiden pisteiden

kautta kulkeva (180° pienempi) isoynipyriin

kaari lyliin. Sitä sanotaan pisteiden geodeet-
tiseksi etäisyydeksi. — Isoympyrä ja-

kaa p:n kahteen keskenänsä yhteelliseen puoli-
palloon, nuitta mikä muu leikkaava taso ta-

hansa jakaa p:u kahteen erisuureen osajiu. Kum-
paakin sanotaan p.-s e gm e n t i k s i. Leikkaus-
ympyrä on p.-segnienttien asema. P:n pinnan
osia sanotaan p.-k a 1 o t e i k s i 1. p.-segmenttien
sivupinnoiksi. P, -segmentin korkeus on
se osa aseman keskipisteen kautta kulkevasta p :u

halkaisijasta, joka joutuu segmentin sisään. Kat-
kaistu p.-s e g m e n t t i on se p.-segmentin
osa, joka joutuu aseman ja segmenttiä aseman
suuntaisesti leikkaavan tason väliin. Leikkaus-
kuvio on katkaistun p.-segmentin toinen asema.
Asemien kohtisuora väli on katkaistun p.-

segmentin korkeus. Kappaletta rajoitt,avaa

käyrää pintaa sanotaan p.-v y ö k s i. P.-s e k-

t o r i on kappale, joka syntyy ympyräsektorin
kääntyessä toisen rajasäteensä ympäri. Sen raja-

pinnat ovat siis p. -kalotti, jota sanotaan p.-sek-

torin asemaksi sekä kartion sivupinta. P.-

telkkimeksi sanotaan kahden isoympyrän
puolikkaan ja niiden välisen p:n pinnan osan

rajoittamaa p:n lohkaretta. — Jos p:n sädettä

merkitään r:ksi ja halkaisija (J:ksi, on p:n
pinta ala = ^;tH = .Tcf^ isiis neljä kertaa niin

suuri kuin isoympyrän ala) ja tilavuus =
'Z, jTr''

=
'/.i -T(f• P.-kalotin sekä p.-vyön pinta-ala on =

2.ir'k (p.-kalotin tai p.-vyön korkeus = fc). P.-

segmentin tilavuus on = jrk-fr—'-) P.-sektorin ti-

lavuus on = -/3.T»-'fc (kun k on p.-sektoriin kuulu-

van p.-segmentin korkeusi. P.-telkkimen tilavuus

= - {II on telkkimen kulman asteis.sa määrätty

suuruus). — P.-k oi mi oi la tarkoitetaan kol-

men isoympyräkaaren rajoittamaa p:n pinnalla

olevaa kuviota. JIaiuittuja kaaria sanotaan p.-

kolmion sivuiksi ja näiden muodostamia kul-

mia, jotka pidetään vastaavien isoympyrätasojen
muodostamien kuhnien suuruisina, sanotaan p.-

kolmion kulmiksi. P.-a b e r r a t s i o n i ks.

Linssi, p.-t rigono metriä ks. Trigono-
metria, r. S.-n.

Pallobakteeri 1. kokki ks. Bakteerit ja

Kokki.
Pallograniitti useimmiten graniiteissa (jos-

kus dioriiteissa ja gabbroissakin) esiintyvä ra-

l'al)uka)a.

Pallogruaiittia. Virvik. Pyrvoo.

kennemuoto, jossa vuorilajin tummat ja vaaleat
ainekset vaihdellen ovat rylimittyneet samankes-
keisiksi kuoriksi yliteisen sydämen ympärille,
muodostaen siten parin cm :n- parin dm:n läpi-

mittaisia, pyöreähköjä tai soikeita erittymiä nor-

maalisen vuorilajin massassa. Erittäin kauniita
pallograniitteja on Suomessa Virvikissä Porvoon
seudulla ja Kangasniemen pitäjässä. E. M-nen.
Pallohuone, pallopeliä varten varustettu ra-

kennus: p;ita ruvettiin 1300-luvulla rakentamaan
teunispeliä varten Kanskassa ja Italiassa linnojen

läheisyyteen, ja 1500- ja 1600-luvuilla oli melkein
kaikissa suurissa kaupungeissa p:ita. Kun Lud-
vik XIV: n muotiin saattama biljardipeli syr-

jäytti tennispelin, muutettiin p :eet usein teat-

tereiksi. — \'ersailles'in p. (le jeu de paume^, lin-

nan läheisyydessä, on tullut kuului.saksi siitä is-

tunnosta, jonka kansalliskokous, kun sitä ei las-

kettu sen tavalliseen kokoushuoneeseen, piti siellä

20 p. ke.säk. 1789 ja jossa kokouksen jäsenet van-
noivat valan (le sermcnl du jeu de paume), ettei-

vät menisi hajalle, ennenkuin olivat antaneet
Ranskalle valtiosäännön. J. F.

Pallokala (TelrodonJ, jäykkäleukaisiin kuu-
luva kalasuku, jonka lajeista on tunnetuin Nii-

lissä ja Länsi-Afrikan
joissa elävä, n. 30

45 cm pitkä, mu.stan-

sinisen ja keltaisen

kirjava. alapuolelta

piikkinen f a h a k

(T. fahaka). P:t voi

vat suurta uimarak-
koaan laajentamalla

pullistaa eturuuxniinsa

pallomaiseksi. Kuivattua ja ilmaa täyteen pu-

hallettua fahakia käyttävät lapset Egyptissä pal-

lona. /. V-s.

Pallokartta ks. Karttapallo.
Pallokolmio ks. Pallo ja Trigonomet-

r i a.

Fallolaakeri (kuulalaakeri), laakeri, jossa han-

kauksen vähentämiseksi tapin ja laakerirungon
väliin on sovitettu koviksi karaistuja teräspal-

loja, joiden läpimitta on tarkalleen yhtä suuri

C/s tuumasta 6 tuumaan). Kun liukulaakerien
hankaukseen kuluu siirretystä työmäärästä n. 30-

40%, kuluu p:ssa ainoastaan 15-20%; p:t tar-

vitsevat vähemmän voideainetta ja hoitoa kuin
liukulaakerit ja ovat kuitenkin niitä varmem-
mat, jotapaitsi akseli p:ssa voi hiukan taipuakin
käyntiä häiritsemättä, vrt. Laakeri.

Po Po.
Palloleikit, s. o. leikit, joissa käytetään vä-

hintään yhtä, muodoltaan pallomaista, mutta ai-

neeltaan ja kooltaan vaihtelevaa leikkikalua, ovat
ikivanhaa alkuperää, jota todistaa niiden ylei-

.syjs luonnonkansojen keskuudessa. Useimmat si-

vistyskansojenkin p:stä juontavat juurensa luon-

nonkan.sojen p:stä, esim. engl. ,.p o 1 o", joka on
lähtöisin Pohjois-Intiasta. Etevimpinä pallonpe-

laajina pidetään sumatralaisia, siamilaisia ja bir-

malaisia, jotka voivat pitkän aikaa kimmautella
palloa ilmaan eri ruumiinosillaan koskematta
siihen laisinkaan käsillään. — Vanhimmat his-

torialliset tiedot p :stä ovat meille säilyneet mui-

naisegyptiläisten hautaholvien seinäpiirroksissa.

joista päättäen egyptiläiset jo tunsivat monet vie-

läkin käytännössä olevat p. Kreikkalaisetkin pi-
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koivat r-i-- :,uoneilu ja pnl
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jOMa « .. UOO ja ISOOluvuilla
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Ja tambnriinipallopelit, joissa nyrkillä

tai tamburiinilla lyödiiUn palloa kentän poiklNi

pinfToilHuo nuoran yli. Italiasta liike levisi Ruii>

kaan. miuUi ne kiikoinii ItiOO. luvulla, ja tiUiltil

Sakeaan ftikii Kn'_'lnn'iin lo-sa maa.^sa se on vie-

llkin t*yde»- -aan ja josta se viime
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01- --a ja Italias.sa mah-
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kii itM-vat liuomallnvia sum-
ir n kilpailuilla.

( "•inan paljon yksinkcr-
ta: lonimiitkaisimpiin pc-

1*1 •• e h a 1 I. C r i c k e t,

Carlin f;. Golf. Horkey. Jalkapallo.
Kuoiofr^fpfllO' ^"«'n-tennis. Piiri-
pallo, Polo. P o I I t o p n I I o. Puolue-
pallo n s i a p .1 1 I o. Vesipallo. Nfti-

d»; "n k u V i opn I 1 o (piirk),

)<• "1 takaa lieitettyil, suora-
kn kimmonnutta palloa
n> lisin lieittiljili kohti,
jo' n. e. Niinpian kuin

V TMma«ti kuin yhdesti
n>

'

i sitil lyiKlil. siirre-

U-< siihen mihin palloon

PJ*-* ';•".' '"'" 1'jiviui on siirtynyt kuvioon
•aakka. vaihtoivat puoliin-t paikkaa. Kiiysi-
?»'' •••!•• •• •• kaksi puoluetta
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joi 1 ..kopista' ..phi«pi«tc",

I .mli ruiimiilliata hyvinvointia,
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fNIVEL

luxerihenkeii y. m. Iiyviii sieliiiioiiiiiiaisuiik^ia.

Tiistii syystii niitii on ruvettu liarjoittaniaan inyös

\i'iiluis>a voiiiii^ilelun yhteyilo.ssii. Kl. l . S.

Pallonivel. 1. Sellaiiu-ii kahileu koneasan lii-

to~ tahi nivelrakenne, joka sollii niliileii n^icii

taipumisen nivelessli

usramiMian suuntaan pilin-

vastoin kuin tavallinen

lappi- 1. saraiianivel. jos.sa pp^i iq
osat voivat taipuu vain
vIitii^M suuntaan. SitÄ

• liin esim. niitto-

--a terien liikunto-

osun, paperikoneissa liiiljii-

(tuuki-l pöytiiii kannatta-
vien pylviiiilen päissii ja

kellersin laakerikiiorissn.

/'-o l'-o.

— 2. Anal. ks. N i v e 1.

Pallopelit ks. Palloleikit.
Pallopoiju (saks. liiiflclloiine). viiyliiii tai nimita

iTityistä paikkaa osoittava. ve<len pinnalla kel-

luva merimerkki, jonka vedenpiiiillinen osa on
pallonpuoliskon muotoinen. /•'. IV. /..

Pallopuu ks. M i m ii s o p s.

Pallopää, p.-valas. ks. O 1 o li i o <• o p h a 1 ii s.

Pallosaha ks. S a h a.

Pallosalama ks. U k o n i 1 m a.

Pallosepmentti ks. Pallo.
Pallosektori ks. P a 1 I o.

Pallotelkin ks. Pallo.
Pallovyötiiiinen ks. V y ö t i ii i s e t.

Pallo.-iänestys ks. B a 1 1 o t ee r a u s.

Palm, .\ii;.Mist Teodor (s. 1840). riiots.

.sosialisti, sosiaalidemokraattisen liikkeen alkuun-
panija Ruotsissa; alkoi uransa riiälalintyönteki-

jiinä. tutustui .Saksn.ssa sosialismiin ja aloitti

Ruot,sis.sa sosialistisen aj;itatsioniii 1S81 : julkaisi

jonkun aikaa ensin ..Folkviljaii" sittemmin
1885-86 ...Sooial-nemokrateii" lehteä; istunut 6

'/.^

kuukautta vankeudessa; toimittaa v:sta 1911 eh-

dotonta raittiusliikettä vastaan suunnattua lehteä

„AppeH"; julkaissut m. m. ..Nftfrra drap ur mitt

lif" (1899); „Ur en ajritators lif (1904).

Palm, Gustaf Vilhelm (1819-90). ruots.

taidemaalari: työskenteli Tukholman taide.xkate-

mian piirustuksenopettajana (18.'')9-78) , oltuaan
sitä ennen vuosikaudet ulkoinailla. etenkin Roo-
massa. Vien ihannoivasti soTnmilelliit j.i tarkasti,

hieman kovasti maalatut klassillis-italialuiset mai-
semakuvat muodostavat P:n pääalan, jonka li-

säksi hän myös on valinnut ailieitaan Ruotsin
kaupun(.'cista (esim. ..Ritariholman-kaiiava Tuk-
holmassa"). Taiteellisesti liuomaltaviinpia ovat
hänen luonnon mukaan tekemänsä piirustukset.

— P:n tytär .Anna .Sofia P. (s. 18.-)9). naimi-
sissa it. upseerin A. de Rosan kanssa, on vesiväri-

maisemien maalaajatar. E. R-r.

I

Palm, .lohann Philipp (1708-1890) . saks.

kirjakauppias. Napoleon I:n mielivallan uhri. Ke-
väilllä 1800 P. kiLstansi liiultavaKli Pli. Chr. Vc-
linin kirjoittaman lentokirjasen ..Deulsclilanil in

sciner tiefen Ernierlri^Miii;;", jossa kovasti moi-
tittiin Napoleonia ja ranskalaisten joukkojen me-
neltelyii liaierissa. Täiniln johdosta P. Napoleo-
nin käskyslä vanffilliin Nilrnlierpissä ja asetet-

tiin sotaoikeuden eteen, jonka tuomion nojalla
liUnet 20 p. elok. 1800 ammuttiin liraunaussa Itä-

vallan alueella. Tämä väkivallanteko herätti Rak-
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saii kansassa kiivasta vihaa. Napoleonia vastaan

;

V. 186G pystytettiin P:lle muistopatsas Brau-
uaussa. [Rackl. ,.Der Niirnberger Biicbhändler
.1. Ph. P."J J. F.

Palma, luoteisin Espanjalle kuuluvista Kana-
rian-saarista: 715 km', 41.994 as. (1900). Vuo-
rinen (korkein huippu Pico de la Cruz 2,358 m
yi. merenp.), tuliperäinen; ilmasto terveellinen.

Tuottaa viiniä, etelänhedelmiä y. m. Suurimmat
kaupungit S a u t a Cruz de la P. (hyvä sa-

tama) ja Los L 1 a n o s. — Belmacon luolasta

on löydetty luultavasti guanchien tekemiä n. s.

hieroglyfikirjoituksia, — ks. Kanarian-saa-
ret. "

Palma. 1. Espanjalle kuuluvain Baleaarien
pääkaupunki (P. de Mallorca), Mallorcan-saaren
lounaisrannikolla, P:n-lahden perukassa; 67.544

as. (1910). Huomattavimpia rakennuksia: gootti-

lainen tuomiokirkko (1231-1601). kunink. palatsi

(nyk. hallintovirastojen ja oikeushovin asunto),

pörssi (1400-luvulta). piispan palatsi (1616).

kaupungintalo. Sivistyslaitoksia : 1503 peruste-

tun yliopiston sijalle 1836 perustettu opisto,

seminaari, nierikoulu, taideakatemia, pari kir-

jastoa, teatteri y. m. Piispanistuin. — Teollisuus

melkoinen; puuvilla-, silkki-, paperi-, saippua-,

nahka- y. m. tehtaita, viinapolttimoita. Kauppa
vilkasta. Viedään etelänhedelmiä. parkitusaineita,

puuvillatavaroita. tuodaan viljaa, kutomoteolli-

suuden raaka-aineita, kivihiiltä y, m. Satama
syvä, aallonmurtajalla suojattu. — P. on Mal-

lorcan rautateiden keskus. — P:n perusti mah-
dollisesti Metellus Balearicus, joka 123 e. Kr.

vei 3,000 esp. ja ronmal. uutisasukasta Jlallor-

calle. — 2. Kaupunki (P. del Bio) Espanjassa,

Cordoban provinssissa. Guadalquivirin rannalla;

7.914 as. (1900). Harjoitetaan oranssien vilje-

lystä. — 3. Kaupunki (La P.) Etelä-Espanjassa,

Huelvan provinssissa; 6,669 as. (1900). Viina-

polttimoita ; viini- ja öljypuuviljelyksiä. —
4. Kaupunki (P. Campania) Etelä-Italiassa. Ca-

sertan provinssissa, Napoli'sta itään : 7.804 as.

(1900; kuntana). Suuren kastellin rauniot.

Palma. 1. Jacopo (Giacomo) P.. tun-

nettu nimellä Palma Vecchio. „vanh.% P."

(n. 1480-1528). it. taidemaalari, kotoisin Berga-

mosta. Varhaisimmissa tauluissaan P. osoittaa

opettajakseen sanotun Giov. Bellini'n vaikutusta,

myöhemmin ovat hänen esikuvinaan Giorgione

ja Tizian, joiden kanssa häntä tavallisesti pide-

tään Venetsian täysreuesanssin päämestarina,

vaikkakin hän on heitä paljon rajoitetumpi kyky
etenkin piirustustaidossa, luonteenkuvauksessa

ja aiherikkaudessa. P;n taide on ainoastaan rau-

hallisen olemassaolon kuvausta ilman tunteen

syvyyttä ja minkäänlaista sisäistä tai ulko-

naista liikuntaa. Hänen parhaimpana ominai-

suutenaan on rehevä koristeellisuus ja aitovenet-

sialainen värinkäsittely, jota kuitenkin toisinaan

vaivaa jonkunlainen posliinimainen siloisuus. Jo

eläessään P. saavutti mainetta erikoisalallaan;

puolivartalokoossa esittämillään ihannekuvilla

kullanhelakka-tukkaisista. ylen täyteläisistä ve-

netsi.alaisnaisista. jotka useimmiten ovat yksitel-

len muotokuvallisesti käsiteltyjä ajan upeissa

puvuissa (esim. P;n n. s. tytär ..Violante" Wie-

nissä) ja ovat joskus ryhmäkuviakin, kuten

,.Kolme sisarusta" Dresdenissä. Paitsi alttari-

t-auluja. joista kuuluisin on n. 1515 maalattu

..Pyhä Barbara" (kuuluu keskikuvana Venetsian
S. Maria Formosan kirkossa olevaan 6-osaiseen

alttariin), hän maalasi ilman erityistä kirkol-

lista tarkoitusta leveämuotoisia n. s. santa
c o n v e r s a z i o n e-kuvia. joissa madonna ja

lapsi pyhimysten ympäröiminä ovat laatukuva-
maisesti esitetyt maisemassa. P;n pääteosten
joukkoon luetaan vielä raamatulliset kuvat ..Aa-

tami ja Eeva" (Braunschweigissä) ja syvähoh-
teisten väriensä ynnä kauniin maisemansa vuoksi
erinomainen ..Jaakobin ja Raakelin kohtaaminen"
sekä mytologinen maalaus ,,Venus" (mol. Dres-

deni.ssä). [EJämäkert. kirj. Rosenberg (1879| ja

Locatelli (1890).] — 2. Jacopo P., liikanimeltä

Palma Giovane, „nuori P." (1544-1628).

edellisen veljen pojanpoika. OH eklektinen us-

konnollisten kuvien m.ialaaja, joka sovittaa yh-

teen Rafaelilta. Michelangelolta ja Tintorettolta

saamansa vaikutukset ja osoittaa jo kaikessa kä-

tevyydessään Italian taiteen alkavaa rappeutu-
mista. E. R-r.

Palmarium [-mä'-} (lat.), voitonpalkkio;

asianajajan ylimääräinen palkkio voitetusta oi-

keusasiasta.

Palmarum [miY-], palmusunnuntai.
Palmberg l-hnrj], Albert J u 1 i u s (s. 1831),

suom. lääkäri ja hygienikko ; lääketieteen toht.

1863 (väitöskirja „Nägra ord om smaksinnet
jämte nägra försök att medelst elektrisk retning
bestämma gränserna för detsamma"), tuli lasten-

tautien dosentiksi 1868 julkaistuaan tutkielman:
„0m diarre hos barn". P. toimi sitten lääkärinä
Viipurissa 1868-87 (m. m. rautatielääkärinä 1870-

87), siirtyi sitten piirilääkäriksi Helsingin pii-

riin: sai 1893 professorin arvonimen ja otti 1896
eron virastaan. P. harrasti jo nuorena lääkärinä
terveysoppia, jonka tieteenhaaran edistämiseksi

hän sitten on tehnyt ahkerasti työtä vanhuuden
ikään asti. Näiltä aikaisemmilta ajoilta mai-

nittakoon seuraavat julkaisut ; ..Barnets värd och

näring under den tidigare lefnadsäldern" (1871);

..Handbok i helsolära och sjukvärd för sjöfarande"

(1880; myös suom. ..Terveysoppi ja sairashoidon

käsikirja"). Laaja teos ,.Allmän hälsovärdslära

pä grund af dess tillämpning i olika länder"

(1889) ilmestyi myöskin ranskan, espanjan ja

englannin kielillä ja tuotti tekijälleen kiitoslau-

seen Pariisin Academie de Medicinen 1892 toi-

meenpanemassa kilpailussa Prix Monbinne-palkin-
nosta. P. on ollut useissa ulkomaalaisissa kong-
resseissa maatamme edustamassa sekä niitä var-

ten toimittanut joukon maamme terveydenhoidol-

lisiin oloihin tutustuttavia julkaisuja, kuten

:

„Organisation et lögislation sanitaire de Fin-

lande", ..Notice sur I' hygiene ä Wibourg, Fin-

lande" (kultamitali lasten terveydenhoidon näyt-

telyssä Pariisissa 1887), ..Om vikten och bety-

delsen ,af den allmänna bälsovärdens ordnande
i Finland". ..Statistik öfver hälsovärdens infly-

tande pä dödligheten". ..Historisk Ofverblick af

de administrativa fttgärderna tili motarbetandet
af de veneriska sjukdomarna i Finland" (yhdessä

V. Leontjeffin kanssa, myös venäjäksi), „Contri-

bution ä la ggographie de Ia tuberculose, phtisie

pulmonaire en Finlande". joka julkaistiin Madri-
din kansainvälistä lääkärikongressia varten 1898.

Toista kansainvälistä kouluhygienistä kongressia

varten (Lontoossa 1907) P. useiden avustajain

kanssa julkaisi ,,School Institutions and School



l» Palmblad -Palman r.M

llyin«ci« in '

.. ».il-

l:. '.IMlU'-*-

u \ >i?>lll>l..
'

F Icrvi-Ml.

vf

il.

1'. on

täviisti•n.

u > 1. i-rii tor-

»r Ji/. O-ö.

I'
• . k (1788-

kielenI^

j« V :sta

^^ ivkojeii

JK ityi sen

n:-.

iDH (luaiuittakoon r<>-

ird" ja ..Aurora Kö-

m. •
1 ettii arvostelijituii

(»»; rosens liok. nemligen

dea u' .uUii", 1.S40. Almqvistia vns-

laani. n tutkijana liUn julkaisi ar-

c!.iUi.»ru vnuliujita ja uudesta niaan-

lietr^U ..Iländbolc i plivsiäka ocli poiitiska.

iidrr orb Dvare .
;• i5 OS.. 1826-37) ja

bt«torian alalla 1 laajan ..Biografiskt

leiiroo" ni:i iK.rrallisen teoksen alike-
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Palme. c ., 'ior (s. 1854). ruots. va-

kuatusmin. toimi ensin upseerina

;

»:fta l»"^- in.vii,.. Thulen toimeen-

paorva • itteita vakuutus-

toimec «. . vapaamielisenä

cduKtajana toispssa knmaris»! 1894-96 ja 1905-11;

julkainaut m. m. ..Stiillninptr ooli förhäUanden
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Palmin I mrnj. I. .1 o 11 a n 1' li i li p P. (1811-

Mi. laki- ja virkamies; «ynt. Porissa 31 p. lo-

kak. 1811. kävi koulua
Tallinnan Kitter- und Dom-
M-hulessa ja sitten Tu-
r'j--u missil tuli ylioppi-

'. . . .-i 1827; f il. kand. ja

iii.ii-lerikiii Helsin^esä
1832. Molempain oikeuk-
sien kandidaattitutkinnon
-iifiritfttuan.i<a hiin palveli

ii-laitokse.ssa, jatkaen
llisiii opintojansa ja

fr-,

valtiotieteen

ajoittain aa:

Itan—nialouden

Mitti vtiilöskirjalla

nödviirn" lainopin
riti arvon 1840. jol-

tuli lakitieteen

Majaksi yliopis-

Kkelundin kuoltua
1844 tuli roomalaisen

JB Veniijiln oikeudei' pro-

J. XordHlriim 1840 oli eron-
j lakitietc^-n (ipi-lUM miltei ko
-in. \' :n lH'i2 niisien yliopisto-

irkojen jilrjestelyssii

• Il «iviilioikeuden ja

I l':lle jili rikos ja

I rniiikä lisäksi hiin

iilelliiien oikeuden ja

profeasori nvirkaa, pitäen kai-

1 aineissa luentoja, joiden luonnokset

,, . yliopiston kirjastossa. Lupuksen IS.'i8

eroitua 1'. jiUiisi varsinaista alaansa, siviili-

oikeutta, edustamaan. Siilien kohdistuvat hiinen

kirjain muodo.ssa julkaisenuinsa ..Riittii-

-krt liidrap tili tolkninpen af 1734 Ars lafr"

^i'.i .•21. jotka poiustuvat Tukholmassa tehtyihin

ikimiiksiin ja olivat ensiniiiiiuMi yritys tieteelli-

M-sti kilyttiiii vasta löydettyjii aineksia 1734 Y:n

lakiin iiiusi ja lisiitty painos 1894). llaminnn ka

dcttikoulun johtajan puole.st;i tehdyn pyynnön
johdosta 1'. 18.')2-5ri valmisti ruotsinkieliMMi ..t)ppi

kirjan Suomen laeista". Kun tiimii käsikirjoi-

tuksena monistettu painos oli kulunut loppuun,

painettiin esitys 1859 osaksi uudistettuna nimellK

...liiridisk handbok för meilhorperlifr bildninp"

(uusimpaan aikaan asti kiiytetty lainopillisen

tietlekunnan opetuksessa). E. Lönnrotin suomen-

tamana se ilmestyi 18t>3 nimellil ..Lainopillinen

kilsikirja". Lainopillisen tietlekunnan dekanuksena
1852-67 P. innolla johti opetusta: yliopiston ra-

haston inspehtorina hiin sai yliopiston raliaasiat

jiirjestetyiksi uudelle kannalle. Sanomalelidissft

ja ..Litteraturhlad"issa hiin tuon tuostakin pai-

natti lainopillisia kirjoituksia; useille sen ajan

julkisille lausunnoille, m. m. kansalaisanomuk-

sille sensuuria ja tammikuunvaliokunt:ia vastaan

samoin kuin Suomen yhdyspankin siiiinuöille

y. m. hiin antoi muodon. Kun valtiollisen elii-

miln uudelleen herätes.-ii komiteoja asetettiin ar-

mollisia esityksiii laatimaan, oli liiin, joka jo

1843 Inkirevisionikomitean sihteerinii oli saanut

torjutuksi sen iskun, mikii ko<iifikatsinnin muo-
dossa uhkasi .Suomea, niiden vaikuttavimpana jä-

seneni!, laatien tai parantaen useimpia 1860-lu-

vun valtiopäivillä tark;ustettuja ja liyväksyttyjä

lakiehdotuksia, .liilkaisemalla kokoelman ...Suo-

men Suuriruhtinaanmaan perustuslait" ruotsiksi

18C1 (suomeksi \V. Lavoniuksen kiiiintiimiinä

1862) P. hankki yleisölle kauan kaivatun tilai-

suuden helposti tutustua julkisen oikeuden tär-

keimpiin asiakirjoiliin. Lainopillisen yhdistyksen

perustajana sekä sen ensimäisenii puheenjohta-

jana hän sen aikakauskirjassa julkaisi arvok-

kaan tutkimuksen ..Riittshistorisk tolkninp af or-

det 'lap' i 5§ 40-43 af 1772-ärs reperinpsform".

.Syksystä 1867 kutsuttuna senaatin oikeusosaston

jä.scneksi P. jo seur. v. muutettiin kirkollisasiain

toimituskunnan |>!iiillikiiksi ja sai vv. 1809-72 olla

uuden koiiluyliliallitiiksen jiisenenil. jolloin hälnen

tehtjlvilkseen jiii mahdollisuuden mukaan hillitä

sen piilieenjolitajan, C. von Kotlienin (ks. t.). ra-

juja mullistiistuumia. V. 1871 P. nimitettiin

prokuraattoriksi, mistä toimesta hiliiet 1877 kut-

suttiin sen.oatin oikeusosaston varapuheenjohta-

jaksi. Prokuraattorina hiin mitil tarniokkaim-

malla tavaHa valvoi kansamme oikeuksien säily-

mistä ftUrkeimmät näistä lausunnoista ovat pai-

netut 1911: ..Tili liundraÄrsminnet af .Johan Phi-

lip Palm<''n". T). Varapuheenjohtajana hän oli

esimiehenä siinä komiteassa, joka viimeisteli

uutta rikoslakia: kenraalikiivernöiiri Heidenin
johtamnssn vcnäläis-siiomalaisessa komiteas.sa P.

ensimäisenU puolusti maamme oikeudellista ast.-

maa notiseviui venäläistä liilvityslyiilil va«taan.

Kulsiittuiia C. von Kothenin jälkeen 1873 hoita-

maan yliopiston sijaiskanslerin virkaa P. pysyi

ittssä nimeksi väliaikaisessa toimessa kuolemaansa
anti. saaden maltillisella ja taidokkaalla tavalla
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parannuksia tehdyiksi ja edelläkävijän monien
erehdysten jäljet poistetuiksi. Korkeinmiassa pai-

kassa liyväksyttiin uusi nienosääntö 1875 sekä
tehtiin myönnytyksiä nuorison oikeuksille (yli-

oppi la-skokouksct, oikeus lippujen käyttämiseen,
matka Ruotsin ylioppilaskokoukseen y. m.),

joita ei ennen katsottu mahdollisiksi. Lahjoi-
tuksilla P. perusti »tipendirahjistot yliopistoon

ja polyteknilliseen opistoon. P. oli tullut aate-

loiduksi 187.') ja vapaalierraksi 188:!. Muutamaa
viikkoa ennemmin saavutettuansa 60 vuoden
virkaiän, jolla ajalla hän ei muut.a kuin joskus
sairauden taki.i ollut nauttinut virkavapautta. P.

kuoli M p. kesäkuuta 189G.

2. Fanny Amalia P. { 1842-1 HO.") ) , filan-

trooppi, edellisen tytär, toimi opettajattarena Hel-
singissä, m. m. Antipovin koulussa; johti kahta
perustamaansa köyliäin lasten työkotia Helsin-

gissä; oli mukana perustamassa Helsingin käsi-

työkoulua ja Konkordia-yhdistystä, jonka hy-
väksi teki 1807 lalijoituksen. ja harjoitti monella
tapaa laajaa liyväntekeväisyyttä.

3. Johan Axel P. (s.' 1845), edellisen veli.

eläintieteilijä, synt. Helsingissä marrask. 7 p :nä

1845? ylioppilas 18G4. fil.

kand. 'l869. fil. lis. 1874,

tuli eläintieteen dosentiksi

1875, ylim. professoriksi

1882 ja" vakinaiseksi 1884,

erosi täysinpalvelleena

1908. — Sekä eläintieteen

opettajana että tiedemie-

henä, erikoisesti ornitolo-

gina ja vertailevan anato-

mian tutkijana. P :11a on

meillä ollut uraa-aukova
vaikutus. Lintutieteelli-

sistä laajemmista teoksista

oli ensimäinen ,.0m fäg-

larnas flyttningsvägar"

(väitöskirja, 1874), laajen-

nettu saks. painos ..fber

die Zugstrassen der Vogel"

ilmestyi 1876. Tämä teos ou vaikuttanut koko-

naan uudistavasti käsityksiin lintujen muutto-

matkoista ja -tei.stä. Teoksen herättämässä tie-

teellisessä väittelyssä P. kehitti mielipiteitään

edelleen teoksissa ..Zur Di-scussion iiber die Zug-

strassen'" (1879i ja ,,Antwort an Herrn E. F. von

Homeyer beziiglich der Zugstrassen der Vögel"

(1882). Samalta alalta on vielä ,,Eeferat uber den

Stand der Kenttniss des Vogelzuges" (1891). Ny-
kyään P:n mielipiteet ovat täydelleen voittaneet,

ja edelläm.ainitut teokset ovat olleet virikkeenä

jatkuviin tutkimuksiin kaikkialla sivistysmaissa

(vrt. JI u u t t o 1 i n n u tl. Samoin on ohjelma-

kirjoitelma ..Ornithologiskt upprop" (1885) ai-

heuttanut lukuisia lintutopografisia tutkimuksia.

Muista P:n lintutieteellisistä teoksista mainitta-

koon: „Die geographische Verbreitung der Hiih-

ner-. .Sumpf- und Wasservögel im faunistischen

Gebiete Finlands" (1870) ja ..Bidrag tili kännedo-

men om sibiriska Ishafskustens f:\gelfauna"(1877,

\'ega-retkikuunau julkaisuissa). P. on lisäksi jul-

kaissut toisen osan .M. von Wrightin teosta ,,Fin-

lands fäglar" (18731 sekä laatinut Suomea ko.ske-

van tekstin Kolthoff-.lägerskiöldin teokseen ..Nor-

dens fäglar" (1898. imsi pain. ilmestyy paraikaa).

Vertailevan anatomian alalta ovat teokset ..Zur

•J. .\. Palmnn.

Morphologie des Traeheensystems" (1877) ja

„t'ber paarige Ausfiilirungsgänge des Geschlechts-

organs bei Insekten" (1884). Nämäkin teokset

ovat alallaan olleet käänteentekeviä. Profes.so-

riksi tultuaan P. uudisti yliopistollisen eläintie-

teellisen opetuksen nykyaikaiselle kannalle, ja

harvinaisen innostuttavana opettajana hän on
enemmän kuin kukaan aikaisempi edistänyt el;iin-

tieteellistä tutkimusta maassanmie. Tässä suh-

teessa ou myös mainittava P:u ylläpitämä tutki-

muslaboratori Espoon Löfö-saarella sekä .sen seu-

raaja Tvärminnen eläint. a.sema (ks. Eläin-
tieteelliset asemat), jonka P. on perus-

tanut ja jota hän ylläpitää kokonaan omilla va-

roillaan: samoin P:n erittäin aloiterikas toi-

minta „Societas pro fauna & flora fennica"n pu-

heenjohtajana v:sta 1883 lähtien. P:n aloit-

teesta ja johdolla tehtiin 1887 tutkimusretki sii-

hen saakka aivan tutkimattomalle Kuollan niemi-

maalle (ks. Kuollan r e t k i k u n t a) . Lukui-
sista muista P:n suunnittelemista tai toimit-

tamista tutkimustöistä mainittakoon vielä an-

keriaan merkinnän avulla tehdyt tutkimukset
tämän kalan vaelluksista, sekä pitkät ajat jat-

kunut työ meidän lintueläimistömme kokoonpanon
ja levenemisen kaikinpuoliseksi selvittämiseksi.

Ollen Suomen maantieteellisen seuran perustajia

hän on alusta alkaen (v:sta 1888) toiminut sen

sihteerinä ja huomattavimpana toimihenkilönä.

P:n ansiota on m. m. suureksi osaksi ..Suomen
kartaston" aikaansaaminen (1899, uusi pain. 1910).

P;n useista muista liarrastuksista mainittakoon
vielä m. m. luonnonsuojelus.

4. Ernst Gustav V. (s. 1849), edellisen veli,

historiantutkija. yhteiskunnallinen toimimics;
yliopp. 1866, fil." kand.
"l872, fil. lis. 1876. tuli do-

.sentiksi 1877: • Pohjois-

niaideu historian jirofes-

sorina 1884-1911. P. oii

Imomattavalla tavalla ot

tanut osaa Suomen julki

seen elämään mitä erihi

simmilla aloilla: oli mi!

kana säätyvaltiopäivill;

v:sta 1877, ensin aateli-

säädy.ssä ja 1888-1906 pap-

pissäädyssä, valittiin 1907

ja 1908 uuteen eduskun-
taan, oli 1907 toisena

varapuhemiehenä; tuli 1905
pankki valtuusmieheksi.

sittemmin (1907) pankki-
v.altuusmiesten puheenjohtajaksi : ollut jäsenenä
useissa komiteoissa: suuressa rautatiekomiteassa,

puheenjohtajana v :sta 1898, pulieenjohtajana ar-

kistokomiteassa ja tilastokomiteassa, jäsenenä
Suomen kysymystä varten asetetuissa Tagantsevin
(1904-05) "ja Haritonovin (1909-10) komiteoissa.

P. on myöskin innokkaasti toiminut kansan-
valistuksen hyväksi, m. m. luennoitsijana yli-

opistollisissa lomakursseiss:i y. m., kansanvalis-

tusseuran toimikunnan jäsenenä ja 1906-08 sen

puheenjohtajana, ja vilkkaasti ottanut osaa yleis-

ten asiain pohtimiseen sanomalehdissä ja varsin-

kin aikakauskirjoissa: oli kauan Valvojan toi-

mittajia, 1887-91 päätoimittajana; kirjoittanut

melkoisen osan ,,Biografisen nimikirjan" elämä-

kertoja; pani alkuun ja julkaisi päätoimittajana

E. G. Palmin.
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„Sleu
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- . ..Ilel-

KK)" il. UHi7i; julkaissut sitiijiaitsi

lli.i,.' I L'.H.i->~.i arkistO'isti" ja

intieteellisPn seu-

Maiiiiseeu.

(S. l^ä7), liikemies, edel-

1 i>olyteknillise«tii opistosta

uiinilettiin deskriptiiviseu

t^nirtrian opettajaksi poly-

vurarehtorina 1890-90.

iutendeiitiksi 1896,

jovta siutj.: l'or.---jii ti..laiden johtajaksi 1899.

Esiintynyt teknillisenä kirjailijana, ollut Suomen
teknillitvn yhdistyksen aikakauslehden toimitta-

jana 1880-95. Ajanut varsinkin talriliikenue-

a.- -i valtionkomiteassa ja

1'' -.irjassa (..Vintertrafi-

kru- -..^.-i -e..ii..ii.i. .-ii.taut osaa llitariston ja

aatelin jisenenk oUtyvaltiopäiviin v:sta 1S88 al-

kaen.

Palmer. Christian vou 11811-751. evan-

kelinen teolofn. V :sta 1852 Tal>in<:enin yliopiston

professori. P:n vaikutu» koski varsinkin käy-

t&nnölli-t." iuiii iluusoppia: hänen kateketiikkansa

ja hon. i ovat levinneet useissa painok-

sissa, '•n saumaan niihden P. vaati

«uurem|Hu kavtannftllisyytlil. E. Kn.
PaJraer ^«Imj/, Edward II e n r y cl840-82).

en ' ilisli ja tutkimusmatkailija, saavutti

h.i 1 kielinerollaan ja ahkeruudellaan
eritiaui l.iajat seka käytiinnölliset ettii teoreet-

tiitet tiedot varsinkin arahian. |>ersian, hindus-
' --il. V. 1807 Cambrid-

I'. 1809 70 teki kaksi
li ).• Ittt-Jordanin maihin,

matka vei P:n moneen
:i. mutta tutustutti hänet

Ja heidän eliimiiänsii.

• Ii iirofessori Camhrid"e8sä.

t»

I(jIkiiiii-mi I

Varitinkin

raaraan ja

samalla )>'

V:»ta 1STI

V. Ihh

lisen 1

di jun-

tan tn:

D:

h. .

imaille salaisen valtiol-

minkä tarkoituksena
-en .so<lan aikana koct-

'T.in l>e<luiinit Fn;:lan-

iiMii tovereineen joutui vi-

nmuttiin. P:n laajasta kir-

jailijoita luotaiiiiK-ta mainittakoon: ,,The De-
aert of the Exodus" III Il871i; ..Arahic (rram-

mar" (1874(; ..Iliolory of Jeruaalem" (1871);
..Persian dirtionary" il87fli; Enplish and Per-
• 1 julk. 188.1) ; Koraanin käUnncls
s.' •

' l>ooks of the East" II875);
..' mustalaislauluja, 1875). [\V. lie-

•• ond aehievmeni" of E. II. P."
IS- ,.- l««0] //. Ha.
Palmeniton //«imxfan/, Austroalian liiltoval-

liolle V:.!'.-. iti I'..', r.i. t.rr.ir.rin pääkaupiuiki,
Port I nnallo; 1,97.') as,

• 1901) ;i. — .Mainio sa-

tama. Merenalainen kaapeli Jaavaan; rautatie

sisiiniaahan. Playfordiin (1. Piiie Creekille), josta

se tuleo jatkettavaksi eteläiin .\ustraalian halki.

Palnierston //x/m,>,s-(;>ii/. II e u ry Jo h n (1784-

lf>ii,'>l. en;;!, valtiomies, vanhaa T e ni p 1 e-sukua.

l.sältUäu P. oli perinyt irlantilaisen lordin arvon;

\;ilittiin 1807 parlamentin alahuonei'siH'M ja ni-

mitettiin 1S09 sota-asiaiu siliteeriksi eli sota-

ministeriksi, saaden vasta 18.17 sijan kaliiuetisso.

Mielipiteiltiiän P. oli aluksi tory, unitta eri-

mielisyyksien vuoksi puoluelaislensa kanssa erosi

lieisiä ja liittyi 1S2S \vhi^-puoUiee.scen. Kuiten-

kaan hän ei vapaaiiiieli.syydessä mennyt pitkälle.

Ollessaan \vhi^'-liallituksissa lS;fO-4l ja 1S46-51

ulkuasiain ministerinä P. tuki eräiden maiden,

kuten Espanjan. Portupilin ja Unkarin vapaus-

liikkeitä ja piti yleensä päämääräniiän vastustaa

Venäjän ylivaltaa. Mutta lian .saattoi rylityä sel-

laisiinkin toimiin, jotka kävivät toiseen suun-

taan, jos hän siten arveli voivansa kohottaa Eng-

lannin valtaa ja kunniaa, mikä oli hänellä ylim-

pänä tarkoitusperänä. P:lle ominaista oli tava-

ton toimeliaisuus, multa hänen kaikkialle sekaan-

tuva ulkopolitiikkaii.sa. joka tuotti hänelle ni-

men ..I.ord Firelirand" (tulikekäle), hankki Eng-
lannille paljon vihollisia ja saattoi sen eristet-

tyyn asemaan. Kun P. joulukuussa 1851 tun-

nusti l^anskan valtiokaappauksen neuvottele-

matta hallitsijan ja virkatovereidensa kanssa,

niin hänen täytyi erota kabinetista, mutta 1852

hiin astui jiilleen hallitukseen, silloin sisäasiain

ministerinä. Muodosti 1855 ministeristön ollen

vuoteen 1858 sen johtajana ja jälleen 1859-65

muodostamassaan uudessa hallituksessa hän oli

piiäministerinä. Krimin .sodan ja Intian kapinan
aikana P. osoitti erinomaista tarmoa, sisäasiain

ministerinä hän vaikutti ansiokk.aasti Lontoon
terveysolojen jiirjestäniiseeii. mutta vastusti par-

lamentin uudistusta. Valtiomiehenä P. („01d

Pam") saavutti tavattomassa määrin kansan
suosion ja hänen kuoltu;>an lokakuussa 1865 oli

suru maassa yleinen. [Dallinjr-.\sliley, .,Lord P.".

Llovd C. Sanders. ..Life of Visc. P.", Markis
Lorne. ..Visc. P."] K. W. R.

Palmetti (ransk. palmetle, < pa/nir= palmu)

.

1. .Antiikin taiteen yleisimpiä koristusaihcita.

joka viuhkamai.scsli kannasta haarani uvine leli-

vincen alkuperäisimmässä muodossaan elävästi

muistuttaa tyyliteltyä palmua. Yksityisenä ai-

heena p;n tapan jo e<;ypt. reliefeissii, mutta
vasta Assyriassa ja lialivloiiiassa ja sieltä Kreik-

kaan sekä sittemmin Itoomaan (ja renesanssiini

siirtyneenä siitä kehittyy .se tärkeil ja luontei-

nen koristiisaihc. jominolsena se niin yleisenä

esiintyy joko päiitemiiotona rakennusten ja hauta-

kivien (atflv) akroterioissa tai n. s. anthemion-

nauhoina. useinkin liljantapaisten kukkien ja

nuppujen kanssa vaihdellen. \°iiliemmin tärkeä

sija p:lla monin tavoin uudesti muodostettuna
on keskiajan sekä arabialaisten, persialaisten ja

intialaisien ornamentiikassa, (ks. kuvia seuraa-

valla sivulla.) vrt. Ornamentiikka. — 2.

Puutarhataiteessa joiilukynttiläntnpaisesti kaava-

lettu päärynii- (omena-. Iiarvemmin kivihedelmä)
puu. U-o N.

Palmetto-palmu (Sahat l'iilmetlo). Caroli-

nassa ja Kioridassa kasvava viuhkapalmu, josta

saadaan tavaltnman kestävää laivanrakennuR-

puiila. Leliili-lii tehdään kestäviä hattuja. /(. L.

Palmfelt, August Fredrik (1707-1814).
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PUU Ä70R1Ä, l«l«o»uv^ l.i/i/'A_wvimcJi/rj /inXvÄn jkonoiMiVAn
TIIU/TA BAftyLOniA ilao/a AffVRlA

<RCIKK RAV/TA/«OURun pbflPFi
PALnCniKOOl/TUj m,ib„pti

KRCIKK ^TCLEiC-IIAIJTA-

KlfijAKROTERio

FltneyAn/Zl REn VtnHIA.ml.»» tUJAB!.T^.-TTrlU>Ä,Av^u^nEn^

Palmetteja.

soturi. Suomeen asettuneen ruots. upseerin poika.

Kohosi nopeasti sotilasuralla, mikä ehkä riippui

enemmän edullisista sukulaisuussuhteista ja

esiintymistaidosta kuin osoitetusta sotilaallisesta

kyvystä. Oli mukana vv;n 1788-90 sodassa koho-
ten majuriksi ja sai sittemmin kamarijunkkarin
arvon. Tuli 1796 Turun läänin r^-kmentin pääl-

liköksi ja toimi 1803 jonkun aikaa saman lää-

nin varamajilierrana. V. 1808 sodan syttyessä P.

nimitettiin armeian ensimäisen brigadin päälli-

köksi. P:ia ei suuresti kunnioitettu ja hänen
joukkonsakin otti huomattavammin osaa vasta
Alavuden taisteluun, jolloin P. osoitti miehuutta
johtaessaan taistelun lopulla rintaman oikeata
sivu.staa. Peräytyvän armeian kenraaliajutant-

tina hän johti keskusteluja venäläisten kanssa
Kainuulla maaliskuussa 1809 antautumisesta ja

taivutti ylipäällikön Tl. H. Gripenherpin allekir-

joittamaan Seivin antautumissopimuksen. P:n
menettely johtui vakaumuksesta, että oli parempi
luopua vastarinnasta kuin sitä turhanpäiten jat-

kaa; rikollisissa suhteissa vihollisen kanssa hän
ei ollut. Erosi kesällä 1810 Kuotsin palveluk-

sesta ja astui Venäjän sotapalvelukseen, jolloin

korotettiin kenraalimajuriksi. Nimitettiin 1812
Suomen sotaväen tarkastajaksi sekä syysk. 18 p,

s. V, hallituskonseljin jäseneksi, P:n tuli kui-

tenkin ottaa osaa vain sotilasasioiden käsittelyyn,

ja niitäkin ratkaistaessa hän oli harvoin läsnä.

Hänen osuutensa hallituskonseljin toimintaan
muodostui senvuoksi sangen vähäiseksi,

K. W. R.

ä. VII. P.-jinettu "... 1*

Palmgren, Selim (s, 1878), säveltäjä ja
pianisti, yliopp, 1895, opiskellut Helsingin mu-
siikkiopistossa 1895-99, .Saksassa (Berliinissä C.
.Ansorgen ja W, Bergcrin ja \\'eimarissa F, Bu-
sonin oppilaana) 1899, 1901-02 ja 1904; toimi-
nut pianonsoiton opettajana (Helsingissä), köö-
rinjohtajana, pianistina (myös ulkomailla) ja,

varsinkin mjöhempinä aikoina, sUveltäjänil, P:n
huomattavimmista sävellyksestä mainittakoon:
piauosävellykset sviitti (op, 3), ,,Fantasia" (op,

(i), 2 sonaattia, 24 preludiota (op. 17), „Fin-
nische Lyrik" (op. 22), ,,Kevät" (op, 27) sekä.

lukuisasti muitji pianokappaleita ynnä piano-
sovituksia varsinkin Sibeliuksen lauluihin; or-

kesterisarja „Vuodenajat": näytelmänuisiikki La-
rin kyöstiu satunäytelmään ,,Tuhkimo ja kunin-
kaantytär"; pianolle ja orkesterille pianokon-
sertit n:o 1 (g-moU) ja n:o 2 ,.\'irta"; yksin-
lauluja; miesköörejä (m. m, „Sjöfararen vid mi-
lan", „Säf, säf, susa", ,. Hiiden orjain laulu")

;

nelinäytöksinen ooppera ,, Daniel Hjort". V :sta

1910 naimisissa laulajatar Maikki Järnefeltin
(ks. t.) kanssa.

Palmieri f-i'-J, Luigi (1807-96), it, fyy-
sikko ja meteorologi, tuli 1847 Napoli'n yliopis-
toon fysiikan professoriksi ja 1848 Vesuviuksella
olevan ilmatieteellisen observatorin johtajaksi,
V, 1860 perusteltiin häntä varten Na|ioli'n yliopis-

toon terrestrisen (maapalloa koskevani fysiikan
professorin virka. P, on suurella rohkeudella ja
innolla tehnyt tarkkoja havaintoja Vesuviuksen
purkauksista, eritoten v:n 1872 suuresta pur-
kauksesta. Hän on myös suunnitellut useita
ilmatieteellisiä kojeita, [„Annali dell' osservato-
rio \esuviano" (1872), „11 Vesuvio e la sua sto-

riii" (1880),] (U. S.-n.)
Palmiini, kookosöljystä valmistettua hyvin

puhdasta rasvaa, jota käytetään kasvivoiksi.

Palmikko merkitsee paitsi hiuspalmikkoa (let-

tiä) Karjalassa (vielä joku aika sitten) hie-

nosta rihmasta tiuhdalla tai pikku niisillä lu-

jaksi kudottua kaitaa nauhaa, joka hunnun alta

sykeröistä (ks. Puku) terttu- 1. tupsupäi-
senä riippui selässä. Leveämpi oli p.-vyö (Lemi,
Taipalsaari), T y 1 1 ö-p, (Koivisto V. 1,) = pitkä
punaverkainen tytön päänauha, jonka päät riip-

puivat selässä. P,-r i h m a= tyttöjen juhlati-

loissa päässään pitämä silkkinauha (Punkalai-
dun i. U. T. S.

Palmitiini, Cj,HkO», p a 1 m i t i i n i h a p o n-

t r i g 1 y s e r i d i, t r i p a 1 m i t i i n i, luonnon-
rasvojen pääaine. Kiteisiä, värittömiä, kuumaan
alkoholiin ja eetteriin liukenevia, n. 63° :ssa C
sulavia suomuja, jotka saippuoitaessa hajaantu-
vat glyseriiniksi ja palmitiinihapoksi. S. S.

Palmitiinihappo. kem, yhdistys hiilestä, ve-

dystä ja hapesta. C„,Hj;0^. orgaanisia rasvahappoja,
viiritön. kiteinen, alkoholiin ja eetteriin liukeneva,

62.5'':ssaC sulava aine. Esiintyy luonnossa eten-

kin palmurasvassa, Steariiuikynttilät ovat pää-
asiallisesti palmitiini- ja steariinihappoa. Lyijy-
laastari on osaksi p:n lyijjsuolaa. S, S.

Palmografi ks, Ajatustenlukeminen.
Palmskiöld f-söld]. 1, Erik P. (1608-86),

ruots. arkistonhoitaja, alk, E u n e 1 1, tuli 1629 val-

tioarkiston kanslistiksi, 1644 aktuaariksi ja 1651
sihteeriksi, s, o. päälliköksi; v. 1681 hänet aate-

loitiin P;n nimellä. P. on muistettava Ruotsin
valtioarkiston ensimäisenä varsinaisena järjes-



131 Palmstruch—Palmut l!l-J

. tyistii

' . ar-

'. \altio-

1702 sih-

^:i>i

niitii kU-

. osti Vpstt-

laii joiden joiikoäsa

on 'v-im. koskinikai-

ati. ispaio lucttrlo. u. «. ..PalniskiUldin

ka' A'. G.

r in (1611-71). Ruotsin

p* ' ija. tioUant. sukupcriUi

;

ut' :i nimi \V i 1 1 m ach e r)

:

a: .'itna Tukliolniann ja sit-

ter vailito- ja laina-

pa -;i pankin, jonka
kun ei kyennyt
laskemia setc-

..n.iii-1 . i.i. in,.,.iipakoon ja nie-

oettimUn n .-.a sekU korvaamaan vu-

jftuks«n. P.:. , :. sijaan perustettiin 1068
caltakunDUi sUtrjen pankki, nyk. Ruotsin valtio-

pankki.

Palmuhunaja valiriistetaan etelä-amer. Jiihcca

*ptctabiliM[>a\mun kaadettujen runkojen imeliistU

nesteestä. Palmua viljellään Cliilessii ja muual-
Ukin Eteli-Ameriikassa. K. L.

Falmnjaoho ks. Saago.
Palmakaali. nuoret lehdet ja versot, joita

tl' • -'n palmulajeista kKvtetään vlei-

»«-• "a-. >>.

P&Jmukakut. pulmukakkujauhot. ks. O 1
j y-

kakut.
Palmulilja k-. Yucca.
Palmupaperi, Iforamug flabelliformis-, kokos-

y. • ' ' '^f. joita lntia.ssa ikimuis-

to: kuytcttiiin paperin ase-

nie^. . , .; . .Samaan tarkoitukseen
kkytetään Orrtxloxa o/craora-palmun lehtiruodin
ikä^iviilla olevaa ohutta kalvoa. A'. L.

Palmupuu, p a 1 m y y r a p u u. useiden palmu-
lajien puuaine. Yleisimmin tavataan kaup,i.ssa

kellanruskeaa. tummajuovaista kookospalmun
puuta. Taatelipalmun puu on vanhan tammipuun
«Ilriktl. Hyvin uf>ein p. on juovaista, josta nimi
• ee h r a p u u. K. L.

Palmuraava ks. Pai mu öljy.
Palmuaokerl, sokeri, jota saadaan vähiin

hai 1.1, sitten kiteyttiimllllil ja puhdista-
ni.!, palmiilajieri (Arrnria nnccbarifern,
Cor',< nu'ir<T'j. HoroHtu» (lahclliformU, Caryola
urfnt. Phornii mlcmlriji y. m.i Kokerinpitoist.1•'• *

' ' : leikatuista kukkapuikc-
inkoon knivetuist.a rei'istii.

:. .; i.iJi oli vuosisadan alussa
noin 1 10 inilj. kp. A". L.
Pftlmusiinnunfni i l)i,m,nina palmarum), sun-

nii P. on saanut ni-

"'• io«,.-i kerrotaan Jee-
lin kansan heit-

:i vrt. Kirkko-
> u o « I JA 1' u • > I u I II e n. E. Ka.
Palmut 'Pnlmir> «tiDri n 1.100 lajia sisttl-

'fi.it ovat puitxi,

Hiat [>cosaita tai

k:iH'i;j*i--.'-ji» .rottuikiija.lniu y. m.). Varsi on

uiolkcin liina haaratoii ja tasapaksu, joko lehti-

luppien jUtleistä suomuinen tai vartta rtMi^is-

nuiisesti kiertävien lohlinrpion tiheiiiin juovit-

lamii, nivelviilit lyhyet. Lehdet nuiodostavat suu-

len kauniin lehvyksen varren latvaan ja ovat

puhjetessaan ehyet, mutta liuskoittuvat uscinimi

ten myöhemmin, suoniluksen mukaan joko
viuhkamaisesti (v i u h k a p a I m u t) tai sulka-

maisesti ts u 1 k a p n 1 m u t). rdri/ofn-snvulla

ovat lehdet kahteen kertaan pnrilehtiset. Kukinto
on u.seinimiten suuri, tavallisesti haarainen pui-

kelo. joka ennen puhkeamistaan on suureen, usein-

kin kovaan verhomai.seen koteloon sulkeutuneena.

Kukat ovat pienet, mutta tavallisesti hyvin
runsaslukuiset, useimmiten yksineuvoiset, kehä
viihiipiitiiinen, vihertiivä tai kellervii. lledelmii

marja, luumarja tai piihkinä. Siemenvalkuainen
on tav. suuri ja usein sarveismainen tai luumai-

nen. — P;ja tavataan vain liimpimissii maissa,

n. 40° pohj. lev. ja 4'2° et. lev. viilillit, etu-

p!iU.ssii seuduissa, joiden keskiliimpö on + 22-

+ 24° C. Euroopassa on vain v a i v a i s p a 1 m u
(Clinmierops hiimilis) alkuperiiinen. Uudessa ja

vanhassa maailnuissa on omat lajinsa. P. eivät

yleensä yksin muodosta metsiä, nuitta ovat silti

troopillisten maisemien mahtavimpia leimakas-
veja. Muutamat kestävät suojattuina Saksan
talvia. Rivieralla kasvaa .satakunta lajia ulko-

.salle istutettuina. P:ja oli jo liitukaudella ja

varsinkin tertiääriajalla, jolloin niitä kasvoi

Keski-Euroopassa a.sti. — P:n teknillinen ja ta-

loudellinen merkitys on erinomai.sen suuri. Kuu-
mien maiden asukkaat saavat niistä useimmat
tarpeensa. Monia lajeja on historiantakaisista

ajoista alkaen viljelty. Useiden kansojen uskon-
nollisissa menoissa on p:lla suuri merkitys. Leh-
tiä on käytetty voiton sekä myöskin rauhan
vertauskuvina. — Useiden p:n vartta käyte-

tään rakennusaineeksi, puusepäntöihin, koreiksi,

kepeiksi j. n. c. rViinmH.f-lajeista saadaan rot-

tinkia. Monen lajin varren ja lehtiruotien

syistä saadaan punonta-ainetta {Altnlca. Ilorassus,

Uaphia y. m.), samoin kookoshedelmän syistä.

Monen palmun hedelmät tai siemenet ovat tär-

keänii ravintoaineena kuumissa maissa, taateli-
palmun ja kookospalmun niistä tär-

keimmät. Saapoa (ks. t.) saadsian useiden lajien

[ilclrnxylon, Corypha y. m.) varresta. Varteen
poratuista rci'istä tai poikkileikatuista kukin-
noista vuotaa monista palmuista sokerinpitoistn

nestettä, josta valmistetaan palmuviiniä, arakkia,

palmusokeria, palmulninajaa (ks. n.) y. m. Nuo-
ria versoja j.-i lehtiä käytetään vilumneksinn (ks.

Palmu k aa li). Muita p:sta saatuja tuotteita

ovat palmuvaha ja palmuöljy 1. -rasva (ks. n.).

Belel-palmuii käytännöstil ks. Areca ja K a-

teku. Eräiden lajien luumaisesta siemenval-
kuaisesta s.aadaan kasvullista norsunluuta (ks. t.)

j. n. e. Huonekasveina kiiytetiiiln lajeja varsin-

kin suvuista ('lifim(pdorra, ChnmtrropH, Cocos, Co-

ryphn, Kcntia, Lnllinnia, Plirr/u.T. Uhaphis y. m.
Täydessä komeudessaan p:ja kuitenkin voi vil-

jellä vain kasvihuoneiden erityisissä ..palmuhuo-
ncissn". Muita tunnetumpia sukuja ovat Arrngn,
IJyphiene, hivistona, Lotlnicea Mauritta, Nipa,
Orcodoxa (kuninjiaspalmu) , Salial, Thrinnx ja

\Va)thin(/tiinia.

..Palmuiksi" sanoo rahvas myös pajujen keväi-

siä, valkeita, suomuista vapautuneita, ei vielä



133 Palmuvaha— Palojoensuu 134

kukkivilla norkoilla varustettuja oksia, joita
pohjoismaissa palmusunnuntaina (palmarum) van-
han tavan mukaan käytetääu palmunoksien ase-

masta. Ennen koristeltiin niillii kirkot palmu-
sunnuntaisin. K. L.

Falmuvaha, vahapalmujen Ceroxylon andi-
colan y. m. C.-lajien rungolla ja Copernicia ceri-

feran lehdille erittyvä vaha, jota teknillisesti

käytetään kynttilöihin y. m. A'. L.

Palmuviini, tropiikeissa yleisesti käytetty,
useiden palmujen rungosta tai puikelosta saadusta

|

sokerinpitoisesta nesteestä käyttämällä valmis- 1

tettu viini, t o d d y. Siitä tislataan a r a k k i a

(ks. t.).

"

Ä. /..

Palmuvoi ks. P a 1 m u ö 1
j y.

Palmuöljy, pai mu rasva, palmuvoi,
kiinteä, voinkaltainen rasva, jota saadaan öljy-

palmun (Elaeis guincensis) hedelmiä ja siemeniä
keittämällä ja puristamalla. Jlyös kookospalmun
ja useiden muidenkin palmujen siemenet tuot-

tavat p :yä. P. on oranssikeltaista. miedon-
makuista, orvokille tuoksuvaa. Muuttuu pian vä-

rittömäksi ja härskiytyy. Sulaa 24-27° :ssa C.

vanhempana vasta 30-35° :ssa. On kokoumuksel-
taan etupäässä palmitiinia ja oleiinia. Käytäntö
hyvin suuri varsinkin kynttilöihin, saippuoihin,
kasvivoihin, konerasvana y. m. Tropiikkien
alkuasukkaat käyttävät sitä sellaisenaan voina,

öljypalmun siemenet ovat tärkeä kauppatavara,
p:n valmistus niistä tapahtuu etupäässä vasta

Euroopassa. P:n valmistusjätteistä valmistetaan
öljykakkuja. ks. Kookospalmu. öljy-
kakut, ö 1 j y p ai m u. K. L.

Palmyra l-y] (kreik, ja lat.. = ..palmukau-
punki"; aramean kielellä Tadmor, nyk. Tadmur).
vanhalla ajalla kaupunki Syyrian erämaan kei-

taassa n. Damaskoksen ja Eufratin keskivälillä:

Palmyrenen maakunnan pääkaupunki, nyk. ara-

bialaiskylä. huomattava vain suurenmoisista rau-

nioistaan. P. oli 3:nnella vnosis. j. Kr. suuren
valtakunnan pääkaupunkina ollen kuitenkin riip-

puvaisuudessa Roomasta; sen ruhtinassuku yritti

turhaan päästä itsenäiseksi (ks. Zenobia).
Aurelianuksen hävittämänä 273 P. menetti mer-
kityksensä. P:n rauniot ovat peräisin sen loisto-

ajalta; ne sijaitsevat laajalla tasangolla ja ulot-

tuvat n, 3 km :n pituiselle alalle. TTuomatt.ava

on osaksi säilynyt auringonjumalan temppeli,

jota ympäröi pylväsrivistö ja uloimpana muuri

:

sen sisällä on holvikattoisia huoneita runsaine
koristuksineen. Temppelistä yli km ;n pituinen
nelinkertainen pylväskäytävä ulottui kaupungin
halki: siitä on vain pieni osa jäljellä. P:ssa on
mj'ös lukuisia kalliohautoja ja 60 kivistä tornia

(sukuhautoja I : läheisyydessä arabialaisaikuinen

linna. Raunioissa on paljon kirjoituksia, vars.

kreikan- ja arameankielisiä : niitä ovat tutkineet

etupäässä Waddington ja de Vogii^. [..Inscrip-

tions de Syrie": vrt. myös Wood ja Dawkins,
..The ruins of P."'; Wright, ..An accouut of P.

and Zenobia".] G. R.

Palmyra-palmu ks. Borassus.
Palnatoke (s. o. Toke Palnenpoika), tansk.

satusankari, oli tärinäin mukaan Jomsborgin
(ks. t.) perustaja ja Harald Sinihampaan sur-

maaja : hänestä kerrotaan myös. kuinka hän, ku-

ten Teli, ampui omenan poikansa pään päältä.

K. G.

Paloapuyhtiö (-yhdistys) ks. P a 1 o-

V a k u u t u s.

Palöc [-öts] -unkarilaiset 1. palootsit asu-

vat Polijois-Unkarissa Mätra-, Biikk- ja Karancs-
vuoristojcu pohjoisrinteillä, etupäässä Hevesin,
Borsodin, Nögrädin, Gömörin ja Höntin komi-
taateissa. P:n esi-isät olivat jotain unkarilaisten
jälkeen Unkariin vaeltanutta turkkilaisperäistä
(ja Unkarissa unkarilaistunutta) heimoa (muu-
tamien mielestä kumaaneja. mitä kuitenkaan ei

ole voitu todistaa). P:n kieli, joka on säilyttä-

nyt monta vanhaa piirrettä, on unkarin kielen
mielenkiintoisimpia murteita. [P:n nimestä ja
alkuperästä vrt. Melich, ,.Släv jövevönvszavaink"
I. 1. siv. 1.56-162.]

"

y. W.
Palohaava, tulen, kuuman veden tai 'muun

nesteen tai höyryn, tulisen esineen y. m. s. kautta
tavalla tai toisella syntynyt ruumiinkohdan vi-

kaantuminen. Lievemmissä tapauksissa esiintyy
vain ihon punottuminen ja turpoaminen, vähän
vaikeammissa tapauksissa ilmenee rakonmuodos-
tuksia, joita saattaa seurata märkiminen : kuu-
muuden ehdittyä vaikuttaa kauemmin, saattaa
sille alttiiksi joutunut kohta kuoleutua ja hiil-

tyä, irtaantuen sitten vähitellen ruumiista koko-
naan. Ihoa vähänkin syvemmältä vioittavat p:t
aikaansaavat paratessaan usein pahoja arpia,

jotka varsinkin nivelien kohdilla voivat aiheut-

taa jäsenien liikkuvaisuuden supistumista aina
liikkumattomaan tilaan saakka, mikä saattaa
vaatia sangen vaivaloista ja pitkällistä kirurgista
hoitoa. Muissakin suhteissa p:t usein vaativat
kirurgista hoitoa. Varsin lievissä tapauksissa
voidaan tyytyä hautelemiseen lyijyvedellä tahi

palaneen kohdan peittämiseen liinaöljyllä tahi

liinaöljystä ja kalkkivedestä valmistetulla seos-

tumalla, emulsionilla. Sangen vaarallista on hau-
della suurempia p :oja esim. karbolivedellä tahi

sublimaattiliuoksclla, jotka nilellä olevasta pin-

nasta helposti imeytyvät ruumiiseen niin suu-

rissa määrin, että myrkytys seuriia. P:t, var-

sinkin kuuman veden ja kuuman kahvin ai-

heuttamat, ovat sangen tavallisia ollen helposti

tarjolla, kun pieniä lapsia varomattomasti jäte-

tään tarpeelli.sta valvontaa vaille.

M. OB.
Paloheimo. 1. Kaarle Alfred P. ks.

B r a n d e r-suku. — 2. Hjalmar Gabriel P.

(s. 1864). liikemies, maanviljelysneuvos, edelli-

sen veli; yliopp. 1884. vihitty papiksi 1888; cs-

tettuaan Santamäen kartanon Lopella 1889 P.

on toiminut maanviljelijänä ja liikemiehenä; on
perustanut useita uusia liikeyrityksiä, m, m. Lo-
pen Kesijärven ja Riihimäen sahat. Kormun
turvepehkutehtaan. Riihimäen lasitehtaan. Riihi-

mäen turvepulveritehtaan, Vuojoen tilan osake-

yhtiön; ollut Hämeenläänin maanviljelysseuran
puheenjohtajana ja rautatiehallituksen neuvotte-

levana jäsenenä, vrsta 1907 pankkivaltuusmie-
henä; talonpoikaissäädyn jäsenenä kaksilla vii-

meisillä säätyvaltiopäivillä ja uudessa eduskun-
nassa 19071Ö.
Palohuvennus 1. palohukka on se aineen

vähentyminen, mikä rautaa ja muita metalleja

sulatettaessa ja kuumennettaessa syntyy sen

kautta, että ilman happi yht\-y metalliin muo-
dostaen happeumia. jotka kuonana, pajan t. valssi-

hilseenä taikka muuna n. s. ..palaneena" metal-

lina irtautuu kappaleen pinnalta. P-o P-o.

Palojoensuu, kylä ja majatalo Enontekiön La-

pissa Muonionjoen rannalla, siinä missä Palojoki
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sUlikiisalvoilla varustetut

aukenevat itxeiitiiäu.

V. L.

Falokki. t<-li<liu*kylil llcinitveden pitäjiinsil. .Juo-

j4r»f«li« Ki-rniiijärvtHjn la«kevan vcilen muo<losta-

man Palokinkosken varrella. 4 km maanteitse
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iU ii",iilla [Hrrustettu vesisalia

KMl. Sen omistajan. Hackman
• in l*;n tärpiittiteli<las, jos.sa ter-

I. <;. Kompan keksimiin menc-
i.iii «almisteloan liurtsia ja tärpUt-

la i'i lii-iikeil; valmistus n. 300.lin0

•"«Ml kj; liirpilltiil. Telulasta kilyt-

1'
•-..«•Il rakennettu i-Uhköturbiini.

' III liikkeen omi.<lamun Koski-

ja maanviljelyskoneideii

l ikHJ I>:lla 011 2 jaiiliomyllyii

j.i «aran vanuliulaitoit, kaikki ve«ivoimnlla kiiy-

|.'."i E. E. K.

Falokoukku I p n I n h a k a. tulipalon sammu-
tiikM---u kHtlelty pitkävartinen rnutakoukku,

jolla palavat rakennukuvt revitäjln hajalle.

r. h.

Palokuja ko. I' a I o k a t u.

Palokunta k«. I' n I o t o i m i.

Palok.irkl k*. Tikat.
Falolaikka itannk. brandfitrtf on liauta, jonka

t" . "imainen n. ', m liuijiiinen

j . niinne poltlofiviolla polle-

!, ... jii roviolla Jiolleliin liaulii-

li .on peitetty, ilman että niitä

13.: ,. mitMn arkkua tai uurnaa. Esi-

nacl ovat ylmiat hyvin vahXpStfliiiia, mutia Hiellä,

Palolo-mato

vU

iiiis^ii uiiitä iiiiinn pinnalle iiiikymiittiuniii p:ja

sattumalta oii tavattu ja lumlolla tutkittu, kuten

.rnliolmissa, on niiden nojalla selvitetty usiHiita

ilii-loriallisia tapoja. Honiliolmiii lukuisat p:t

ovat varhaisinta rautakautta, vuosisadoilta Kris-

tuksen syntymiin vaiheilla. P:t esiiutyviit myös
Ituotsissa ja muuallakin Kuioopassa. Varsinaisia

kuoppamaisia p:ja on Suomessa tavattu vain

Köyliön Tuhkanummeu kalmistosta, joka oii oi

liit klivtäuuössii pakanuudenajan lopulla.

.t. .1/. T.

Pololo-mnto (Eiinivr viridisi. .Samoa-, Kidii-

y. m. Ty \ uenmeren saarten koralliriuttojen ko-

loissa asustava meri>iikamato, jonka

ruumiin sukusoluja tiiyniiii oleva

takao.sa (varsinainen ..palolo") ir-

tautiiutKlellMMi koloihin jiiiivlistii etu-

osasta ja uiskentelee vapaana me-

rcssii. Äärettömin joukoin esiintyviä

p:oja kokoovat alkuasukkaat ravin-

nokseen. /. V'-Ä.

Paloluoto iruol.s. r a I o h o 1 m e m.
viiliiiinrn. Helsingin kaupuii^'ille kuu-

luva luoto Korkea.saareii ja Mustikkamaan
Iissä.

Palomestari, vakinaisen palokunnan piiiiUikkö.

Faloinino de Castro y Velasco /-i- i vela'skol,

doll .\ <• i .> r I o A n t o 11 i o( 1ti.'>;( 17'2(i|. esp. taide-

niaalari jn -kirjailija; maalasi freskoja ja tau-

luja ja päiusi UiS8 hovimaalariksi. P:n varsi-

nainen merkitys iieriisluu hänen vv. 1715-24 kir-

joittamiiaiisa ja enfilaiiniksi. ranskaksi ja(1781)

sak.saksi käännettyyn 3-osaiseen teokseen ,.E1

Museo pictorico y eseala optioa", joka sisältää

m. m. maalaustaiteen teoriaa sekä tärkeitä elämä-

kerrallisia tietoja esp. taiteilijoista ja joka teki-

jälleen on hankkinut kuiiniaiiJMicn ..Kspanjaii

Vasari". /•'. /^r.

Palomuuri ks. 1' a 1 o v u r j e 1 u s.

Paloniemi, maatila Tx)hjaii pitäjässä luonnon

ihanalla paikalla Lohjanjärven pohjoisrannalla

4 km linniintietii luoteeseen kirkolta, kilsittää iiy-

kyiiän l*:n ratsutilan (riiots. F a f;
e r n ä s) ja

verotilat. Oulamoii ratsutilan, sekii lluiiippelaii ja

\'arolaii verotilat, yhteensä 4
'/, manttaalia. Pinta-

ala 1.41!).«» ha. — P:n omisti lOllD-luvun edelli-

sellä puoliskolla vouti Hannu Matinpoika (Kiith).

.Sen myöliemmisiä haltioista mainittakoon kap
teeni (J. M. .liifierhorn il7:iS.S5), everstiluutnantti

Reinhold Krahhe (1 "*<•'> 1821) sekil Sederholm-,

Klfvinp- ja Nymander-suvut ja ylitirehtöörin-

apulainen .\. F. Granstedt, jolla tilan nyk. omis-

taja il914| konsuli H. van Ciilse van der Pals

osti sen 1807. Viimein :n rakennuttama on kar-

tanon komea kivinen, liniiainaineii piiiirakennus.

— .äskettäin on P:een oston kautta liitetty Lylyi-

ncn (ks. t.). f.\<l. Neovius, ..llisloriska anteck-

ninpar om Paloniemi pArd jemte Outamo rust-

hftll samt lliiiiippela, och Varola liemman i Lojo

itoekcn" (Itidrafj tili I.ojo soekenbcskrifninp

XXVI, 1911).
I

A- Eh.

Palonurmi, eni. liarkkohylli Nilsiilsi.il. per.

lR.'i(l-luvun alussa ilman lupakirjaa telilailija

l)alilslröm. joka 1 8.'>.'! möi sen mekanikko N. .J.

I.eijerille. Kandiin valmistus lakkaiitetliin 1872.

Palo-ovi, piUoinuurisHa olevan oviaukon sul-

keva tulenvurma ovi (ks. P a 1 o v a r j e I ii s) tai

kivirakennuksen kivisestä holvatusta porrashuo-

necHta vinttiin jolitava palovarma ovi. A. /'«.
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Palopermanto, kivisessä lämmitettävässä kau-
punkinikcnnuksessa oleva, rakeumisjiirjestyksen

nmkaineu, palamaton i tiilistä 7 em. betonista 5 cm
paksu) korros. joka erottaa varsinaiset asuinhuo-

neet niiden piialla olevasta, kattoon kuuluvasta
I>uurakentee-ta tai n. s. vinttihuoneista.

.1. Ps.
Paloposti 1. vesiposti ks. Palotoimi.
Palopurje. tulipalossa käytetty kaugaspurje,

joka palaviin rakennuksen eteen levitettynä ja

vedellä kasteltuna estää tulen leviämistä. P:tta
ei nykyään enää paljo käytetä. V, L.

Palorakko. kuumuuden, tulen, kuuman veden.

höyryn y. m. s. synnyttämä palovamma, vrt.

Palo h a rt V a.

Paloruisku ks. Pumppu ja Palotoimi.
Palosaari (joskus Kulosaari, ruots.

Brändöi. metsää kasvava, kallioinen ja kor-

kea saari sekä huvilakaupunki Helsingin pitä-

jässä. Helsingin itäpuolella. Vanhankaupungin-
ja Kruunuvuorenselän välissä: kapea salmi erot-

taa P:n Sörnäistenniemestä. — Huvilakaupungin
perusti 1907 A.-B. B r ä n d ö v i 1 1 as tad (osake-

pääoma 400.000 mk.)
;

pinta-ala (ympäröivät
pikkusaaret lukuunotettuina) 138. s ha. Huviloita

90. as. n. 4.50. Liikennetiet paremmat kuin muissa
Helsingin huvilakaupungeissa ; sähköraitiotie(val-

rais 1910) on höyrylautan (ainoa laatuaan Suo-

messa) välityksellä yhteydessä Helsingin raitiotie-

verkon kanssa (2 kulkuvuoroa tunnissa: '/-tunnin

matka kauppatorilta i, erinomaisia, suureksi osaksi

makadamisoituja teitä on 8 km (rak. kustannukset
188.000 mk.). Sähkövalaistus. Ruots. valmistava-

koulu. Vapaaehtoinen palokunta. — Saaren koil-

liskulmassa olevalla äkkijyrkällä kalliolla on
Fred. Joh. Christeenin kartassa v:lta 1792 mai-

nitun „Ordens sten"in. vapaamuurarien, nähtä-

västi 1756 perustetun St. Augustinin loosin, ko-

koontumispaikan jätteet. E. E. K.

Palos de la Frontera fpä- -le'-], kaupunki
Etelä-Espanjassa. Hio Tinlon varrella lähellä sen
laskua Cadizin-lahteen: 1.621 as. (1900). Oli ai-

kanaan hyvä s;vtama; siitä Kolumbus 3 p. elok.

1492 lahti retkelle, jolla hän löysi Ameriikan.
Palosola ks. P a 1 o k a t u.

Palotikapuut ks. Palotoimi.
Palotoimi. Roomalaisilla tiedetään jo kauan

ennen meidän ajanlaskuamme olleen järjestettyä

toimintaa p:n alalla ja keisari Augustuksen ai-

kana tiedetään Roomassa olleen, lukuunottamatta
muutamien varakkaiden ylläpitämiä yksityisiä

palokuntia. 7.000-miehinen yhteiseen kasarmiin
majoitettu sotilaspalokunta. joka samalla myös
osaksi suoritti poliisipalvelusta. Keskiajalla p.

oli lamaannuksissa; vasta 13:nnella vuosis. alkaa

tällä alalla ilmetä uusia toimenpiteitä. Niinpä
muutamat Saksan kaupungit laativat itselleen

palojärjestyksiä. jotka osaksi tarkoittivat tulen-

käsittelyn säännöstelemistä. osaksi sisälsivät

määräyksiä siitä, mitä eri kansalaisryhmien oli

varteenotettava tulenvaaran syntyessä. Tällainen

tilapäinen järjestymätön p. oli kuitenkin varsin

tehoton, mistä raimioiksi palaneet kaupungit ja

kylät olivat selvänä todistuksena.

Vasta ISOO-luvulla aletaan perustaa palo-
kuntia, joihin kuuluu p:een erikoisesti har-

joitettua miehistöä. Napoleonin mainitaan Parii-

siin perustaneen .sotilaallisen palokunnan, useissa

kaupungeissa velvoitetaan kansalaiset muodosta-

maun palokuntia, mitä tapaa vieläkin usein pai-

koin, m. m. useimmissa meidänkin maamme kau-

pungeissa noudatetaan, toisin paikoin maksettiin

palkkiota tulipalossa annetusta avusta. Todelli-

nen käänne p:n alalla tapahtuu 1830-luvulla. kun
Euroopassa lierää vapaaehtoisten palo-
kuntien (V. P. K.) aate, jonka sanotaan ole-

van kotoisin Ameriikasta. Suomessa perustetaan

ensimäinen vapaaehtoinen palokunta Turkuun
1838. Helsingissä kaksi vuotta myöhemmin tehty

samanlainen yritys ehkäistiin valtiollisista syistä,

joten Helsinki va.sta 1864 sai vapaaehtoisen palo-

kunnan. Nykyisin on jo — paria pikkukaupun-
kia lukuunottamatta — kaikilla muilla V. P. K.

ja niitä on viime aikoina runsaasti perustettu

maa-seudullekin (n. 200). V;sta 1909 on olemassa

Suomen yleinen palokuntaliitto kaikkien ma.amme
vapaaehtoisten palokuntien ylidyssiteenä : sillä on

oma avustusrahasto tulipaloissa sattuneita onnet-

tomuustapauksia varten ja äänenkannattaja
..Palotorvi".

Suurten väkirikkaiden kaupunkien vaatimuksia

eivät V. P. K :t kuitenkaan pysty täyttämään.

Näihin on perustettu vakinaisia ammatilli-

sesti harjoitettuja, palkattuja palokuntia,
jotka joka hetki ovat valmiit lähtemään liik-

keelle. Berliiniin perustettiin tällainen palo-

kunta 18.51 ja tätä esimerkkiä ruvettiin kaik-

kialla noudattamaan, joskaan ei aina ])alokuntaa

liitetty osastona poliisilaitokseen kuten Berlii-

nissä. Suomen ensimäinen ammattipalokunta pe-

rustettiin Helsingissä 1861, siihen kuuluu nyt 113

miestä. Vakinaiset palokunnat on myös Turussa,

Tampereella. Viipurissa. Vaasassa. Kuopiossa,

Kotkassa. Mikkelissä. Pietarsaaressa ja Hämeen-
linnassa.

Palokuntatyön menestymisen tärkeimpiä edelly-

tyksiä on tarkoitustaan vastaava palokalusto.
Ensimäisen paloruiskun, nykyisten käsiruisku-

jen alkumuodon, keksi jo n. 2.50 e. Kr. Ktesibios.

ja luultavaa on. että roomalaiset käyttivät palon-

sammutukseen tällaisia rui.skuja ikuva \). Mutta

sittemmin tämä keksintö joutui unohduksiin ja

vii vuosituhannen käytettiin palonsammutuksessa

vain vesiastioita, kirveitä, palohakoja ja -tika-

puita. 1300-luvulla ryhdyttiin valmistamaan yk-

sinkertaisia käsiruiskuja. joita valmistettiin eri

rakenteita (kuvat 2. 3 ja 4). Kuitenkin vasta

1518 paineruisku joutuu varsinaiseen käj-täntöön.

kun sen uudelleen keksii augshurgilainen kulta-

seppä Anton Platner. V. 1672 amsterdamilainen

van der Heide täydensi ruiskua varustamalla sen

painetta tasoittavalla ilmasäiliöllä. johtoletkulla,

jonka avulla vesisuihku voidaan johtaa tulikes-

kukseen. ja imulaitteella. jonka avulla ruisku it-se

imee tarvittavan veden (kuva 5). Letkut. jotka

aluksi olivat nahasta, valmistetaan nykyään
hamppu- ja pellavakankaasta- joka usein voi olla

kumilla tiivistettyä. Letkut ovat tavallisesti

15-20 m;n pituisina palasina, jotka liitetään toi-

siinsa joko ruuviliittimien tai n. s. pikayhdistäjäin

avulla. Ensimäisen höyryruiskun raken.sivat Lon-

toossa 1S29 ruots. John Ericsson ja engl. Braith-

«aite (kuva 6). Suomeen hankittiin senaatin toi-

mesta ensimäinen (engl.) höyryruisku 1875: ny-

kyään niitä jo on käytännössä kvmmeniä (useim-

mat Ludviksbergin tehtaasta Ruotsista, kuva 7).

Viime vuosina on höyryruisku saanut kilpailijak-

seen moottoriruiskun (niitä valmistaa m. m. o.-y.
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Kallion kaupunjiinosassa). Suurehko paloasema
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Palovakuutus tarkoittaa sen taloudellisen va-

liiii;.'<iii korvaamista, miiikii tulipalo (salama tai

\ alokausiirUjtlhdys) tahi palon ehkilisemistu tahi

-iltii pelastamista tarkoittava toimenpide omai-
suudelle tuottaa. P:ssa vakuiiliiksonottaja saa

niiUiriittyU suoritusta, palovakuutusmuksiia, vas-

taan vakuuttajalta sitoumuksen, että viimeksi-

mainittu suorittaa sovittuun miiUriiiin saakka
korvausta sitoumuksessa mainittua omaisuutta
Kohtaavasta palovahinjrosta. Vakuuttajan anta-

iiiiui kirjallista sitoumusta sanotaan palovakuu-
lu!.kirjaksi. Vakuutettava omaisuus voi olla

kiinteillä, jolloin vakuutusta sanotaan raken-
nus- I. k i i n t e i s t ö v a k u u t II k s e k s i,

tahi irtainta, jolloin vakuutus on irtaimisto-
vakuutusta. P:n avulla ei tosin aina voida

pa!on aiheuttamaa vahinkoa kokonaisuudessaan
korvata. Niinpä p. ei kiusitä sitä vahinkoa, mikä
aiheutuu esim. liikkeen keskeytymisestä pala-

neessa tehtaassa tahi kaupassa. Sitä varten on
olemassa erikoinen vakuutusmuoto keskeyty-
m i s- I. s o m a s i v a k II u t u s. Mutta itse pa-

lon vahinf;oittatnia esineitäkään ei aina voida

täysin korvata. Onhan joukko sellaista vakuutuk-
sessa kysymykseen tulevaa tavarmi, jota ei ra-

halla voi takaisin hankkia. Niitä ovat arvokkaat
taideteokset. muinaisesineet. käsikirjoitukset

j. n. e. Siitil huolimatta on p:lla erinomaisen
suuri taloudellinen ja kansantaloudellinen mer-

kitys. Se turvaa henkilöt, joiden omaisuutta palo

on vahinpoittaniit. taloudplliseen perikatoon jou-

tumasta ja saattaa heidät useimmassa taiiatiksessa

sellaiseen asemaan, että he voivat hankkia jäl-

leen palon vahingoittamat esineet. Tärkeii on p.

myöskin tavara- ja kiinteistöluoton turvaajana:
ilman sitä ci yleensil voitaisi lainoja tavarapant-

tia vastaan tahi kiinnityslainoja rakennuksiin
myöntitakkään.

Palovakuiitiismaksiijen suorittaminen on jär-

jestetty eri tavoin eri palovakuutusyhtiöi.ssil. Var-

sinkin pienemmissil keskinäisissä yhtiöissä kan-

netaan usein vakuutusmaksut jälkeenpäin, vuo-

den kuluessa sattuneiden vahinkojen mukni .i.

Toisissa keskinäisissä yhtiöissä on maksujen suu-

ruus e<lcltäpäin määrätty, mutta jos vahingot
nousevat Kiiiirenimiksi kuin lasketut maksut edel-

lyttävät, taksoitetaftn puuttuva määrä jälkeen-

[lUin. Osakeyhtiöissä kannetaan maksut määrä
tyn tariffin mukaan eikä mikään jälkitaksoitus

tule kysymykseen.
P. pohjoismaissa on peräisin hyvin kaukai-

sista ajoista. Jo siihen aikaan, jolloin Ruotsin

maakuntalait kirjoitettiin, olivat saman kihla-

kunnan asukkaat velvolliset antamaan toisilleen

apua pnlovahin(!on Hatliiessa. Maakuntalaeista
siirtyivät kihlakunnan paloapiivelvollisuiitta kos-

kevat Häänniikset jonkun verran muutettuina
Maunu Eerikinpojan maanlakiin (1300-luvun
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puolivälissä), josta ue melkein sanasta sanaan
otettiin kiininpvs Kristofferin maanlakiin(1442)

.

Siinä .säädetään, että paloavun määrä on puoli
pannia ohria, rahaksi muutettuna äyrityinen tai

8 penninkiä. Paloavun suorittamiseen olivat vel-

voitetut kaikki vakinaisesti asuvat miehet, hen-
gelliset ja maallikot sekä palvelusväki. Sään-
tönä oli, että se. joka paloavun antoi, se sitä

myöskin sai. \'ahin<;on arvioimisen toimitti kuusi
kihlakunnan tuomarin käräjillä määräämää ar-

viomiestä. \:n 1734 lain Kakennu.skaarcn 24 lu-

kuun otettiin ä.skenmainitut mäiiräykset kihla-

kuntien suoritettavasta paloavusta edelleen kehi-
teltyinä. Viimeksimainitun lainpaikan (§ 4) mu-
kaan ..antakoon kihlakunta paloapua huoneista
sen mukaan minkä arvoiset ne olivat ennen paloa
ja miten tarpeelliset ne ovat talonpojalle, niin

myös talon pitämiseen tarpeellisesta viljasta,

karjan ruuasta ja karjasta, jotka ovat häneltä
hävinneet; mutta muusta irtaimesta tavarasta
ja talonkaluista ei anneta paloapua. ei myöskään
saunasta eikä koda-sta". Lisäksi määrätään, että

paloapua on maksettava manttaalin mukaan kai-

kista kihlakunnassa olevista taloista: samoin on
laissa määräyksi.ä siitä, miten paloapu on kan-
nettava y. m. Myöhemmin annettiin useampia
yksityiskohtaisia määräyksiä äskenmainitun
lain sovelluttamisesta ja siitä sallituista poik-

keuksista. Vasta laki paloapuyhdistyksistä huh-
tik. 17 p:ltä 1908 kumosi mainitut Rakennus-
kaaren määräykset lopullisesti.

Vapaaehtoinen, järjestettv p. sai Ruotsissa var-

sinaisesti alkunsa 1746. jolloin Tukholman por-

varisto perusti ..Tukholman palo- ja vakuutus-
konttorin" kiinteän omaisuuden vakuuttamista
varten. Näin annettua esimerkkiä seurasivat vä-

hitellen useat muut valtakunnan kaupungit, ja

1782 peru.stettiin hallituksen aloitteesta „Ylei-

nen palovakuutusrahasto" koko valtakuntaa, sekä
kaupunki- että maalaiskiinteistöjä. varten. Ra-
hasto oli keskinäinen, kuitenkin niin. että osak-

kailta kannettiin määrätty, olijesäännössä vah-
vistetun tariffin mukainen vakuutusmaksu, jonka
ylijäämä voitiin panna rahastoon. Siinä määrin
kuin vararahastoa karttui, alennettiin vakuutus-
maksuja vanhemmista vakuutuksista ja vähitel-

len maksut niistä kokonaan lakkasivat. Laitos

ulotti toimintansa myöskin Suomeen. Kun Suomi
erotettiin Ruotsista, säädettiin (Kunink. kir-

jeellä heinäk. 26 p:ltä 1810). että Suomessa ei

saataisi enää ottaa vastaan uusia vakuutuksia,
mutta vanhat vakuutukset pysyisivät muuttu-
matta voimassa. Laitoksella olikin niin paljon

suomalaisia vakuutuksia, että esim. Turun palo

1827 tuotti sille yli 200,000 pankkotaalarin me-
non.

Kun ..Yleinen palovakuutusrahasto" ei enää
saanut ottaa vastaan vakuutuksia Suomessa, oli

kotimaisen palovakuutusyhtiön perustaminen maa-
hamme käynyt tarpeen vaatimaksi. Sellainen pe-

rustettiinkin nimellä ..Suomen palovakuutuskont-
tori" (.,Brandförsäkrings-Contoret i Finland") ja

sille vahvistettiin ohjesääntö helmik. 8 p. 1816.

Laitoksen tarkoituksena oli ottaa vakuutukseen
pääasiassa kiinteistöjä kaupungeissa ja maalla. Se
oli keskinäinen ja maksut laskettiin määrätyn
tariffin mukaan. Määrättyjen vakuutusvuosien,
kaupungeissa kuudentoista ja maalla neljäntoi.sta

kuluttua muuttui vakuutus maksuvapaaksi. paitsi

suurien valiinkojen sattuessa, jolloin määrättiin
ylimääräinen taksoitus. ,.Palovakuutuskonttorin"
liike oli hoidettava kahtena osastona, toinen maa-
seudun, toinen kaupunkien vakuutuksia varten.
Turun palo aiheutti kuitenkin kaupunkien osas-

ton lakkaamisen ja samalla hajosi maii.seudun
osastokin.

Kaupunkeja varten alettiin heti puuhata uutta
yhtiötä, jonka säännöt vahvistettiin syysk.
11 p. 18.32. V. 1833 se ..Suomen yleisen paloapu-
yhtiön" nimellä aloitti toimintansa ja on „Suomen
kaupunkien yleinen paloapuyhtiö" nimisenä edel-

leenkin toimessa. V:n 1912 päättyessä sen va-

kuutuskanta oli Smk. 672.439. 712"41. — Maa-
.seutua varten perustettiin 18.17 erikoinen yhtiö
..Suomen maalaisten paloapuyhtiö". Sen säännöt
vahvistettiin lokak. 20 p. main. v. Yhtiö me-
nestyi hyvin, ja 1863-64 v;n valtiopäivillä sää-

dettiin a.setus (hyväksytty huhtik. 4 p. 1864),

jonka kautta talonomistaja, joka rupesi maini-
tun yhtiön osakkaaksi, vapautettiin velvollisuu-

desta suorittaa paloapua kihlakunnassa tai pitä-

jässä. Yhtiö toimii edelleenkin, sen vakuutus-
kanta v:n 1912 päättyessä oli Smk. 291.146.120:—.
— Kolmas, koko maata varten tarkoitettu, edel-

leenkin keskinäinen, palovakuutusyhtiö oli . ,Kau-
punkien paloapuyhdistys irtaimistoa varten", joka
perustettiin Turussa 1871 (vakuutuskanta v:n
1912 lopussa Smk. 112..527.900:—). V. 1889 pe-

rustettiin Helsingissä ..Suomen sahanomistajain
paloapuyhdistys" (vakuutuskanta v:n 1912 lopussa

Smk. 48,383,756:—), 1902 ,.Suomen teollisuuden-

harjoittajain keskinäinen paloapuyhdistys" (vakuu-
tuskanta v:n 1912 lopussa Smk." 337.327.04.5:—

)

ja ,.Suomen evankelis-Iuterilaisten seurakuntien
paloapuyhdistys" (vakuutuskanta v:n 1912 lo-

pussa Smk. 34.762,690:— ). kumpikin Helsingissä.

1909 Turussa ..Keskinäinen vakuutuslaitos
Sampo", joka muiden vakuutustapojen ohella har-

joittaa myöskin palovakuutusliikettä (palovakuu-
tuskanta"v:n 1912 lopussa Smk. 132.030.235:— ).

ja 1910 Helsingissä „Paloapuyhdistys Tulenvara".
joka vakuuttaa osuuskuntien omaisuutta. —
Paitsi näitä, on olemassa muutamia pienempiä
keskinäisiä yhtiöitä, jotka harjoittavat palo-

vakuutusliikettä koko maassa. — Sitäpaitsi on
olemassa joukko sellaisia keskinäisiä paloapu-
yhtiöitä, jotka harjoittavat liikettä jossakin yk-
sityisessä läänissä, kihlakunnassa tahi pitäjässä.

Niitä alettiin jo aikaisin perustaa, ja varsinkin
kunnalliselämän elpyminen 1860- ja 1870-luvuilta

lähtien on vaikuttanut niiden syntyyn. Varsi-

naisten kihlakunta- ja pitäjäyhdistysten luku-

milärä oli v:u 1911 päättyessii 284. — Kotimai-
sen palovakuutusliikkeen panivat alkuun, niin-

kuin edellisestä käy selville, keskinäiset yhtiöt.

Ensimäinen kotimainen palovakuutusosakeyhtiö
peru.stettiin vasta 1881. Se oli Palovakuutus-
osakeyhtiö ..Fennia", jonka säännöt vahvistettiin

toukok. 17 p. 1881. Fennian ensimäisessä vuosi-

kertomuksessa mainitaan yhtiön perustamisen
aiheutuneen lähinnä siitä, että oli tarpeen koti-

mainen yhtiö, joka voisi tyydyttää kaikenlaa-

tuisia palovakuutustarpeita. koskapa aikaisem-

min perustetut kotimaiset yhtiöt olivat tarkoi-

tetut vain jotakin erikoisalaa palvelemaan. Fen-
nian liike on kehittynyt voimakkaasti ja tulok-

.sellisesti. V:n 1912 päättyessä oli yhtiön koti-

mainen vastuusumma Smk. 250.240.020 ja va-



143 Palovarjclus III

HuBti>|Vui.

ntToakiD mu
oo vhtil^n r-

K. A. 1

virll ka^
nim. ..Imatiu
1.1 p 191 1> I

Tiri

8. »•

Mamllillie ['

•mruriota f

Kulilleni:

:i.>»>ri Jolin

liiVr rlSmSn =iiom«l«istuttniri<!i>n

suuriksi

-a ivat l^^

Muytti m\u.->kiii

.". joukit siiiiii-

•»ok. 8 p. 1891. .lo

•lyi erittäin voinmk-
iiie siiuriu

iutii.'<kniitn

-I. K i-_ ..1-- ."41. ja va-

sani. V. 1.047. li:! Mlk.

' > iin kuudes osB jlitiöii

jcilka mu tekivät

itiiitt.iiii n.iit^i koti-

lineii

Il liike

Ksla. Toimitusjohtajnna
' i 'taakka ollut fil. tolit.

Mimin on perusteltu

.ikuiitusosakoylitiötii.

.:iii<<t vahvistettu monlisk.

ia ..Vellamo" 1912 (siian-

.. 9 p. 1912) Vansnnn.
si toimii Suomessa ulko-

tioita. Jo i.i^so-

iiiat liikeniicliot

.-m ulkomaalaisten
-i. Aikaisin. Iiiulta-

._... rvlilyi ..Eusi-

... 'v:fta 1S27"

, iiitiiksia. Varsi-
' vut ulkonmalaiset yhtiiit

\'. 1911 oli maassa toimi-

tmien palovaknutusylitiöittcn luku

' i^knnnnn keliitrs nilkvv

1 -^

l»io 3;)M.i)ni.o:i6 ,

Ki.iirn li-tr-ii vl.iiniden suomalainen palovakuu-
Smk. 3,251.569.415 ja 1912

jakautui v:n

-i.n«7 mk. «11 4S,i»„
" "4" _ . 2S.1 ,

- . 17.. .

- - 8*.
, - 3* .

inme palo-

i-pl ylitiiit

tn" ylitcisloi-

tuHmnksuja ja

lariffiylidiHlyksi-n
jB-i^ \'Ii(lislykHe<*n

• ' toimivat
akeyliliöl.

\!jiie« j\ III.. ..Ncr-.ulitruuKH-I-exikon"

\

v.U

'
'

. , .Suomenmaan virallinen tilii.s|o. \ a

lot .\ jii H 1892-1 '.m": .\U};ust H,iiii,say,

iiiiru lausunto kvsyinyksessii kililakiinla-

pil.ijiipaloapua koskevien niliiiriiysten lakkani

-

.isosta" (1899): ..Suomen kauppa ja Itiilli-

.^"
I (1906) ; ..Suomen vakuiitiisvuosikirja

m:!" (1914».] n. «•. /..

Palovnrjelus 1. -suojelus (en^'l. (irr pro-

(le(ii)iii tarkoittaa ilnnislieiijien ja oinaisuuileii

varjelemista malulolliselta tulipalovaaralta joko
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;i tai siiilytyspaikan varjelemisesta ks. P a 1 o-

\ a r in a. llkoapiiin 1. naapuruudesta koituva

ttilenvaara estetiiiin tarpeeksi suurella a u k e-

alla V ii 1 i m a t k a 1 I n tai tukevalla kyllin laa-

jalla palomuurilla (sainiiiutuslaitteista pii-

hunmtta). Palomuuri on t ii y d e 1 1 i n e n. jos

siinii ei ole mitiiiin aukkoja. E p ii t ii y d e 1 1 i-

seeii taas saa telidii ikkuna- ja oviaukkoja, jos

iic varmasti suojataan palo-ovilla t. -luukuilla.

Tiiman telio riippiui. paitsi sen laajuudesta,

iuiiri noiden aukkojen lukiiiniiiiriistii. suurmidesta

ja niiden suojelustavasta. Palovakuutusluitok-

semnie kaLsovat kahden va.stuun (vakuiitusesi-

neenl tjiyleen eristämiseen tarvittavan ankean
viilimatkan suuruuden riippuviin vastuiden laa-

dusta, rakeiinii.stavasta ja kattamisaineesta. Lauta-
tarha esim. katsotaan tiiysin suojatuksi höyry-
sahalta, jos aukea välimatka on W m : hentokat-

toinen (pärekattoinen) puurakennus tehtaalla

n. 36 m:n välimatkalla; kovakattoinen (pelti .

asfalttihiiopakattoiiien) kivirakennus kovakattoi-

se.sfa tehtaasta n. 18 m:n välini:ilkalla. Jos väli-

matka on lyhempi, korottaa kalliimpi rakennus
halvemman palovakiiutusniaksua vississä suhteessa
vakuutusiiiaksujen erotukseen. Kuva 1 näyttää
kuinka puurakennus on jaettava tukevan palnmuM-
rin avulla: se erottaa rakennuksen osat ainakin
yhtä hyvästi kuin 20 metrin viiliniatka. .Jos

liikeyhteys |)al()iiiMiiriii niolenimilla puolilla ole-

vien osien välillä on viilttäniiitiin. kiiy liike (kivi-

rakennuksessa) varmininiin ulkopuoleisen par
vekkeen kautta (kuva 2) : tä.ssä on paloinuurin

päiihän sitäpaitsi rakennettu sopiva porr:i-sl(>riii

(n. s. Westphaleniii torni), joka on hyvä kulku-

ja pelasliistie. .Jos parveketta ei voi laillaa.

on tyydyttävä (kuvassa 3 esiteltyyn) sulkuun
kahdella palo-ovella, jotka eivät saa olla yht-

aikaa auki. .Ja jos tämäkin on nialidnlon aikiiaii

saada, asetetaan oviaukon moleinniille puolin palo

ovi (kuva 4). joista toisen |iitäisi olla silrrettävii

ja lämmössä itsestäiln sulkeutuva (varustettu

n. 8. »prinkler-lukolla, joka sulaa auki -f 70° C.

kuva 5). .Jos eristettävät rakeniiuksenosat teke-

viit keskenään kulman, voi palomuurin eiliiUi

sesti päiitlää porrashuoneeksi avonaisella parvek-

keella (kuva Oi. Porrashuone ..varjostaa" tilssii

9 m matkalla, joten sitä liihinnä olevia auk
koja ei tarvitse suojata. Palo-ovi tehdään 2-.

:tkertaisi»ta laudoista — kernaiminin palamatto-
maksi lelidyistä — ja piiiillysteläiin erityisellii

tavalla paksummalla rautapellillil; oven pitää

olla joka puolelta 10 ein oviaukkoa Huureniman
ja kulkea miiuri-niirrokses.sa : se kiinnitctiiän

muuriin tukevilla saranakoukiiilla (ilman puista
karmia). Myös rautaiset, erityisellii täytteellä

varustetut, raiitaraamissa kulkevat palo-ovet ovat
tehokkaat. - Ikkunat suojataan samanlaisilla



U." Palovarma Paloviina 146

i

i

" '"-'"

i

Kuva 1.

Wl^ ="-=

t s>w~m •=*.

f1
Kuva 4.

J

Kuva

luukuilla tai telulUiiii no kiiuiiimiuiratusta 8 mm
paksusta lankalasista; myös pienet elektro-

y. m. lasit rauta- t. kuparipuitteissa ovat te-

hokkaat. — Palovarjelusta varten on Amerii-
kau Yhdysvalloissa tehokas seura ..The Natio-

nal Fire Protection Association" (1896). joka

on toimittanut satamiiäräu useissa painoksissa

ilmestyneitä julkaisuja palovarjeluksesta, palon-

estämisestä ja yleisön suurempaan vaaran-

tuntemiseen kasvattamisesta ja on seura myös
tehokkaasti auttanut asianomaista lainsäädäntöä.

Seuran toiminnan yliteydessä on olemassa ainei-

den ja valmisteiden tarkastuslaboratori (Under-
icrilers Inboratories). jossa toimii 30 henkeä paitsi

palveluskuntaa. Enjrlannissa on seura palonestä-

mistä varten: ..The British Fire Prevention Com-
mittee" (1897), joka on julkaissut 186 tieteelli-

sen tarkkaa, erilaisilla rakennusaineilla ja lai-

toksilla tehtyä polttokoetta; nämä ovat tehdyt

Lontoossa seuran koeasemalla, jossa on 3 poltto-

kamaria, kaasulaitos ja kokoushuoneisto. Rans-
kassa toimii myös nuori tämäntapainen seura,

jollainen lienee tekeillä Venäjälläkin. A. P-s.

Palovarma lengl. firc-proof) on sellainen

kivirakennus tai sen osa, joka kestää kovankin
tulipalon (kuunuuis jopa + 1200° C, aika kah-

teen tuntiin saakka). Rakennuksen seinät, pyl-

väät, kannattajat ja vuoliaiset välipohjineen, ja

jos mahdollista vesikattokin, eivät tällöin saa

olennaisesti turmeltua. — Aikaisemmin sanottiin

kaikkia kivirakennuksia palamattomiksi (tai

niiden olevan palamattomasta aineesta) , mutta
kokemus, varsinkin Ameriikasta, näyttää, että

kivirakennuksen rautarakenteetkin ovat peräti

vaaralliset, elleivät ne ole kuumuudelta erityisesti

suojatut. Ankarampien vaatimusten mukaan pi-

tää suurempi rakennus, jonka sisus ei ole vaa-

rallinen, sitäpaitsi olla aukottomilla välipohjilla

(jos se on iLseampikerroksineni ja palomuurilla

jaettu pienempiin osiin ja olla suojattu myös
ulkoapäin tulevalta vaaralta (lentotulelta). Mi-

ten ikkunat korkeissa kaupunkitaloissa suojataan,

joko käyttämällä niis.*ä lankalasia (joka ei säry),

käytännöllisiä suojuk.sia tai kastelemalla niitä

(avonainen sprinklers), ei ole käytännössä rat-

kaistu. Jos rakeniuikscn sisus on vaarallinen,

jos siinä on esim. tulenarka tehdas, pitää sen.

paitsi palovarmaa rakennettaan ja vaarallisem-

pien osien eristämistä palonuuirien avull.a, olla

varustettu itsetoimivalla sammutus- (sjirinklera)

tai hälyytys- itormostaatti-) laitoksella. Ihniis-

tarpeeksi monta, kernaimmin myös savunvarmaa,
porra.skäytävää (hissiä). — R a u t a p y 1 v ä ä t,

jotka kannattavat seiniä tai välipohjia, on palo-

varmuuden vuoksi suojattava 8-10 cm paksulla

tiilimuurauksella tai raulalietonikerroksella riip-

puen rakenteen tiirkeydestä ja sen kuormituk-
>esta ; r a u t a k a n n a t t a j a t ja -v u o 1 i a i-

- 1'. t. jotka kannattavat seiniä t. välipohjia, sa-

moin 4-10 cm paksulla kerroksella. Rautabeto-
nissa (josta usein telidään mainitvit rakennus-
osat ja vesikattokin) olevat raudat ovat tasis

suojattavat 2."„-\Q cm paksulla betonikerroksella.

Sillä sementin kiteytymiseen tarvittu vesi alkaa
siitä haihtua -|- 315° (^, kuumuudessa: mutta kun
tämä kideveden poistuminen siirtyy verrattain

hitaasti syvemmälle, ei sementti i betoni) tuli-

palossa turmellu 13-20 mm:iä syvemmälle. Tako-
rauta taas kadottaa lämmössä liestävyyttään, si-

ten että esim. -|- 500° :ssa C siitä on jäljellä

vain 40%: melkein samoin on takoraudan ja

teräksen laita. Hyvä tiili — tulenkestävin kai-

kista rakennusaineistamme — kestää jopa
-!- 1100° C. ennenkuin alkaa pinnaltaan sulaa.

[Crosby-Fiske, ,.nandbook of fire protection"

(1014): Reddeman. ..Die Fursorpe fregen Feuers-

gifalir bei Bauausfuhrungen" (1908).] A. P-s.

Paloviina (lat. 0510 vitm = „elämän vesi")

,

etylialkoholin vesiliuos, joka saadaan tislaamalla

erilaatuisi;v alkoholinpitoisia nesteitä. P:n väke-

vyys vaihtelee n. SO-.tO % :iin. Normaali- eli

säännöllisväkeväksi p:ksi. jonka mukaan p :n val-

mistusvero maksetaan, nimitetään 50 % alkoholia

sisältävää liuosta. Suomen farmakopean lääke-

tarkoituksiin käytetty p. spiritus tennis on 40
voi. <yc :sta.

Raaka p. sisältää paitsi etylialkoholia, vähän
nuiitakin samaan sarjaan kuuluvia alkoholeja,

kuten propyli-. butyli- ja amylialkoholia, joka
viimemainittu pääa-siallisesti muodostaa n. s.

finkkeli- 1. sikunaöljyn. Vielä on p:ssa vähän
erilaatuisia lisäaineita, eetterejä, ja estereitä

y. m., jotka johtuvat raaka-aineista ja antavat
kullekin eri p. -lajille oman erikoisen lisämakunsa.

.Totta raa'asta p:sta saataisiin puhdasta, suode-

taan se ensin suurien hiilillä täytettyjen astioi-

den läpi. jolloin sikunaöljy miltei kokonaan pois-

tiui. Loput liika-aineet .saadaan sitten erotetuksi

fraktsioneeratun tislauksen avulla. P :aa käyte-

tään miltei yksinomaan nautintotarkoituksiin ja

sitä valmistetaan nykyään väkevästä spriistä ve-

dellil laimentamalla. Muutamat hedelmi,stä val-

mistetut p.-lajit (esim. kirsikkaviina) sisältävät

karvasmanteliöljyä ja sinihappoa vähissä mää-
rin. Kansa käyttää meillä muutamilla seuduilla

lääkkeenä kuminaviinaa. s. o. p:aa. jossa kumi-

noita on liotettu. Eri p.-lajeja ovat myös kon-

jakki, rommi, arakki. visky. geneveri y. m. s. —
Jo aikaisin on Egyptissä. Kiinas.sa ja Intiassa

osattu tislata p :aa alkoholinpitoisista nesteistä.

Euroopassa alkoi p.-tislaus viinistä n. v:n 1100

paikkeilla. Sitä käytettiin m. m. alkemistisissä

töissä. Siihen aikaan alettiin p:aa pitää erit-

täin tehokkaana lääkkeenä, etenkin tarttuvia
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Mitiri rtti «iitA lolituvia efvikoli

lu aJi". niksillä jK)ist;iii.

P:B Ta -^ta ks. Tolt-
t i n (X i' Il -*.i \ .ukuiuksista ks. .\\-

k u b <• I i m >
^'. ^^
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'
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. k t d 1 a t 6.

Paloviinavero 1...I..

I>.
Oli ollut

V m «lain
V. M.

ih.iii vaI^li$tuk^iesltl

ro. Kun va|ian

1805 annetuli»

Iin ja vnlniintiisoikeus iiiyön-

t~ir>iin!iisille tehtaille. miiärSt-

•i \ulmistettiiu paloviinan

I vahvistama vero. joka

mk :sta 1 mk :aan 60 p:iin

min on p:oii korotettu ja ny-

"i; J mk. litralta uorniualivahvuista

. I. Paloviina.Hta. joka denaturoimalla
.* ' • lineeksi kelpaamattoinak.si. ei

in 7 |)ennia litralta denuturoi-

>Ti paloviinatchtaitten

. lt'n mukaan miiiirii-

.. .; , ;. in paloviinanvalmis-

liuta ralvovien ' i palkkaamiseen, ks.

V i k i j II o m a I u : > i n t ö ja S u o s-

t u n t a V e r o. N. M.
Paloöljy k». V u o r i 8 1 j y.

Palooljykeittiö ks. K e i t't o I a i t o k s e t.

Paip«bra 'lat.i. >ilmilluomi. ks. S i I m li.

Palpitatio (cordial f-tä'-/ (lat.), sydämen-
lykytv». Kvdilinen kiihtynyt toiminta, jollainen

«siintyy milloin vain tilapUinestii kiihotuk.sesta.

milloin olennaisen »vdilmen BairaloLsuuden merk-
kinL

Palplteerata, aykkitt kiihkeilsti. ks. F a I p i-

tali».
Palaa. Lapissa kansanomainen nimitys turve-

kurr " '• »-ivataan Euroopan '^MhHrktiston

••ir -sa. Kuolla.'<sa on niiden kor-
'" m, leveys muutamasta

'I. VHIissU on kapeita,

inavia ja pii-niii lammi-
koi' piijen syntyyn ei vielil

var- .1 -eiknt. jUatymisilmiiit

m m -^ti. K. L.

PaWn- ,n). erinHisten hort-

''-n aineitten liuoksia

• in muutamien puit-

kimrc-ta tai liedohnistä. Tilrkeim-
it t&rpatti-. kopaivn-. k a-

n a 'J 1 (leru-. t o I ii p u I s a m i ja stoo-
rakoi. P:ksi nimitetiiiin myits erilaisia aptec-
kri«jia kaylettyjS p:n hajuisia valmisteita.

IV. n.

PalaamUuuipa ka. P o p u I u s.

PaUaroikuUut ks. I m p a t i e n s.

Palaar-i-vv i.n. . -i-
t puu-

lajit. .-. 'riirik-

\ra ja ('. Heh im-

f>l>ohaliiamum.

K. L.

Falsnnioiniinen, kuolleiden riiuniiiilen kiisil

ti'ly iiiiitaiuMuistii vastaan. Aikaisemmin sitii

kiiyttivat ojzypti Iiii set. jotka myös palsamoivat

pyliiii olUimiiiiin. -\ivot ja sisiilmykset poistet-

tiin ja ontelot tiiytottiin siiilyttiivillil ainoilla,

jiuika jiilkoen ruumis kiedottiin vaippaan ja

iiirittiin nahkaviilrkkeillii (ks. Muumio),
•heinmin yI(H>nsii palsamoitiin vain ylhäisiä

..ciikilöitii. Nykyäiin p. on harvinainen ja .suori-

tetaan ruiskuttamalla mUtiinomistii estiiviii ai-

neita, niinkuin karbolia. sublimaattia. formalii

nia. valtimoihin, jolloin neste viihitellon tunkeu-

tuu koko ruumiin kudoksiin.

Palsta ks. M a a p a 1 s l a.

Palstannekatasteri ks. K a t a s I e r i.

Palstatila ks. Maanjako.
Palstaviljelys ks. P i e n v i I j e 1 y s.

Palsternakka ks. P a s t e r n a k k a.

Paltamo ^ ruot.s. Pa Id n mol. 1. Kunta, Ou-

lun I.. Kajaani» kihlak.. Paltamon-Kajaanin ni-

mismiesp. ; kirkolle Kajaanin rautatieasemalta 11

km. Toivoniemen laivalaiturilta (Oulujärven ran-

nalla) 2 km. Pinta-ala 1.041. « km', josta viljeltyä

maata (1010) 5.ä'29 ha (siinä luvussa luonnonnii-

tyt -1.109 ha). Manttaalimäärä 38",.. talonsavuja

293. torpansaviija 24 ja muita savuja 440 (1907).
5.11."? as. (1913): 808 ruokakuntaa, joista maan-
viljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 520
(1901). 429 hevosta. 2,033 nautaa (1911). — Kansa-
kouluja '^ (1914). Kainuun 1. Mieslahden kan-
sanopisto. — Historiallisia muistoja: ..Keisarin

talli", talli, jossa .Meksanteri I seurueineen ate-

rioitsi ja jossa nykyään sfiilytetiiän venettä, jolla

keisari kulki Oulujärveä-, tallissa on mvHs kei-

sarin käyttämiit kärryt ja satula. — Kirkon-
kylän nimi Paltaiiiemi. — 2. Seurakunta,
keisarillinen. Kuopion liiippak.. Kajaanin rovas-

tik.: P:n alue oli alkujaan kuulunut Taiminkaan:
seurakunnan vanhin nimi Oulujärven pi-

täjä (ks. t.), ruots. Uloträsk försumling,
myöhemmin e.siintyy myiis nimi ..CajaneborgTR

soeken" il647). Paltamo nimen .seurakunta sai

varsinaisesti vasta senjiilkeen (1,'>99) kuin kirkon-

paikaksi aikaisemman Manamansalon sijaan oli

tullut Paltaniemi (josta P:n nimi johtuu). P:OOn
ovat kappeleina kuuluneet : Sotkamo. Hyrynsalmi,
.S-iriiisnienii. .'suoiiiiissalmi ja Puolanka. Kirkko
(neljäs järjestyksessä) puusta, rak. 172B; sen seiniä

koristaa joukko Mikael Topeliuksen seinämaa-
lauksia. [..Komiteanmietintö Keisarilliselle Ma-
jesteetille komitealta Kajaanin kihlakunnan ta-

loudellisten olojen tutkimista varten" (1910) ;

O. .\. V. Mustonen. ..Tietoja Kajaanin kihlakiin-

iinsta ja etenkin Paltamon pitäjästä" (Hämeen-
linnassa 1887).] h. n-tien.

Paltiski (ven. naltijakij porl. saks. Ualtinch-

l'orh. kaupunki Virossa. Suomenlahden etelä-

rannikolla, kaakkoon Tlan-rosta : 1.224 as. (1010).

.Matama mainio, pakkasliilvinakin jäätyy aivan

lyhyeksi ajaksi. Haltian radan lähtökohta. Kauppa
mitätön. — Pietari Suuri ryhtyi rakentamaan
P:iin sotasatamaa ja linnoitusta. E. K. K.

Palttila, ruots. P a I t i I a h o I m, säteri Lai-

lilan pitäjässä Valkojärven rannalla kirkolta

n 2 km luoteeseen, kilsittää nykyäiin 4 tilaa.

3 '!„ manttaalia. Piispa Maunu Tavast lahjoitti

I':n. jonka oli ostanut asemies .\n(ti .liiliou

pojalla, 1421 Turun tuomiokirkkoon perustamal-
leen PvhUn ruumiin alttarille. I/iivinmaalainen
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Oottfriil von Kalkenber<r (k. 1634) sai 1630 P:n pe-

rinnölliseksi rillssiksi. Tila oli sitten Falkenberg-
suvulla, kunnes suku Isonvihan aikana 1719 pa-

keni Kuotjäiin. jonne jiii. P. sekit suvun perlie-

liauta Laitilan kirkossa myötiin l"'!". Myölieiu-

min on tila ollut m. m. Avellan- ja Rosendal-
suvuilla. Nyk. omistaja (1014) maanviljelijä

G. A. Paltila. A. Es.

Palttina on kaksiniitinen sidos: p.-sansui käy-
tetiiän yleisesti tarkoittamaan kaksiniitisiii puu-
villa- ja pellavakankaita 1. liinavaatekankaita.

E. ./. S.

Palttoo (ransk. piiletot). |)iiiUlystakki.

Palturi ks. Tupakka.
Paludamentum [Uidiime'-] (lat.K roomalaisten

sotapiiällikköieii lyhyt. tav. punainen vaippa,

jota keisariaikana vain keisari ja hänen liihim-

mät ylipiiiillikkönsii kiiyttivät. Väriusil vuoksi
sillä oli myös nimitys purpurit. E. R-l.

Paludan, Julius (s. 1843), tanskal. kirjal-

lisuushistorioitsija. Suoritettuaan teol, kand,
tutkinnon hän antautui ransk. kirjallisuuden ja

kielen tutkimiseen, toimi opettajana Kööpen-
haminassa ja nimitettiin estetiikan professoriksi

V. 1892. P. on julkaissut kirjallisuushistorialli-

sia teoksia: ,,Udsi<;t over den franske national-

litteratnrs historie" (1874), ..Eenaissanoebevse-

gelseu i Danmark's litteratur isser i 17. Aarh."

(1S87). „Eraile Zola og naturalismen" (1897).

„Melleni semestrene" (1910) sekä kirjallisuus-

historiallisia oppikirjoja. P. edustaa hyvin kon-

servatiivista kantaa ja tuli tunnetuksi suuren

yleisön keskuudessa hyökkäyksistään G. Bran-
desia vastaan aikakauskirjassa .,Na?r ogr Fjeru"
v. 1877. E. Kr-n.

Paludan-Miiller. 1. Caspar Peter P.-M.

(1805-821. tansk. historioitsija. Suoritettuaan

teol. kand. tutkinnon hän toimi useita vuosia

opettajana ja nimitettiin pohjoismaiden histo-

rian professoriksi 1872. Väitöskirjassaan tohto-

rin arvoa varten ,,Observationes criticse de f(E-

dere inter Daniam, Sveciam et Norvesjiam auspi-

eiis MarjiaretiP resiinoe icto'' (1840) hän toi ensi

kertaa ilmi oikean käsitjksen Kalmarin unio-

nin sopimuksesta. Paitsi suurempia historialli-

sia teoksiaan ..Grevens fejde" (1853-54) ja ..De

ferste konjrer af den oldenhorjjske slseart" (1874)

hän on julkaissut suuren joukon Tanskan histo-

riaa, varsinkin uskonpuhdistusaikaa koskettele-

via kirjoitelmia. P.-M :llä oli tavattoman Laajat

tiedot sekä sangen omaperäinen ja terävä krii-

tillinen kyky. E. Kr-n.

2. Frederik P,-:M. (1809-76), runoilija, edel-

lisen veli. tuli ylioppilaaksi 1828. samana vuonna,

jolloin yliopisto avasi ovensa useille muillekin vas-

taisille tansk. kirjailijoille ja jota senvuoksi on
leikillä nimitetty 4 suuren ja 12 pienen runoi-

lijan vuodeksi. Aluksi P.-M. laskettiin noiden 12

joukkoon kuuluvaksi, mutta julkaistuaan runo-

kokoelmansa ..Danserinden" (1833) sekä „Amor
og Psyehe" |1S34) hän saavutti yleisön suuren

suosion ja tunnustettiin yhdeksi aikansa ete-

vimpiä runollisia kj-kyjä. ..Amor og Psyohe"
e.sittää antiikkista aihetta, ..Danserinden" sen

sijaan kuvaa tekijän omaa aikaa, luonteel-

taan se on pääasiallisesti «skonnollis-eetilli-

nen. mutta sen ohella tuntuvasti satiirinen.

P.-M:n satiirinen runous saavutti huippunsa ru-

nollisessa kertomuksessa ..Adam Homo" (I 1841,

II-III 1848), jossa hän säälimättä heiluttaa ivan

ruoskaa. Muista P.-M;n teoksista mainittakoon:
kreikkalais-aiheinen näytelmä ,,Kalanus" (1854),

uskonnoUis-aiheiset runoelmat ,,Abels dod" ja

„Ahasverus" (molemmat 1854), kolmiosainen ro-

maani „Ivar Lykkes historie" (1866-73) ja myto-
loginen runo ...\donis" (1874), runoilijan joutsen-

laulu. Lyyrikkona P.-M. ei ollut erittäin tuotte-

lias, mutta monet hänen runoistaan ovat oikeita

helmiä. //. Kr-n.

Paludicola ks. O j a m y y r ät.

Paludina-kerrokset, tertiäärisiä (plioseenisia)

suolattoman veden kerroksia Slavoniassa, tulleet

kuuluisiksi Poi«rfina-kotilosta, jonka asteittaista

muuttumista sileäpintaisesta vakopintaiseksi pe-

rättäin seuraavissa kerroksissa täällä on voitu

seiirata. V. A. K-io.

Paluukortti ks. Postilaitos (postilähetyk-

.set).

Palva, Velkuan kappelin toisintonimi. — P:n
salmessa mainitussa kappelissa oli 18 p. syysk.

1808 vähäinen meritapiielu Ruotsin ja Venäjän
saaristolaivastojen välillä, joka päättyi ensin-

mainitun peräytymiseen. Ruotsalaisten johtajana

oli vara-amiraali S. M. Rajalin, venäläisten

kontra-amiraali Mja.soedov. .1. Es.

Päivänen, Palvonen. Palvanne ks. P a-

V a n n :i i n e n.

Palvasalmi. 1. Saarijärven pitäjän entinen

nimi. 2. ks. Pai v a.

Palvata, suolatun lihan kypsyttäminen kui-

vaamalla sitä verkalleen uuninlämmössä tai kuu-

mennetussa huoneessa (saunassa).

Palvelevat veljet, hengellisten ritarikuntien

aatelittomat jäsenet, jotka palvelivat halpoina

sotilaina tai toimittivat palvelijan ja sairaanhoi-

tajan tehtäviä. Muissa munkkikunnissa nimitys

tarkoittaa maallikkoveljiä. Nunnakunnissa on

palvelevia sisaria. A. J. P-ä.

Palvelijakysymys. Palvelussuhteessa, joka

enimmiten syntyy sopimuksen perusteella, kuu-

luu työntekijä (palvelija) yleensä työnantajan

(isännän) talou.skuntaan. ja tehtävät, joihin hä-

nen on käytettävä pääasialliset työvoimansa,

ovat useimmiten työnantajan lähemmin määrät-

tävissä. Tätä työsopimusmuotoa käytetään etu-

päässä maa- ja kotitaloudessa sekä persoonalli-

sessa palveluksessa. Se kehittyi vähitellen or-

juuden sijaan ja esiintyi Euroopan sivistyskan-

sojen keskuudessa vasta keskiajalla. Varsin var-

hain tavataan vapaa palvelijasuhde Skandinaa-

vian maissa (n. v. 1000 j. Kr.), siis myö.skin

Ruotsissa, jossa kehittynyt palvelijalainsäädäntö

koski yleensä Suomeakin, tämän kuuluessa mai-

nittuun valtakuntaan. Niin oli Suomessa iiää-

asiallisesti noudatettava kaikkia Ruotsin palkol-

lissääntöjä, nimittäin v:ilta 1664. 1686. 1723,

1739 ja 1805. Myöskin v:n 1865 palkollissään-

töön vaikutti Ruotsin lainsäädäntö. Palkollis-

sääntöjä edeltänyt lainsäädäntö taas ei ollut Suo-

messa kyllin tunnettua. Kuitenkin koetettiin

varhain täälläkin toteuttaa Ruotsissa vallitsevasi

palvelijapolitiikkaa, jossa pidettiin silmällä eten-

kin valtio- ja kansantaloudellisia näkökohtia. Tä-

män politiikan pääkeinoja oli aluksi palvelus-

pakko. Ruotsin vanhojen lakien mukaan olivat

palvelusvelvoUisia aivan varattomat, joista saa-

tettiin peljätä yhteiskunnan jäsenille köyhäin-

hoitorasitusta. Mvöhemmin ne rahvaan henkilöt.
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Ulin kuin palvelukseen, saadakseen lau-

|H>rsix>nallista va|Hiutta. lyheniinäu t\ii-

m. etuja. Senvuoksi un jmlveluksi-iMi

II luku entisestään pienentynyt, llko-
II. I ja osaksi meilläkin on herännyt ky.syniys,

olisi ktHMellav.i jialvelussululetta syrjiiyltää

^...denipuiu. työläisille suurempan vapautta suo-
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vain työ.sopinuismuotojen tieltii. Osuuskeittiiil.

il Usa on vapaita tyiintekijöitU, voivatkin välien-

I keittäjinä olevain palvelijain lukua. Kau-
:ii:eissa käytetään usein myös siivoojia, jotka

vittäin käyvät useanunassa paikassa tyiissä

- Iinatta ja .syiiniättä kenenkään työnantAJansa
I luona. Maanviljelyksessä yhteiskuntapolitiikka

tavoittelee pienviljelystii. jossa ei ympiiri vuoden
tarvita vierasta työvoimaa, ja suurviljelykses.sä

sikS yhteistoiminnan kautta pienviljelykses.säkin

voittaa koneiden käytin alan, joka myöskin vä-

hentäii palvelijantarvetta.

Tähänastisessa palvelijalainsiiiidännössä on ver-

raten vähän otettu huomioon palvelijaryhmän
etuja. t8:nnella vuosis. asettivat pakkotoimen-
piteiden puoltajat määriiäväksi yhteisen edun
sekä tiiman nimessii isäntäin edun. ja merkanti-
lismin kannalta vaati yhteinen etu jialvelijaiii

asemaa huonoksi, koska oli tiirkeää. että elin-

keinojen palvelukseen oli helpo>ta palkasta p.vr-

kiniässä run.saasti hiidiinalaista viiestöä. Vapaus-
suunta taas. n.settuen etupiiässji viihilväkisten puo-

lelle, luuli vapauden toteuttamisella asiain it.ses-

tään kehillyviin liyviille tolalle: se yritti siis

lakkauttaa palvelijaryhmään kohdistettuja ]>akkO'

määrilyksiä, mutta ei siiunnitellut sosiaalipoli-

tiikkaa sen hyväksi. Valistuneen patriarkalismiii-

kaan taholta ci tii.ssii suhteessa saatu positiivisin

aikaan, vaikkakin sen kannalta oli sekä yhteis-

kunnalle että isännille edullista, että palvelijain

asema parani. Myöskäiin 10: imellä vuosis. ei

lainsiiädäntii tJLssii suhteessa edistynyt.

Sosiaalipolitiikalle p. tarjoaa runsaasti työ-

ala;!. Tosin on nykyinen pieni paikkainhaku
vaikuttanut palvelijain rahapalkan liuomattnva.i

kohoamista ilman sosiaaIipolitiik:iii :ipuakin. Sen
sijaan kaivattaisiin suojeluslainsiiiidäntöii. joka

kajoaisi erikoisesti työaikaan, asunto- ja ravinto-

oloihin, mitkä useissa seuduin ulkoni:iilla ovat

muuttuneet palvelijoille entistä «lullisemmiksi.

Koi^ka perhetaloiismiiodon vähetessä palvelus-

suhdetta on ruvettu ottamaan piiäasiassa taloudel-

liselta kanuiilla ja entistä r:i-^kiiaminalta tuntuu
yksityisestä isännästä huolenpito sairaasta tai

vanhasta palvelijasta, niin olisi myöskin pai

velijain vakuutus sairauden ja työkyvyttömyyden
varalta tarpeen vaatima. [A. O. Winroth. ,.0m
tjenHlehjonsförhftllaiidet enlipt svensk rätt". Wil
helin Chydenius. ..Om arbelskontrakt enli^'t fin-^k

rätt". K. J. .Slfthllierj.', ..Trtolaisuiis Suomen lain

mukaan", Topi Kallio, .,Palvelijapolit iikasta Suo
messn 1R. vuosisadalla".]

r. h.

Falveluspakko ks. I' a I v e 1 i j » k y s y m y «

ja I r t o I n i - u u s.

Palvelu88opimu8 ks. P a I v e 1 n s v ä 1 i p 11 h e.

Palvelusvuokra. Sopimus, jolla joku sitoutuu
antamaan työvoiman-a toisen käytettäväksi, joko
palkkauHsdännön alaisella tai n. s. vapaalla pal-

velntvälipnlieella. lyö- tai muulla sopimuksella.
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on luonteeltaan työvoiman vuokraa, ks. P a 1-

X e 1 u s V ;i 1 i p u h e. El. K.
Palvelusvälipuhe on joko palkkaussäännön

aUunou tai n. s. vapaa palvelussopimus sekä
luonteeltaan vuokiasopimus. jolla vuokranantaja,
palkollinen, määrättyä korvausta vastaan sitou-

tuu antamaan f\övoimansa vnokranottajau, isän-

nän, käytettäväksi määrätynlaisten töiden suorit-

tauiiseeu. Nämä työt ovat joko nuuinviljelystöitä

tai kotoisia askareita ja henkilökohtaisia palve-

luksia. Sitävastoin ei elinkeinon harjoittamista

varten tehtyjä sopimuksia yleensä nimitetä
p:iksi. vaan työsopimuksiksi (ks. t.). Poikkeuk-
sena ovat sellaiset sopinuikset, jotka eivät tar-

koita varsinaista ruumiillista työtä, kuten kauppa-
paivelijain, konttoristien y. m. p:t. Nämä ynnä
työ.sopimukset ovat v:u 1870 elinkeinolain alaisia.

Sitäpaitsi tehdään elinkeinoja harjoitettaessa so-

pimuksia, jotka eivät ole elinkeinolain. vaan
asiamieliyyttä ko^^kevien määräysten alaisia.

Niinpä sanotaan osakeyhtiön hallituksen jäseniä

nimenomaan toimitsijoiksi, edelleen ovat pankin-
ja tehtaanjohtajat, prokuristit y. m. useimmiten
iisiamiessuhteessa toimeksiantajiinsa. — Vanhim-
pina aikoina ei vajiaata työsopimusta tunnettu.

Oh vain orjuus, ja kun tämäkin oli lakkautettu,

katsoi valtio julkisten etujen nimessä voivansa

ylläpitää palveluspakkoa pääasiassa tarpeellisen

työvoiman hankkimist.a varten, mutta myöskin
estääkseen järjestykselle vaarallista köyhälistö-

luokkaa syntymästä. Mutta vihdoin tunnustettiin

palvelu.svapaus, jolloin hävisi käsite ,,laillinen

suojelus" (ks. Irtolaisuus). — Palkkaus-
-saännön alainen p. tapahtuu siten, että isäntä,

kun ehdoista on .sovittu, ottaa haltuunsa palkol-

lisen päästökirjan tai muun luvallisen todistuk-

sen siitä, että palkollinen on viimeisestä palve-

luksestaan vapaa. Ainoastaan viimeisestä pal-

veluspaikasta annettu päästökirja on laillinen,

ja tulee tämän määräyksen noudattamisen mah-
dolliseksi tekemistä varten jokaisen isännän, an-

taessaan päästökirjan palvelusajan päiittyessä ta-

kaisin, vetää risti sen yli tai takapuolelle kir-

joittaa, että hän on antanut uuden päästökirjan

(32 §). Laki edellyttää, että pestirahaa suostu-

muksen mukaan annetaan, mutta sitä ei kat-sota

pakolliseksi [Chydenius. ..Om arbetskontrakt"].

8en anto merkitsee, että sopimus siitä lähtien

on lopullinen, niin että sen voi vain kumniankiu-
puolisella suostumuksella purkaa. P. voi olla

suullinen tai kirjallinen. Viimemainittuna oa

isännän yksipuolisesti, pestattaessa tai jälkeen

päin. palvelijan vaatie.ssa. antama jiestaustodis-

tus. ja tulee sen sisältää tunnustuksen, että

päästötodistus on vastaanotettu, sekä luettelon

isännän lupaamasta palkasta ja muista eduista.

Kun isäntä on oikeutettu milloin tahansa anta-

maan päästökirjan. sekä velvollinenkin antamaan
sen. jos palkollinen pyytää tai jos isäntä ei

tahdo häntä kauemmin pitää, sjyskuun tai maa-
liskuun kuluessa, niin määrää laki, että palkolli-

selle on. jos hän sitä vaatii, annettava hänen
palveluksesta lähtiessään erokirja, jonka tulee

sisältäii hänen käytöksensä päästökirjan antami-

sesta muuttopäivään asti. — Vapaa p, on jo-

kainen välipuhe, joka päättyy muulloin kuin jom-

panakumpana laillisena nmuttopäivänä : marras-

tai toukokuun I p:nä. Palkkaussäännön alaisia

eivät niinmuodoin ole esim. kuukausipalkalla ote-

tut palvelijat. Mutta näihinkin on soveltuvilta

kohdin käytettävä i)alkkaussäännön määräyksiä.
Niin esim. lieneö pisin aika sellaisille sopimuk-
sille katsottava 1 vuodeksi, eikä, kuten elinkeino-

lain alaisille työsopimuksille, 3 vuodeksi. Samoin
on palvelija velvollinen jäämään maanviljelystyö-
hön vaikka isäntä luovuttaisikiu tilan toiselle,

seura;imaan isäntää liiinen muuttaessaan toiseen

paikkaan asumaan j. n. e. (Chydenius, main. teos).

Palkkaussääntö ou kuitenkin hyvin vanhentunut,
joten riidan syntyessä on turvauduttava etu-

päässä käytäntöön ja johtoiiiiätöksiin obligatsioni-

oikeuden yleisistä opeista. — Palkollinen on isäu-

täiinsä nähden sellaisessa riippuvaisuussuhteessa,

että Oik. käym. kaaren 17:7:ssä kielletään käyt-
tämästä todistajana i)erheenväkeä ja yksityisiä

palvelijoita näiden ollessa palveluksessa, paitsi

riita- ja rikosjutuissa isännän ja palkollisten vä-

lillä. Tätä todistajanjääviä ei liene ulotettava

riitoihin niiden henkilöiden kanssa, joita isännällä

on oikeus pauna sijaansa (Palkk. sääntö 6 ja 7§).
Palkollisilla ja .,muilla käskyläisillä" on isännän
konkurssissa etuoikeus palkkasaamisilleen viimei-

seltä ja kulumassa olevalta vuodelta (Keis. asetus

etuoikeudesta 18081. El. K.
Pamela, enpl. Hicliardsonin samannimisen ro-

Uiaauin päähenkilö; siitä on johtunut P:n käyt-
täminen siveyssaukarittaren nimityksenä.

Pamfletti (enjrl. pamphlcl) , lentokirjanen, her-

jauskirjoitus. Shakespeare käyttää sanaa valitus-

kirjoituksen merkityksessä. //. Kr-n.

Pamfylia ks. P a m p h y 1 i a.

Pamilo, komea koski Koitajoessa, Kuusamon-
kosken Ja Siikakosken välillä, joen alajuoksulla.

Pamiion koski.

putouskorkeus 10, s m. 14.000 hevosvoimaa keski-

veden aikaan, jolloin koskesta kulkee 100 m' vettä

sek:ssa (vastaavat luvut korkean veden aikaan

29,400 hevosv., 210 m' ja matalan veden aikaan

4.900 hevosv.. 35 m"). P:lle on mukavin matkus-
taa vesitse Paukkajan rautatiepysäkiltä; matka
n. 10 km. L. H-nen.

Pamir (alkuperä epäselvä, ehkä < pers. paimir =

vuorten juuri, myös pers. Bam -i-d«)i ia = maailman
katto: kiinal. Tsunglinr; = si\m\iso\a.t < kevään
rikkaasta sipulikasvullisuudesta). Aasian mahta-
vien vuoristojen. Himalajan. Karakorumin, Kuen-
lunin. Tiansanin ja Hindukusin solmukohta, n.

100.000-140.000 km- laaja, suurimmaksi osaksi
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Famphylla (kreik. /'om/j/iiJ/iYi. lat. 1'ainfii'liai.

Vallilalla ajalla maakiintu Viiliiissii-Aasiii.ssa. ka-

'•'i rannikkokaistale Lyykiaii ja Kilikian vii-

'..i. Muutamia pt-niukulmia rannikolta kohoaa
. iru!>-viiorijono; piiiijokia on EiirymiHioii. Väestö

oli .sekarotua alkuasukkaista, varsinkin kilikiu-

laisista ja maalian muuttaneista kreikkalaisista:

s<> harjoitti morenkulkua ja varsinkin ineriros-

vousla. Kaupunkeja olivat Atlaleia. iSide y. m.
P. joutui kuten seu naapurimaat vuorix>n lyydia-

laisten. persialaisten, inakcdoiilalaisteu, syyria-

laisten j:i roomalaisten valtaan. O. R.

Famplona /-o'-/. 1. Kaupunki Pohjois- Kspan-
jas.sii. Pyreneitten eteliijuurella, Ebroii li.säjokeen

.\ra^niin laskevan Arpan ja rautatien varrella.

Navarran provinssin piiiikaiipiinki ; 29,472 as.

(tOlO). — Goottilainen tuomiokirkko (per. 1000-

luvulla. iiiulestann rak. ]397), sitailelli, provin-
siaalideputatsionin palatsi (ruusns arkisto), liiäket.

kolicfri, seminaari y. m.; piispanistuin. — Teol-
lisuus melkoinen i nahka-, rautatavara- y. m. teh-

taita). Kauppa (viiniä) vilkasta. — P. on van-
han ajan 1'ompaclo (1'ompcjopolis). Oli baskien
kaupunkeja: joutui aikoinaan nuiiireille. joilta

Kaarle Suuri sen valloitti 77S. V. 907 Navarran
Siiucho P:n e<liistalla voitti Zarapo/.an maurilai-
-sen käskyulialtijan. V. I.i21 ranskalaiset valloit-

tivat P:n, jolloin Ignatius ],oyola haavoittui.

P. oli 1808-13 ran.skalaisten hallussa, ja 1823
nämä valloittivat sen uudelleen. Karlisti-.sodissu

P. näytteli huomattavaa os.aa. — 2. Kaupunki
Etelä-.-\nieriikassa. Kolumbiassa, Santnnderin de-

partementissa: n. 10,000 as. Piispanistuin, kor
keampi oppilaitos; 1875 maanjäristys hävitti

tuomiokirkon. (E. E. K.)

Pan... (kreik.), kaikki-, koko-, yleis- (yhdis-

tyksissä).

Fan Ipiin], miiinaiskreik. pukiiijalkainen, sarvi-

pää, pörrökarvainen vuoriston, laumojen ja pai-

menten lialtia. Iliin rakastaa, soittoa ja on eri-

[litkistä vierekkäin olevista pulkista kokoonpaii
nun syrinks nimisen i)ulialliis!.(>ittimen keksijä;
sitä hän soittaa nymfien karkeloidessa. l'sein

lilLnet liitetään Diouy.sokscn iloi.seen piiriin.

Vaikka hän yleensä on paimenille ja laumoille
suopea, niin hän välistä saattaa ne äkillisen

pakokauhun valtaan („paanillinen kauhu"). Ta
vallisimman tarun mukaan hänen isänsä oli Her-
mes; hunen äitinään mainitaan välistä Penelope.
Hänen palvelunsa oli laajalle levinnyt, mutta
sen varsinaisena pesäpaikkana oli .Arkadia. Atee-
nassa alettiin häntä palvella Marathonin tappe-
lun jälkeen sen tähden, että hän muka auttoi
heitä taistelussa, tietenkin herättämällä persia-

laisissa |>akokauhun. P:n pääpyiiäkkii Ateenassa
oli suuri viiorcnonkalo akropoliin luoteisrinteessä.

Useissa paikoin, niin Atlika-ss.a kuin iiuiuallakin.

on vuorenonkaloista liiydetty korkokuvia, joissa

V. esiintyy nymfien seurassa. — P. nimen sa-

tunnainen yhtäläisyys sen aivan toista alkuperilä
olevan p«n sanan kanssa, mikä merkitsee
..kaikki", antoi aihetta selittämään P:ia kaik-
keudckHJ, kaikkeudessa ilmestyväksi jumalaksi;
IJlmä selity» esiintyi aikaisimmin orphilaisisHA
piireisBu. O. E. T.

Penabat, ent. persialainen hopearaha, = n. ."iO p.

PanaitioB, kreik. filosofi, syntyi Rhodoksen
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jaiuellii 11. V. 180 c. Kr., vaikutti kunnioitettuna
Koomassa stoalnisopjiien Icvittiljänä ; kuoli Atee-
nassa, Stoan piiiikoulun johtajana, v. 111 e. Kr.
Kielsi sielun luiudaiit äkäisen elämiin sekii mui-
takin vanhemman Stoan uskonnollisia kiisityksiä.

UUnen teoksensa, joista mainittakoon Ciceron De
Officiis kirjojen esikuva, ovat hiivinneet. K. L.

Panaka (kreik. ;«/» = kaikki, ja otos = lääke)

,

yleislääkkeet.

Panakeia [na'-] (kreik. pun = kaikki, ja

nfce'is</iai = parantaa), yleislääke (siinä, meikityk-
sessä tätä nykyä p a n a s e a, ransk. panacie) :

lienkilöitettynä lääkärijumalan, Aisklepioksen
tyttäriä ja apulaisia. O. E. T.

Panama. 1. Tasavalta (virall. Repuhlica dc
Panamil) Keski-Ameriikassa Atlantin valta-

meren (Karaibin-nieren) ja Ison valtameren sekä
Costarioan ja Kolumbian tasavaltojen välissä;

8(5.250 km=, 386,745 as. (1911; lukuihin sisältyy

myös P:n-kanavan alue). —. P. on idästä län-

teen kulkeva, n. 700 km pitkä, leveimmällä koh-
dallaan vain 190 km leveä kannas Etelä-.Vmerii-

kan ja Keski-Ameriikan välillä. Sen kapeimmat
kohdat ovat P:n-, San Blasin ja Darienin kan-
nakset (55, 50 ja 74 km). Rannikoilla on pal-

jon lahtia, mutta hyviä satamia on harvassa.
Saaria on Rey 1. San Miguel (P :n-lahdessa),

Coiba, Cebaeo (Montijon-lahden edustallai, Chi-

riqui-saaristo y. m. — P:n pituussuuntaa kulkee
itäänpäin aleneva Kordillieeri-jono (Chiriqui

tulivuori 3,430 m yi. merenp.), joka P:n kan-
naksen kohdalla on vain 82 m korkea. Vuori-

perustassa on alkuvuorta, graniittia, tertiäärisiä

kerroksia, vulkaanisia aineksia. Tulivuorten toi-

minta on lakannut, mutta maanjäristyksiä ta-

pahtuu usein. — Ilmasto troopillinen, v:n
keskilämpö Colonissa -\- 26,!° C. Atlantin ranni-

kolla sataa runsaasti. Colonissa vuotuinen sade-

määrä on 3,108 mm (kuiva aika talvella) ; Ison

valtameren rannikolla sataa vain puolet siitä.

— Järviä ei ole. Joet ovat lyhyitä, sadeaikana
tavattoman vuolaita (suurimmat Panugo, Chepo
ja Tuira Ison valtameren, Chagres Karaibin-
meren rannikolla). — Kasvullisuus (saman-
laisia lajeja kuin Kolumbiassa ja Keski-Amerii-
kassa) enimmäkseen mahtavaa aarniometsää, jossa

paljon arvokkaita puulajeja: Ison valtameren
rannikolla on pensas- ja heinä.savanneja. Eläi-
mistössä tapaa Etelä- ja Keski-Ameriikan
lajeja. — Asukkaista 1911 oli 191.933 seka-

rotuista. 48.967 neekeriä, 47.606 intiaania. 46.323

valkoista. 2,313 ilä-aasialaista. Näistä oli roomal.-

katolisia 267.736. pakanoita 39.036. protestant-

teja 26.S29. buddhalaisia 2.088 henkeä. — Elin-
keinot vielä alhai.sella kannalla, mutta elpy-

vät Yhdysvaltain rauhoittavan ja järjestävän vai-

kutuksen johdosta. Pääelinkeinona on maanvil-

jelys, joka tuottaa banaaneja, kookospähkinöitä,

kahvia, kaakaota, sokeria y. m. Metsistä saa-

daan kautsukkia, mahonkia, parkitus- ja väri-

aineita. Karjanhoito menestyy paikoitellen mai-

niosti. V. 1907 P:ssa oli 65.000 nautaa. 18.500

hevosta ja muulia, 28.000 sikaa, n. 50,000 lam-

masta. P:n-lahdessa ja Coiba-saaren ympärillä

harjoitetaan helmisimpukkain ja pesusienen pyyn-

tiä. — Vuorissa on kultaa, vaskea, rautaa y. m.,

mutta vuorityö on vasta alullaan : kivihiiltä ei

ole. •— Lukuunottamatta P:n kanava-alueen suu-

ria kone- ja korjauspajoja P:ssa on vain muu-

tamia sokeritehtaita y. m. s. teollisuuslaitoksia.

— Rautateitä 1911 325 km (tärkeä P:n-
rata), rakennettavia 581 km. — Kauppalaivasto
1,166 rek.-ton. Tärkeimmät satamat Christobal

(Colonin satama; P:n-kauavan pohjoispäässä),

Balboa (P:n kaupungin satama; kanavan etelä-

päässä) ja Bocas del Toro. V. 1911 selvitettiin

8 milj. rek.-ton. — Ulkomaankauppa
1911: tuonti (ravintoaineita, kankaita, niine-

raiJituolteita, juomatavaroitai 51.2 milj. mk.
(26,5 milj. mk: n arvosta Yhdysvalloista), vienti

(banaaneja 11, i milj. mk.. kivipähkinöitä,

vuotia, kultaa, kookospähkinöitä, helmiäistä!

14.8 milj. mk. (13,3 milj. mk:n arvosta Yhdys-
valtoihin). — Haha}'ksikkönä on Yhdys-
valtain dollaria vastaava kultaftaJfeoa (= Smk.
5: 18); puoleksi sen arvoinen on hopeapcso. Pa-
perirahoja ei ole. — Opetusolot. V. 1910

P :ssa oli 257 kansakoulua, jois.sa 17,000 oppi-

lasta (lisäksi P:n kanava-alueella 1,721 oppi-

lasta) : opetus maksuton. Koulu intiaaneja var-

ten. Yliopiston tapainen inslituto nacional.

Nimellise.sti P. on täysin itsenäinen, todelli-

suudessa kokonaan riippuvainen Yhdysvalloista.

Valtiomuoto on v:lta 1904. Hallituksen

etunenässä on 4 v :ksi valittu presidentti, jonka
rinnalla 5-jäseninen ministeristö. Lakia säätiiä

32-jäseninen. joka toinen v. kokoontuva edus-

kunta. Pääkaupunki P. 2. — Oikeuslaitos 4-astei-

nen. Ylimmän oikeuden jäsenet määrää presi-

dentti, ylin oikeus asettaa ylä- ja piirioikeuk-

sieu, piirioikeudet taas kunnallisten tuomioistuin-

ten jäsenet. — Hallinnollisesti P. jakaantuu
7 :ään provinssiin, joita johtavat presidentin mää-
räämät kuvernöörit. — R a h a-a siat erinomai-

sella kannalla. Yhdysvaltain kanava-alueesta

maksama.sta 52 milj. mk:sta on 31 milj. mk.
sijoitettu kiinnityksiin Ne\v Yorkissa. Tulo- ja

menoarvio 1913-14 päättyi 39,? milj. mk:aan.
Paikallinen valtiovelka 1.; milj. mk. — Sota-
voimaa ei ole. Poliisijoukkoihin kuuluu 400

miestä. — P:n värit: sininen-valkoinen-punai-

nen. Lippu neliosainen : kaksi valkoista ne-

liötä, toisessa sininen, toisessa punainen tähti,

punainen ja sininen neliö.

Historia. Kolumbus kävi P:n kannaksella

1502; 1508 Hojeda (joka kenties jo 1499 oli

käynyt P:ssa) ja Nicuesa perustivat sinne siir-

toloita, ja 1513 Balboa löysi Etelämeren (Ison

valtameren). P. sai suuren merkityksen läpi-

kulkumaana Atlantin valtameren ja Ameriikan
länsirannikon välillä. Espanjan valta P:ssa lop-

pui 1821. P. kuului sitten enimmäkseen Kolum-
bian tasavaltaan (muodosti 1841 Veraguan kera

lyhytaikaisen P:n kannaksen valtion). V. 1855

avattiin tärkeä P:n poikki kulkeva P:n-rata.

Kun Kolumbian eduskunta 1903 ei suostunut luo-

vuttamaan P:n kanavaoikeuksia Yhdysvalloille,

puhkesi P :ssa Yhdysvaltain avustama vallan-

kumous, joka teki P:n itsenäiseksi, vrt. Pa-
nama n-k a n a V a.

2. Edellämainitun tasavallan pääkaupunki. Ison

valtameren rannalla, P:n-radan eteläpäässä, vä-

hän P:n-kanavan eteläsuusta itään; 37,505 as.

(1911). — Tuomiokirkko, hallituksen, piispan ja

kaupungin hallinnon palatsit, teatteri, useita sai-

raaloita, muutamia oppilaitoksia. Sähköraitiotie.

P. ei kuulu kanavavyöhykkeeseen. mutta Yhdys-

vallat valvovat kaupungin terveydenhoitoa.
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kumuin jäseniä ja ministerejä lahjomallakaan
saada lisää ralioja edes sulkukanavan rakentami-
seksi, teki yhtiö 1S88 vararikon kulutettuaan
toista miljardia mk. Vlitiöu johtajia ja lahjot-

tuja henkilöitä vastaan nostettu oikeusjuttu uh-

kasi tärisyttää Ranskan tasavallan perusteita.

Uusi yhtiö Comixignie nouvvUe du Vanui dc Pa-
nama muodostettiin 1894 65 milj. mk:n pää-
omalla, tehtävänään estää jo suoritettuja töitä

rappeutumasta. V. 1899 Yhdysvaltain hallitus lä-

hetti Keski-Ameriikkaan toimikunnan tutkimaan
eri kohtien soveliaisuutta tärkeäksi katsotun ka-

navan rakentamiseen ikysymykseeu tulivat etu-

päässä Nicaragua ja Panama). Tutkijakunta eh-

dotti jatkettavaksi P:n kaivausta, ja kun Eng-
lanti 1901 oli tyydytetty vakuuttamalla eri kan-
sallisuuksien alusten tasaarvoisuus tulevassa ka-

navassa (n. s. TIay-Pauncefot-sopimus) , ostivat

Yhdysvallat 1902 ransk. yhtiön omaisuuden 207
milj. mk :11a (kauppaan sisältyi myöskin Pana-
man rautatie) ja muodostivat Kolumbian vas-

taanhangoitteluun kyllästyneinä (P. oli Kolum-
bian alueella) 1903 Panaman ta.savallan (ks. Pa-
nama 1.). Tältä Yhdysvallat 100 v:ksi vuok-
ra.sivat P:u alueen (Panama canal zonc), vyöhyk-
keen 8 km kanavan keskiviivan kummallakin
puolen (Colonin ja Panaman kaupunkeja lukuun-
ottamatta) sekä lisäksi 4 saarta Panaman-lahdessa,
yhteensä 11.600 knr (144,014 us. 1910), maksaen
siitä kerta kaikkiaan 51, s milj. mk. sekä v:sta

1913 alkaen vuosittain l.s milj. mk. V. 1906 pää-

tettiin kanava rakentaa sulkukanavaksi, kustan-
nukset arvioitiin 777 milj. mk ;ksi (518 milj.

mk. alhaisemmiksi kuin tasokanavan). Töitä ja

kanava-alueen hallintoa johtamaan asetettiin so-

tilashenkilöistä muodostettu Isthtnian canal corn-

mission (hallinnon etunenässä v:sta 1912 alkaen

on Yhdysvaltain presidentin nimittämä kuver-

nööri). Suurimpia vaikeuksia kanavatyössä tuotti

n. 16 km etelärannikolta olevan Culebran har-

janteen katkaiseminen, yhä uusiutuvat maanvie-
remät (Culebran leikkauksessa yksistään on yli

20 milj. m^ maata sortunut kanavaani ja alussa

myös kurjat terveydelliset olot (keltakuume, ma-
laria). Uhraamalla 204 milj. mk. terveydellisten

olojen parantamiseen on kuolevaisuus P :lla nyk.

saatu alenemaan 10''/oo:een (kuolevaisuus esim.

Venäjällä on 29,8 °/oo) • — P:n pituus on 80,5 km.
josta 15,3 km on syvennettyä uomaa Atlantissa

ja Isossa valtameressä, Atlantin valtamerestä

päin tultaessa noustaan Gatunin padon sivu (joka

.sulkemalla Rio Chagres-joen juoksun patoaa

425 km" laajan Gatunin tekojärven) kolmen rin-

nakkaissulun kautta Gatunin järveen, jonka pinta

on 26 m yi. merenp. X. 50 km Gatunin sulusta on
Pedro Miguelin sulku (Culebran leikkauksen

eteläpuolella), jonka kautta laskeudutaan patoa-

malla Rio Grande-joesta muodostettuun Miraflo-

res-järveen. Siitä taas laskeudutaan kahden Jli-

raflores-sulun kautta Ison valtameren tasalle. —
P:n pienin syvyys on 12, s m. pienin pohjalcveys

90 m; sulkukamniioiden pituus 300 m. leveys 33 m.
Kaivettu on 203 milj. ra" (ranskalaisten kai-

vamasta 60 milj :sta m":stä vain 25 milj. m" hyö-

dytti nyk. P:aa). Rakennuskustannukset nouse-

vat n. 2.000 milj. mk :aan. Työvoima on ollut

30.000-40,000 miestä. — P;lla on merkitystä etu-

päässä Yhdysvalloille; Euroopan ja .Vasian väli-

sessä liikenteessä se ei voi kilpailla Suezin-kana-

6. VII. Painettu ^ \.. 14.

van kanssa. P. helpottaa Yhdysvaltain Länsival-

tioideu asuttamista ja niiden luonnonrikkauksien
käyttämistä. Arvaamattoman tärkeä P. on Yh-
dysvaltain puolustukselle; P:n kautta Yhdysval-
tain itäineti ja läntinen laivasto pääsevät hel-

posti yhtymiiiin tarvitsematta tehdä 2 kk. kestä-

vää kierrosta Kap Hornin ympiiri. Kanavan mo-
lemmat päät ja lähi.saaret linnoitetaan lujasti.

— Kanavamaksut tulevat olemaan jokseenkin sa-

mat kuin Suezin-kanavassa (6 mk. netto rek.-ton-

nilta). Hay-Pauncefot-sopimuksen mukaan niiden

pitäisi olla samanlaiset kaikille kansallisuuksille

ja pitkien keskustelujen jälkeen asia 1914 pää-

tettiin sopimuksen mukaisesti. [,,Annual reports

of the Isthmian canal Commission"; Farnham
Bishop, „Panama, past and present" ; Wegener,
„Der Panama Kanal".] E. E. K.

Panaman-kannas ks. Panama 1.

Panaman-lahti ks. P a n a m a 1.

Panamerikanismi. Tätä nimity.stä käytetään
Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa viime aikoina
heränneestä pyrkimyksestä yhdistää kaikki .\me-

riikan valtiot Ylidysvaltain johdolla yhteiseen

politiikkaan etupäässä taloudelli.sella alalla. Tätä
varten on pidelty panameriikkalaisia kongresseja

VV. 1889-90 \Vas"hingtonissa, 1901-02 Jleksikossa,

1906 Rio de Janeirossa. 1910 Buenos Ayresissa,

mutta tulokset ovat toistaiseksi vähäiset. [Fried,

„Pan-Amerika, lSlO-1910".] J. F.

Pananglikaaniset konferenssit ks. L a m-
b o t li-k o n f e r e n s s i.

Panaritiuni, sormipaise. sormen ajettuminen.

Panasea ks. P a n a k e i a.

Panathenaia [-the-], Ateenassa vuosittain elo-

kuussa Athene jumalattaren kunniaksi vie-

tetty juhla, Ateenan tärkeimpiä; se luultiin pe-

rustetuksi Attikan yhdistymisen muistoksi (jxm

= kaikki, siis: „kaikkieu ateenalaisten juhla").

Joka neljäs vuosi juhla vietettiin laajennetussa

muodossa, erittäin suurenmoisen mittakaavan mu-
kaisesti. Tämä n. s. ,.suuri P.-juhla" perustet-

tiin luultavasti 56G e. Kr.; myöhemmin pääsi

valtaan se käsitys, että sen oli perustanut Pei-

sistratos. Juhlaohjelman tärkeimmät piirteet oli-

vat tietenkin „pienelle" ja ,,suurelle" P.-

juhlalle yhteiset. Niitä olivat öinen tulisoihtu-

kilpajuoksu, suuri juhlasaattue, joka vei akropo-

liLseen nuorten ateenattarien valmistaman kuva-

ompeluksin kirjaellun uuden peploksen (hameen),

johon Athene Poliaan vanhanaikuinen pystykuva
oli puettava; suuret uhrit: urheilukilpailu;.; ase-

tanssi: koorikilpailu; luultavasti kuului yhteisiin

aineksiin myös rapsodien lausuntokilpailu. Suu-

ressa P.-juhlassa tulivat (eri aikoina) lisäksi

m. m. kitaran- ja huilunsoittajain ja laulajain

kilpailut ja monenlaiset urheilukilpailut, joissa

pojat, nuoruk.aiset ja aikamiehet kilpailivat erik-

seen; eri phylien varustamain sotalaivain soutu-

kilpailut; eri phyliä edustavien miesten välinen

pulskeuskilpailu j. n. e. Urheilupalkkioina oli-

vat Athenen kuvalla koristetut öljyamphorat.

Suurissa P.-juhlissa juhlakulkue oli erinomaisen

komea. Yleensä Ateenan kansa .sai P.-juhlan juhla-

saatossa nähdä miltei kaiken, mikä sen keskuu-

dessa oli arvokkainta, kauneinta ja uljainta, kul-

kevan silmiensä editse, jalan, ratsain tai kilpa-

vankkureissa ajaen. Tämä juhlakulkue on kuvat-

tuna Parthenon temppelin ihanassa korkokuva-
vvöhvkkeessä, ks. P a r t h e n o n. O. E. T.
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in koinitautissa,

'.ill.i seu laskun

20.808 ns.

. .i-ia 35.t f^c,

'. — Pan kaunista torin, liuo-

rakennuksia; yliilukio. — Hnr-

joitrtaau »ilkiu- ja viininviljelvstii. vilkusta teol-

li«iiii(ln -n kn-ipps.i V. ITIÖ it&valtalaiset vnl-

lo!" -ilta; 1739 itäv. sotamar-

*al' .1 voitti turkkilaiset: 1778

itii (M..iilnat P:u. V. 1849 Mayrlioferin

jo!
' Milajoukko voitti Kissin johtamat

UI. <E. E. K.)

F k«. Kairapnlmut.
PaiuicKtiu;!-:--;- tf nimensä roomalais-

otkeudrn lllr kirjasta, pamlektoista
•- • ' ..i oikeutta siinä niuo-

ja uuden ajan tieteisoppi on
iiittUnyt ja soveltanut silloisiin

oloibiD. Jo keskiajan lopulla alettiin p;ta Sak-

»a»f.j litri.^i \t<i-ir.:i |,o„itiivisena oikeutena (yc-

m- tann kunkin valtion eri-

ko; ilarrtchl). ja tilmä asema
•illa oli ' iiu vuoteen 1900, jolloin Saksan
yleinen .. irja astui voimaan.

r ' n vaikutus alkaa tuntua 1600-

lu\ . i«<'n oikeuden villityksellii se

on oUul Lu' > jopn monessa suhteessa

mlUrUTtnl ruot salnii-suomala isonkin

oikeuden kriui \ k-i--ii. ks. Roomalainen
oikcu».

'

JV. M.
Pandekm 'Int. Pandrrla-). 1. P. 1. D i p e 8 t a

muodootavat toi^rn ja tilrkeimmlin osan suurta

roomali»'-' '
- ''koelmaa corpus juri» c i-

r i li K i'us juris). Se sisilltiiU ot-

tei'» l " ",'i"^liii»tcn oikeusoppinci-

de: lu ."iO kirjaan (libri),

JOI- ' lukuihin (tituli), la-

keihin lle^e») ja pykuhin. 'iietcisopisHa on tapana
rillata P:hin M-ur.-'nvmn tr,paan: I>. 10 § 1 D. 17. 1.

Viimeinet luvut ! ' kirjoja ja lukuja. .

—

2. P:k«i ovst 1! iksalninct oikeusoppi-

neet (S V'an(!crow, WindKcheid,
Brinz, . •Idlicrjjer y. m.) nimiltil-

nevt op|iik.irjoj.iii.--u. pandektioikcudcHita (ka. t.).

.V. M.
P ' " iva ja koko kan-

aa ituiiti. joka voi

olU -.•• • ii"iiii"tU laatua, vrt.

E n d e m I B :>.

PaiulaiDoa i
•

i
••••• Apbrodite jumalatto-

reti liikanimi. ..kaiken kannan Aphro<lite". Tii-

liitin niiiiisellii jumnlallnrelln oli ni. m. pylitlkkö

.MiHMiassa, iikropoliiii lounaisrintoellll. lliliitJt ku-

Milliin viilislii pukin seliissii istuvaksi. Kilo^äofit

miUlritteliviit hiinet joskus nlhnispmman. pclklls-

111 aistillisen rakkauden jtimalatlareksi, jonka

.-l:ikohtnna muka oli henkisempi ..taivaallinen

.\plirixlite" (.-1. rriDiin^; tällii erotuksella ei ole

kuitenkaan kansanuskossa eikli kultissa mitiiiln

periiii. "• F,. T.

Pnnder, Christian II e i n r i e h (1704-

lS(i.'it. itämerenmaakuntalainon eläintictoilijil.

tuli 1821 Pietarin lieileiikatpmian jUsoiu-kfl, mutta

siirtyi 1827 vuoridepnrteiiienliii tieteellisen osas-

ton virkamieheksi. P. kuuluu eiuliryolo^inn pe-

rustajiin ja harrasti iiiyiis vertailevaa anatomiaa,

imitta antautui myöhemmin ,!:eoloj.'isiiii ja paleonto

lou'isiin tutkimuksiin, ollen viimemniniltin tie-

teen ensimiiisiil edustajia Veniijiillil. .lulkaisuja:

..Beiträge zur Eiit\viokelun<rsi;esohichte des

Hiihnchens im Ei" (1817). ..Verjileichendc Osteo-

lopie" (1821-28, D'.\llonin kanssa). ..Beitriiiie zur

Geosnosie des russischen Reichs" (1830). sekä

joukko jialeontolofrisia teoksin.

Pandiitti ks. P u n d i i t t i.

Pandion ks. K a I a s ii ii s k i.

Pandorn Idi)'] ikreik. ;«iii = kaikki, ja dJiron

= lahjaK kaiken lahjoittaja, toisella nimellii Anf-

sidOra - ..labjain ylösliiliettäjii". alkuaan maan
kasvuvoimaa olennoiva haltiatar, jota saviastia-

maalauksissa usein kuvataan maasta kohoavaksi.

Nimi esiintyy myös GPn ja Demeterin liika-

nimenii. Flesiodoksen ,.Työt ja päivät" nimisess»

runoelma.ssa P. esiintyy Prometliouksen (aruuii lii-

tettynä; hän on se kiuinis. liäijynluontoineii nai-

nen, jonka jumalat Prometheuksen ja ihmisten

rangaistukseksi loivat mullasta ja vedestä, jn

jonka Prometheuksen veli Epimetheus otti puoli-

sokseen. Tämä nainen, jollo annettiin nimi P.,

siksi että hiin oli kaikkien jiimalaiii lahja, avasi

suuren saviruukun kannen, ja siitii lensivät lu-

kemattomat vaivat ihmisten keskuuteen, jotka

ennen olivat eläneet tietämättä pahasta ja .sai-

raudesta; toivo yksin jäi ruukkuun tnllelle.

Ttuukku on kaiketi alkuaan sama suuri maahan
kaivettu a.stia (pilho.t), josta eräässä saviastin-

maalaiiksessn nähdään haudan asukkaiden, vai-

najain sielujen, lentävän ulos. Hesiodoksen Theo-

poniassa jumalien lahjoittama kaunis turman
tuoja on nimeliin ; hän on ensimäinen nainen, ja

hänestä syntynyt naissukii se tekee elämän mie-

hille kaikin puolin sietämiittömäksi. O. E. T.

Pnndurit (unk. jinvdiir). 1. Aikaisemmin Un-
karin Bftcsin komitaatin serbialais- tai saksilnis-

syntyiset .sotilaat, jotka olivat omien kaptee-

niensa komennon alaisia. V. 1741 paroni v. d.

Trenck p;Bta muodosti erityisen sotaväenosaston,

joka 17.50 yhdistettiin rajanvartiarykmentteihin.
— 2. Komitaattien nsestetut poliisipnlvelijnt.

Pandynamometri (kreik. /«ni- kaikki, ja d y-

namometri, ks. t.), ransk. fyysikon G. A.

Hirnin keksimä laite pyörivän akselin välityk-

sellä siirretyn työn initlnamiseksi akselissa huo-

mattavan kiertymisen avulla. Kicrtymisvoiinan ja

pyörimisnopeuden avulla voidaan sanotun työn

Buuruus laskea. (U. S:n.)

PandSab ks. P u n j a b.

Paneg^yriikka (kreik. panfgyriko'8 flntfos]

-

julilapulie, ylistyspuhe), juhlapuhe, ylistys. --

Panegyyrillinen, ylistävä.
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Paneli inilat. päne'llus < pännus = kankaankap-
pale), luioneen koko seinän tai vain sen aliosan
lautuvuoraus pystylaiuloista tai oventapaisesti
profiilireunaisine keliyksineen ja täytteineeu (k e-

ii y s- ja peili |>.) valmistettu. P.-seiuät olivat

jo idän vanhoissa palatseissa ja temppeleissä ylei-

siä (esim. Salomonin temppeli kultalevyillä silat-

tuiue setri-p:eineen), harvinaisempia Kreikassa
ja Koomassa. Gotiikka alkaa koristella p:ejaan
leikkauksilla ja maalauksilla sekä käyttää jo ke-

hyksiä ja peilejä. Renesanssi vasituisesti suosii

p:eja. C-o X.
Panelia. 1. Väkirika,s kylä (yli 2,000 as.) Kiu-

kaisten pitäjässä. Rukoushuone, valmistunut 1909.
Pitäjän ensimäinen saarnahuone oli kylässä, jonka
mukaan pitäjää aluksi mainittiin F. nimellä
Toripäivät kerta viikossa. Suuria suonviljelyksiä.

Tavattoman runsaasti hiidenkiukaita, jotka enim-
mäkseen lienevät pronssikautisia,

2. Rautatieasema Peipohja-Rauman yksi-

tyisellä radalla. Kiukaisten pitäjässä, Kiukaisten
ja Eurajoen asemien välillä 303 km Helsingistä,

28 km Raumalle.
Panem et circenses (lat.) , ,,leipää ja sirkus-

huveja", Juvenaliksen mukaan Rooman joutilaan
alhaison vaalilause, ks. C i r c u s. L u d i. E. B-l.

Panentarokko ks. Rokotus,
Panenteisml ks. Panteismi.
Pangenesis ks. Perinnöllisyys.
Fangennanismi, sana, jolla tahdotaan ilmi-

lausua kaikkien germaanilaisten kansain (saksa-

laisten, englantilaisten, alankomaalaisten, skandi-
naavilaisten) yhteenkuuluvaisuus ja etujen yhtei-

syys. Useimmiten (Englannissa. Ranskassa. Ita-

liassa yksinomaan) p:lla kuitenkin ymmärretään
niitä saksalaiskansallisia pyrintöjä, joiden edus-

tajana on varsinkin yhdistys ,,Alldeutscher Ver-

band", joka ennenkaikkea tahtoo ylläpitää kan-
sallisen yhteenkuuluvaisuuden tuntoa kaikissa

maapallolla asuvissa saksalaisissa ja ajaa häikäi-

lemätöntä saksalaista etupolitiikkaa (myös sak-

salaistuttamispolitiikkaa) sekä Euroopassa että

siirtomaissa. J. F.

Pangium, troopillinen kasvisuku, käsittää kor-

keita, isolehtisiä puita, ilalaijilaisessa saaristossa

kasvavan P. edulen kaikki osat sisältävät erästä

glykosidia. joka hajotessaan synnyttää syaani-

vetyä. Rikkipuserretuilla siemenillä ..suolataan"

tämän vuoksi kaloja pahenemisen estämiseksi.

Hedelmiä (aukeaniaton kota) käytetään pitkälli-

sen myrkynpoistamismenettelyn jälkeen ravin-

noksi. Puuaine arvokasta. /. V-s.

PatLhellenismi, pyrkimys yhdistää kaikki ne
maat, joissa pääasiallisesti asuu kreikkalaisia,

yhdeksi suurkreikkalaiseksi valtakunnaksi. Täl-

laisia pyrintöjä esiintyi jo vanhan ajan Krei-

kassa. Lähinnä toteutumistaan p. oli kreik. kei-

sarikunnan aikana. Tämän valtakunnan hävittyä

1453 p, oli kokonaan lamassa aina ISmnen vuo-

sis. loppupuolelle asti. jolloin valtiollinen hetai-

ria yhdistys rupesi sitä ajamaan. Nykyisen Krei-

kan kuningaskunnan tultua perustetuksi, on p.

ilmestynyt yhä uudistuneissa pyrkimyksissä liit-

tää Kreikan kuningaskunnan ulkopuolella olevat

kreikkalaiset alueet (esim. Kreeta ja muut Väli-

meren kreikkalaiset saaret) tähän valtioon. Vv:n
1912-13 sota edisti tuntuvasti panhelleenisiä rien-

toja. J. F.

Pan-huilu 1. paimenhuilu (kreik. syrinx)

,

ikivanha puhallussoitiu, joka tavataan monilla
luonnonkansoilla (esim, Austraaliassa). P:uun
kuuluu useita eripitkiä ruokopillejä, jotka ovat
vahalla toisiinsa kiinnitetyt, tavallisimmin pituu-

tensa mukaisessa järjestyksessä, Soitt.aja puhal-

taa milloin mihinkin pilliin, kuljettamalla soi-

tinta edestakaisin huultensa kohdalla (vrt.

Huuliharppu). Samaan järjestelmään, mikä
p:ssa ilmenee, perustuu pohjaltaan myös urkujen

I
rakenne. /. K.
Panicum ks. Hirssi.
Paniikki (ransk. panique), äkillinen, usein ai-

I

heetoii pelästys ihmisjoukossa, pakokauhu, vrt.

iPan. Paanillinen kauhu.
Panimo, mallasjuomatehdas. Valmisteiden al-

! koholinpitoisuuden mukaan (ks. Mallasjuo-
mat) erotetaan meillä verovapaat kalja-p:t.

joissa pannaan ainoa.staan mietoja mallasjuomia,
ja veronalaiset olut-p:t, joissa oluen ohella

useissa valmistetaan myöskin portteria ja mie-

toja mallasjuomia.
Seuraava tilasto kuvaa mallasjuomateoUisuu-

tcmme kehitystä viime vuosikvmmenen kuluessa.

Vuonna

1908
1909
1910
1911
1912
1913

A. Kaljapanimot.
KAylpttv Valmistettu

Panimoideu
luku

48
51
,5S

60
66
66

maltaita
1,000 kg

72,3

832
979

1.190

1241
1..T61

juomaa
1.000 1

10.504

12.199

13.887
16.276

17.274

20,010

Vuonna

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Panin.

Pani-
moiden
luku

Sö
90
89
89
94
95
87
84
70
67
62
60

Olutpanimot.
Valmistettu
olutta ja
portteria

1,000 1

24.699

Käytetty
maltaita
1.000 kg

7,454

6,717

6.574

6,318
6,725

7,873
4.142

5.312

3,085
3.481

3.452

3,498

22.759

20.890
19,952

18.597
24.0-28

14.960
17.096

17.193

n. 17.'200

Maksettu
veroa

1.000 mk.

781
715
G48
620
T39
887

1.704

2.206

2.524

2.S37

2.S15

n. 2,858

J. V.

(1718-83.1 . X i k i t a I V a n o V i t s P.

ven. valtiomies. Oli Venäjän lähettiläänä Tukhol-

massa 1748-59, jolloin koetti sekaantumalla Ruot-

sin sisäisiin asioihin, pitää maata edelleen riippu-

vaisuudessa Venäjästä. Kun huhuttin, että hattu-

puolue aikoi Aadolf Fredrikin valtaistuimelle

noustessa laajentaa kuninkaan valtaa, esitti P.

tammik. ja elok. 1749 vastalauseita tällaista han-

ketta vastaan väittäen, että Venäjä oli Uuden-
kaupungin rauhassa taannut 1720 v:n hallitus-

I
muodon, ja uhaten ven. sotajoukon lähettämi-

I sellä Suomeen ; ei saanut kuitenkaan hattuhalli-

I

tusta suostumaan minkäänlaisiin sitoumuksiin.

V:sta 1760 P. toimi suuriruhtinas Paavalin kas-

vatuksen johtajana. Otti osaa Pietari III :ta vas-

taan tehtyyn salaliittoon. Oli v :sta 1763 ulko-

asiain johtajana, korotettiin kreiviksi 1767. —
2. Nikita Petrovits P. (1770-1837). ven.

valtiomies, edellisen veljenpoika, toimi Venäjän
lähettiläänä Berliinissä 1797-99. ulkoasiain joh-

tajana 1799-1800 ja uudelleen jonkun aikaa Alek-

santeri I:n hallituksen alussa v.sta 1801. .Prlla
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>:>li I :U vastanti ISti)

:. \' i k t p r Viki-
in oi-

;u esi-

UtaakiXjuuiitu LaKkautla-

K. H. /.'.

kielet ja kirjaili

.V(.

k».

Ie>

li*'>a '

milliäni-

«IL-.

toimiDtaaD :

horrtMtiliia j

poisteta kldenkaantrexsai.

valtoja va<<tuiiii.

L.un jiikuiiiiscksi

• liu eivät ole luoo-

i i.i henkisesti lie-

.tä huomua-
ullist ukset

Iin ja

-iin ja

-.errofttcu silmUt

.:jiia iihkaaniiiäsa.

.!la!i on tiimiin liik-

i nxkylietkellä. Sa-

.1 yni-

viliaa

auoina-

l'arii-

puolen

I 1 1 I 1 -IM

-liikettii.

.1 i. -I loi.-elta

nen aJemmuus. lieiiliin si

1. -V tinynniiinen ahdas
j

iiiatlomun ajan.
{

Hikiseen yhteis-

in tuhatvuotista

: . mättöinyyttii ei

tnvöR S e D u s g i.

77. 77-a.

Pmnizzi fni-lmj. Sir Antonio (1797-1879),

iL-«'r?l kifri^t^mi*^- osanottonsa johdosta Pie-

ni-

ku
Ent;l.iiiiiiii.

kiriaalOD vir

K ijiii ' ":i .1

lukuulio ja

k.

^u.* i.^*-^-

P"
Pankakoski.

jär^f n f';''
'

k'.

S..

put. kork. ll.a

nmUtitin Ak( iolmlnfffkt

1

Rl '

P-

P''

Ik

ta

mo;..

—en 1820-21 hänen täytyi

paeta ulkomaille; asettui

I tuli Itritisli museumin
i; I8.S6-G6 ylikirjastonhoi-

1 senajittorin arvon.

min kirjaston uuteen
le -.en suurenmoisen
n. ..Life of .'Jir .\. P."]

- 1 n j oe D (ks. t.)

reitin eritahoilta

t myiiten Pieli-

!i. \'Z km. suurin lev. n. 4 km,
1.'» m yi. mercnp. L. Unen.

piniliixiiio ja p.ilivitehdtts Pielis-

I :.'.-in l:vla--:i, 6 km kirkolta

imain Panka- ja

I iPankakoskcn
III. koikiviiJrlU 18.H80 hevosv.),

(•er, 1904 I liike

' -ton kautta
t inilj. mk.

1 21.000 ha
KOfkea HCkä

' ' on

hiomo ja pabvitebdaa: 1813-14 laitoknia viHa laa-

jenneltiin ja muutettiin yksinomaan valkoisen

piUiviu valmistamiseksi. Kiiyttiivoinm, 4,800 he-

vixsv.. saadaan koskeen sijoitetuista 5 turbii-

nista; lisiiksi on 2 turliiinia (800 hevosv.» silhkö-

voiman ottoa varten. Osa siihkövoimasta (n. 200

hevosv.t siirretiiiin yhtiön omistaman, iisken vai

mistuneen Lieksan sahan, puunuostolailteiden

ja Miihkön maanviljelystilan (mallinavelta) tar-

- 'isiin. Hiomossa on 12 hiomakonetta, pahvi-

taassa IS kartonkikonetta (2 i.sointa Karhu
1 konepajasta). Vuotuinen valmistus nyk.

(lOO ton. valkoista pahvia (1904 10 keskimäärin

...osittain Ji.OOO ton. puumassaa, 19i;! 9.000 ton.

puumassaa ja 4.000 ton. pahvia). Ulkomaille vie-

tiin 19i:> 8.2,')0 ton. puumassaa ja 3,^00 ton. pah-

via. — Tavaraliikennettä tehtaalta Nurnu>ksen ra

dalle välittää yhtiön omistama kapearaiteinen

lO.i m) rautatie (sivuraiteineen Ui km) ; vesi

liikennettä varten yhtiöllä on pari hinaajahöy-

ryä omalla veistämöllä rakenneltuine proomui-

neen. — Työviiestö 400 henkeä, joista suurin osa

asuu yhtiön huoneistoissa. — P:lla oli ennen tuo-

mari J. Hällströmin ja nimismies K. Steniuksen

1825 ilman lupakirjaa perustama harkkohytti,

jonka yhteyteen 18,')4 annetun lupakirjan nojalla

rakennettiin iiianiifakluuripaja sekä 1898 vals

sauslailos ja Siemens-Martin-uuni. Pian senjiil

keon rautatehdas lopetettiin. K. E. K.

Pankhurst liuiqkhäslj (o. s. Gouldeni.
E III III e 1 i n e (a. 18.50-luvun lopulla). Englannin
sulfra^ettien johtaja: harjoittanut 1880-luvulta

lähtien ajritatsionia naisten äänioikeuden y. m.

puolesta: lokak. 1903 hän ja hänen tyttärensä

C h r i s t a b e 1 P. (s. 1882) perustivat yhdistyksen

„Women's social and political unien" kootaksensa

siihen kaikki naisten iiänioikeudcn kannattajat:

kun tämä yhdistys rupesi v:sta 190.'; lähtien aja-

maan asiaansa väkivaltaisin keinoin, on P. v:sta

1908 alkaen monta kertaa tuomittu vankeuteen,

mutta syömälakolla hänen on onnistunut päästä

ennen aikojaan ehdollisesti vapaaksi.

Fanklnkomisarius. Suomen pankin haara-

konttorin johtaja.

Pankintarkastus. Suomessa tätä nykyä voi-

massaoleva pankkilaki (keis. asetus pankkiliik-

keestä. jota yhtiö harjoittaa, annettu 10 p. tou-

kok. 1880) ani.ia senaatin talousosaston tehtä-

väksi valvoa, että pankit asianmukaisesti täyttä-

vät voimassaolevat lainsäännökset ja omien yh-

tiöjärjestysten.sä määräykset ; tiissä tarkoituk-

sessa senaatti asettaa jokaista pankkia varten

julkisen asiamiehen: liiinä. joka ei saa olla pan-

kin osakas, on oikeutettu olemaan läsnä pankin-

hallituksen kokouksissa sekä tilintarkastuksessa

ja yhtiökokoukses.sa ja siinä pöytiikirj;ian panta

viksi tekemään muistutuksia: hänellä on myös-

kin oikeus tarkastaa pankin kirjoja, kassoja sekä

laina- ja muita asiakirjoja: senaatti antaa jul-

kiselle asiamiehelle johtosiiiinnön.

Pankkaluu ks. N o k k a e 1 ä i m e t ja Pussi-
e 1 ii i IM e t.

Pankki on laitos tai yritys, jonka tarkoituk-

sena on raha-, luotto- ja arvopaperiliikkeen har-

joittaminen. Nimitys johtuu sanasta hnnco 1.

hniirii, suomeksi ..penkki. rahanvaihtajain
piiylä": rahan vaih taja -ammatin harjoittamisesta

pankkilaitokset ovatkin saaneet :ilkunKa. .lo van-

lialla ajalla noin 2,r>00 vuotta sitten tiedetään

rahanvaihtoa harjoitetun ammattina Hilloisinsa
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sivistysmaissa (Babyloniassa, Kreikassa, Roo-
massa), joka toinii oli sitäkin tärkeiimpi, kun
leimattua rahaa puuttui, joteu kukin metalli-

Icappale oli erikseen punnittava, sen metallin-

pitoisuus tutkittava ja määrättävä, pienennettävä
kappale sopiviin paloiliin j. n. e. Kun tämän
liikkeen esineenä oleva kallisarvoinen tavara
vaati erikoisia suojelustoimenpiteitä sen turvaa-
miseksi varkaudelta ja ryöstöltä, täytyi liikkeen

harjoittajain hankkia tavaroilleen mahdollisim-
man turvatut pito- ja säilytyspaikat, joihin he
sitten aikaa myöten rupesivat ottamaan vierai-

takin kalleuksia maksua vastaan tallettaakseen.

Ja kuta luotettavampi, vakavaraisempi ja tur-

vallisemmilla säilytyspaikoilla varustettu tämiln

ammatin harjoittaja oli, sitä suuremman luotta-

muksen hän yleisön puolelta sai. Nämä kaksi
rahaliikkeen alaa: rahan vaihto ja r.ahan säily-

tettäväksi ottaminen, ovat yhä vieläkin tärkeitä

p.-liikkeen aloja, joskin rahan vaihto leimatun
rahan käytäntöön tultua on saanut toisen luon-

teen, samoinkuin talletustenkin otto. joka pel-

kä.stä rahan säilyttämisestä on kehittynyt tär-

keäksi osaksi p:ien ottolainauksessa.

Nykyaikaisten p. -laitosten synty liittyy lähei-

sesti keskiajan Italian pienten tasavaltain histo-

riaan. PiUivaikuttimena sellaisten laitosten syn-

tyyn, jotka toimivat p. -tehtävissä, olivat rahaolot

keskiajalla. Mainittuihin tasavaltoihin (Venetsia.

Genova) virtasi rahoja kaikkialta Euroopasta, sillä

varsinkin ristiretkien aikana ne olivat Euroo-

pan kaupan keskipisteenä. Niiden alue oli pieni,

niiden rahoilla oli pieni liikuntapiiri. Mikä oli

luonnollisempaa, kuin että ne yhtyivät käyttä-

mään erityistä omaa taskurahaa, p.-r ahaa, jota

ei voitu kuluttaa eikä väärentää, eikä ollut mui-
denkaan ulkonaisten vaikutusten alainen. Perus-

tettiin laitoksia, joiliin liikemies tahi kauppias
sai jättää metalleja harkoissa tahi rahana säily-

tettäväksi. Hänelle avattiin sellaisen laitoksen

kirjoissa tili (konto), johon hänen panoksensa
määrä merkittiin. Jos hänen oli suoritettava

maksu toiselle liikemiehelle, meni hän p:iin ja

antoi siirtää omalta tililtä toisen tilille sen sum-
man, minkä liän oli velkaa. Metallipanokset oli-

vat tilille merkityt sovitun kiinteän hinnan mu-
kaan, ja lyödyt rahat, jos niitä ollenkaan otet-

tiin, merkittiin tiliin niiden metalliarvon mu-
kaan. Tällaisia laitoksia sanottiin c i r o-p:e i k s i,

kcska ne välittivät siirtoja ainoastaan niiden pii-

rissä (fjiro). joilla oli tili p:ssa. N.äiden pden
tarkoituksena ei ollut liikkeen harjoittaminen

niille uskotuilla varoilla, eivätkä ne sen takia

maksaneet niistä korkoa, vaan päinvastoin kan-

toivat maksun niiden säilyttämisestä. Tunnettua

on kuitenkin, että ne usein antoivat niihin talle-

tettuja varoja lainaksi. — Toinen p.-laitosten ke-

hitysasteista on t a 1 1 e t u s-p :i e n syntyminen.

Talletus-p ;t ottavat vastaan talletuksia sijoittaak-

seen niitä, eikä vain holveissaan säilyttääkseen.

Tällaisilla p:illa on siis ei ainoastaan omat va-

ransa käytettävänään, vaan ne lainaavat myöskin
talletettavak.seen ottamiaan pääomia. Täten ne voi-

vat ei ainoastaan luopua talletusmak.sun kanta-

misesta, vaan päinvastoin maksaa talletetuista

varoista korkoa. P:ista tuli siten pääomien säi-

lyttäjäin asemesta luoton välittäjät. — Kolmas
aste pankkilaitosten kehityksessä on seteli-
p:ien synty. P.-laitos oli silloin jo kehittynyt

sille asteelle, että se oli saavuttanut yleisön luot-

tamuksen rahojen talletuspaikkana. Se otti lai-

naksi ja antoi lainaksi. .Saavuttamaansa luottoa

hyväkseenkäyttäen se meni vieläkin pitemmälle.
Harjoittaessaan lainaksiantoa se ei vastineeksi

antanutkaan raluia, vaan vaadittaessa rahalla

maksettavia velkaseteleitä, n. s. p.-seteleitä.

P.-setelin niinkuin monen muun kaupallisen uudis-

tuksen kotimaa on Italia (jos kohta p.-setelin

tapaisia maksulupauksia jo oli olemassa muinai-
sessa Babyloniassakin). 1.5:nnellä vuosis. oli

Venetsiassa käytännössä conladi di hanco nimi-

nen seteliraha, ja 16:nnella vuosis. Genovassa
segni reprexentaliii niminen Pyhän Yrjön p:n
seteli. Seteli-p:t ovat joko valtion laitoksia (Ve-

näjällä, Suomessa, Ruotsissa ja Bulgaariassa) tahi

on hallitus säätänyt niille erikoiset ohjesäännöt,

on osallisena niiden hallituksen vaalissa, .saa osan

niiden voitosta j. n. e. Niissä maissa, missä
setelinanlo on joko kokonaan tai etupäässä yh-

den pankin etuoikeutena, tätä p:ia sanotaan

k e s k u s-p :k s i. Keskus-p;ien toiminta eroaa

talletus-p : ien toiminnasta ensinnäkin siinä, ettei-

vät ne yleensä ota rahoja yleisöltä talletettavaksi

korkoa vastaan, vaan ainoastaan säilytettäväksi.

Tässä suhteessa ne siis toimivat kuten entisen

ajan p:t vieraiden rahojen säilyttäjinä, rahan-

vartijoina. Senpä vuoksi eivät yksityiset vaan
ainoastaan valtio ja yksityis-p:t jättävät niihin

rahojaan säilytettäväksi. Setelinanto-p :ien pää-

asiallinen toiminta kohdistmikin antolainaukseen

osaksi niiden omista varoista, mutta etupäässä

p:n seteleitä vastaan, sillä yksi keskus-p:ien

tärkeimmistä erikoisoikeuksista on juuri setelin-

anto-oikeus, joka melkein kaikissa maissa on

yksinomaan näille p teille pidätetty (ks. etempänä
ulkomaiden iiuomattavimpia pank-
keja). Setelinanto-oikeuden pohjana täytyy

niillä olla määrätty metallikassa. (ks. Seteli li-

an t o-o i k eu s.)

P.-laitosten tehtävän voi yleensä ryhmittää

kahteen osaan: rahaliikkeen välittämiseen ja luo-

ton välittämiseen.

Niinhyvin kotimaisessa kuin varsinkin kan-

sainvälisessä kaupassa on mukavampi maksutapa,

kuin suoritus kovalla rahalla, tarpeen vaatima,

ja se tosiasia, että koko maailman yhteiset kulta-

ja hopeamäärät — sekä rahaksi lyöty että lyö-

mätön — eivät vastaa edes vuotuisen viljasadon

arvoa sen päätuotantomaissa, todistaa päivän sel-

vään rahaasäästävien maksutapojen välttämättö-

myyttä. Yksi p.-laitosten päätehtäviä on tulla

tässä välittäjäksi, ja ne työskentelevätkin ali-

tuiseen uusien kehittyneempien ja täydellisem-

pien maksunsuoritustapojen löytämiseksi, jotka

korvaisivat epämukavan rahan ja poistaisivat

sen tarpeen toisenlaisten maksutapojen kautta,

joiden pohjana on luotto. Sellaisia luotolle pe-

rustuvia maksunsuorituksen välittäjiä ovat ny-

kyisin esim. : p. -setelit, vekselit, sekit, suorituk-

set siirtojen muodossa tililtä toiselle (n. s. giro-

järjestelmä), sekä molemminpuolisten avista-

vekseli- ja sekkisaatavain tasaaminen prien kes-

ken n. s. clearing-järjestelmän kautta.

Nykyaikaisessa yhteiskunnassa kapitalistisesti

harjoitettuine tuotantoineen ja tavattomasti ke-

hittyneine teknillisine apuneuvoineen vaaditaan

samalla kertaa siuiria pääomia ja pitkälle kehit-

tynyttä taitavuutta tuottavasti ja taidolla johtaa
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talii säästökassa-, y. ni. talletuksiksi. Otot

tililtä tapi«htiivat joko vastakirjaa tahi kuittia

vastaan, ja korko lasketaan tilillä kulloinkin ole-

valle jäännökselle. Tavallinen irtisanomisaika

tällaisten talletusten nostamiselle on se |)isin aika,

joksi p:t talletuksia oltavat. Talletuskorko on

joko kiinteä tahi muuttuva. Koron ollessa kiin-

teä merkitiiän korkokanta aina todistukseen, ja

sen suuruus riippuu talletusajan pituudesta siten,

että kuta pitempi aika sitii korkeampi korko-

ki<nta. Muuttuvaksi sovittu korkokanta on aina

korkein voimassaoleva talletuskorko, jonka muu-
toksista p. ilmoittaa julkisella kuulutuksella. Tili-

ja vastakirjntalletusten korko on aina muuttuva.
Määrätyksi ajaksi asetetuista talletuksista mak-
setaan korko talletuksia nostettaessa, irtisanotta-

vista talletuksista neljännes- tahi puolivuosittain,

vastakirja- ja tilitalletuksissa merkitäiin korko
puolivuosittain pääomaan ja siis korkoa kasva-

miu\n. — P.-talletiiksella laajemmassa merkityk-
.icssä tarkoitetaan arvopaperien ja arvoesineiden

säilytettäväksi ja hoidettavaksi jättämistä mää-
rättyä palkkiota va-staan. Tässä suhtee.ssa ero-

tetaan toisistaan avoin talletus ja sul-

jettu talletus. Edellisellä tarkoitetaan arvo-

paperien p:n huostaan antamista siinä tarkoituk-

sessa, että p. omistajan puolesta perii ja hänelle

tilittää niistä juosseet korot, pääomamaksut j. n. e.

.Suljetuli.! talletuksella taas ymmärretään p;n
huostaan jätettyä suljettua laatikkoa, kääryä,

t. m, s., jonka selin isennan säilyttämisestä p.

vastaa, ja jättää samassa kunnossa takaisin an-

tamaansa säilytyskiiittia vastaan. — Girotal-
letus eli pano- ja o 1 1 o t i I i n, meillä n. s,

juoksevan tilin, pitäminen on myöskin yksi

tärkeii muoto talletusliikkeessä. Giro- eli juokse-

valla tilillä tarkoitetaan sitä. että joku avaa ti-

lin p:ssa jättiiäkseen sille rahoja joko itse tahi

antamalla velallistensa niitä sinne suorittaa mak-
sun asemesta itselleen. .Tos hänellä taas on mak-
settavia, antaa hän p:lleen määräyksen siirtää

summan velkojansa tilille, edellyttäen että tällä-

kin on tili .samassa p:ssa, kuten piroliike keski-

ijalla e<lellytti. Uudempana aikana on jiirolii-

kcttä kehitetty siihen suuntaan, että se ei enää
käsitä ainoast.aan siirtoja tililtä toiselle samassa

p;ssa, vaan voidaan saatava osoituksen 1. äekin

avulla siirtää kelle hyvänsä, siis sellaisellekin,

jolln ei ole tiliä osoittajan p:saa. Täten ovat

kehittyneet n. s. sekki ti Iit, joista yksi on

nyt kysymyksessä oleva juokseva tili. Talletuk-

set juoksevalle tilille pannaan ehdolla, että tal-

lettaja sna nostaa ne osaksi talii kokonaan irti-

sanomatta, ja suoritetaan niistä senvuoksi ai-

noastajin se korko, joku on määrätty vaadittaessa

maksettaville talletuksille yleensä. Tiliä avat-

taessa p. antaa vastakirjan, johon panot ja otot

merkitiiän, ynnä sekkilomakkeita, joita vastaan

otot mioritetaan. Sekin asettaminen p:n makset-
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tavaksi edellyttää siis aina vastaavan niääräu
olemista ]):ssa tällä tilillä. Sekkilainsäädännön
puutteen takia ei tämä yksinkertainen ja käy-
tiinnöllinen maksuväline ole saavuttanut meillä
sitä laajuutta, jota se ansaitseisi maassa, jossa

p.-laitos on niin laajalle keliittynyt kuin se meillä

jo on. — Paitsi näitä kahta ottolainauksen
päänuiotoa esiintyy yleisön raliansijoituksia

p:eiliimme myöskin n. s. konttokurantti-
tilin muodos.sii, joka tili kuuluu sekin sekki-

tileihin. mutta esiintyy etupäässii antolainaus-

puolella (ks. etempänä). Myöskin myymällä
pankkipostivekselcitä. joita p. asettaa

itsensä maksettavaksi, saa p. yleisön rahoja käy-
tettäväkseen, sillä sen ajan, jonka vekselit ovat

liikkeessä, ovat rahat p:n huostassa. Kun p:t

näiden asettamisesta eivät nykyisin ota mitään
korvausta, on rahojen lähettäminen pankkivekse-
lissä paikasta toiseen p.-paikkojen välillä erit-

täin mukava ja helppo.

P:n antolainauksen tärkein nuioto on vek-
selien diskonttaus, s. o. vekselien osta-

minen ennen niiden eräpäivää välientämällä vek-

selin määrästä sen koron ostopäivästä erä-

päivään. Maksupaikkaansa nähden jaetaan vek-

selit seuraaviin ryhmiin : a) paikallisvekselit,

jotka ovat asetetut maksettaviksi samalla pai-

kalla, missä ne diskontataan; b) toispaikkai-

set vekselit, joiden maksupaikka on toinen

kuin niiden diskonttauspaikka: ja c) ulko-

maiset vekselit, joiden maksupaikka on jossakin

toisessa maassa. Vekselien diskonttauksen suuri

kansantaloudellinen merkitys on seuraava: ennen-

kuin joku tavara joutuu tuottajalta kuluttajalle.

menee siihen aina joku aika. ja on tavara sil-

loin tavallisesti (sekä tukku- että vähittäis-)

kauppiaitten käsissä. Jos tukkukauppiaan pitäisi

maksaa tavara käteisellä tuottajalle ja vähittäis-

kauppiaan tukkukauppiaalle, ennenkuin saa siitä

käteismaksun kuluttajalta, sitoisi tämä menet-
tely tarpeettomasti kauppiasten varoja. Sen vält-

tämiseksi tehdään kaupat ajalle vekseliä vastaan,

jotka sitten voidaan näihin sijoitettua liikepää-

omaa irti tarvittaessa diskontata pankkiin. Täl-

laiset vekselit ovat n. s. puhtaita liikevekse-
1 e i t ä. joiden pohjana on vaihdon alaisena vielä

oleva kauppatavara. Vastakohtana näille ovat

sellaiset vekselit, joita asetetaan ja tunnustetaan
aino.i-staan lainansaannin tarkoituksessa, ja jotka

ovat siis verrattavat vekselin muodossa oleviin

velkakirjoihin. Jos p:eille itselleen sattuu tule-

maan liikepääoman puute, hankkivat ne mie-

luimmin kä.yttövaroja jälleendiskonttaa-
maila i rediskonttaus) hallussaan olevia vekse-

leitä esim. setelinanto-p :issa, joiden päätehtävä

juuri on varsinkin pula-aikoina tukea liike-p:eja

lainanannolla. Diskouttokorkokannan
suuruuden ja sen vaihtelujen päämäärääjänä on
rahan kysyntä ja tarjonta, ja voidaan sitä syyllä

pitää rahamarkkinain ilmapuntarina. Diskontto-

korkokannan avulla p:t. ja varsinkin ke.skus-p:t,

hallitsevat rahan kysynnän ja tarjonnan tasoit-

tamista. Sen nousu on varoitus liikemaailmalle

varovaisuuteen, ja sen la,sku merkkinä siihen, että

yritteliäisyyttä voi lisätä. — Toinen antolainauk-

sen päämuodoista on lainaus velkakir-
joja vastaan, joiden vakuutena 1. panttina

on erilaisia kauppatavaroita (myöskin jaloja me-
talleja), kiinnitettyjä velkakirjoja ja kaikenlaisia

arvopapereita. Kauppatavaroiden panttauksella

on sanui kansantaloudellinen merkitys kuin liike-

vekselien diskonttauksella, sillä jos niitä vastaan
voidaan, saada laina siksi ajaksi kuin niitä si-

joitcll.aan, voitetaan sama tarkoitus kuin vekse-

lien diskonttauksella. Tämän lainaustavan ylei-

sempään käytäntöön tuleminen edellyttää kum-
minkin julkisia varastopaikkoja, n. s. varrantti-

laitoksia t. m. s., joissa tavarat säilytetään ja

hoidetaan lainausaikana. Näiden puutteessa on
tämä lainaustapa meillä toistaiseksi vähän mer-
kitsevä p;iemme lainauksessa. Sitä ylei.sempi on
lainananto kiinitettyjä velkakirjoja, osakkeita ja

muita arvopapereita vastaan. Lainojen
korkokanta on tavallisesti jonkun verran

korkeampi kuin vekselien, sillii niiden rahaksi-

muutto on vaikeampaa ja niistä huolelitiminen mo-
nesta syystä työteliäämpää ja suurempaa tark-

kuutta vaativaa lainanantajan puolelta. Lainojen

korko riippuu myöskin vakuuden laadusta. —
K a s s a k r e d i t i i V i 1 a i n a u s on kehitty-

neempi muoto velkakirja-lainausta siinä suh-

teessa, että siihen on lainan nostamiseen ja mak-
samiseen nähden sovitettu sekkitilin luonne.

Kassakreditiivilainan pohjana on kirjallinen so-

pimus 1. kontrahti, joka oikeuttaa lainan saa-

jan sopimusaikana, joka on korkeintaan yksi

vuosi, nostamaan rahoja kontrahdissa määrät-

tyyn summaan saakka asettamalla sekkejä p:n
maksettavaksi. Sopimuksen tehtyä saa lainan-

ottaja p:lta sekkilomakkeita ynnä vastakirjan, jo-

hon p. kuittaa tilille panot, mutta otot saa ti-

linpitäjä itse siihen merkitä. Tästä oikeudesta,

saada irtisanomatta kontrahtiaikana nostaa ti-

liltä ja maksaa tilille rahoja, kantaa p. sopi-

musta tehtäessä määrätyn palkkion 1. provisio-

r in. Sovittu korko kannetaan kreditiiviajan tahi

muun määräajan kuluttua, laskettuna saman
korkokannan mukaan panoille ja otoille, mutta
jos tilille pannaan suurempi määrä kuin mitä

sillä velkaa silloin on. lasketaan saatavalle ai-

noastaan juoksevan tilin korko. Tilillä mahdol-

lisesti olevan velan korkoineen maksamisen ja

muiden kontrahdin ehtojen täyttämisen vakuu-

deksi hyväksytään joko samanlainen pantti kuin

velkakirjalainoista tahi myö.skin henkilökohtai-

nen omavelkainen takaus. Korkokanta on yleensä

sama kuin lainoista, riippuen myöskin tässä va-

kuuden laadu.sta. — Konttokuranttitili-
sopimuksen voidaan lähinnä määritellä ole-

van kassakreditiivitilin ja juoksevan tilin yhdis-

telmä siinä suhteessa, että .sopimus edellyttää ot-

toja määrättyyn korkeimpaan summaan, ja pa-

noja kuten juoksevalle tilille siltä osalta, joka

nousee yli konttokuranttivelan. Tämä tilinpito-

muoto on siis varsinaisesti aiottu sellaisille tilin-

pitäjille, joilla on vuorotellen saamista ja vel-

kaa p :ssa. Tällaisen tilinpito-oikeuden myöntä-

vät p :t ainoastaan huomatuimmille asiakkailleen

ja usein ilman nuuita vakuutta kuin minkä tilin-

pitäjän vakavaraisuus takaa. Jos vakuutta käy-

tetään, voi sinä olla samat vakuudet kuin lai-

noista ja kassakreditiiveistä on mainittu. Velan

korkokanta, riippuen niistä muista eduista, joita

tilinpitäjä voi p :lle tarjota, on usein alempi kuin

kassakreditiiveistä, ja saatavan korkokanta sa-

moista syistä joskus korkeampi kuin juoksevan

tilin. Tämänkin tilimuodon pohjana on molem-
minpuolinen kirjallinen sopimus, jossa ehdot ovat
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M uuta m ia uiko m a i d e n h u o m a t t a-

V i m p i a pankkeja, varsinkin kes-
kuspankkeja. — Saksassa: Valtakun-
nanpankki (Deutsche Heiehsbank), joka 1S76
tuli Preussin pankin sijaan, tärkein seteli-p.

:

Deutsche Bank, Diskonto-iesellschaft, Dresdener
Hank : I t ä v a 1 1 u-U n k a r i s s a : Itävalta-Un-

karin pankki (Osterreiehi.seh-Unfiarische Bank),
per. 1816. ainoa seteli-p: Englannissa:
ICn^lannin pankki (Bank of En<;land ks. t.),

tärkein setelipankki, ja Lloyds liank: Rans-
kassa: Ranskan pankki (Banque de France
ks. t.), ainoa setelipankki. ja CrAlit I.yonnais

(ks. t.) ; Belgiassa: Kansallispankki (Baii

que nationale), ainoa setelipankki: .Vianko-
maissa: Alankomaiden pankki (Nederlandsche
Bank), ainoa setelipankki: Ruotsissa: Valta-
kunnaupankki (Sveripres riksliank). per. 1008,

ainoa setelipankki, Skandinaviska Kreditaktie-
hola^et, Stockholms enskilda bank ja Storkholms
handelsbank : Tanskassa: Kansallispankki
(Nationalltanken i Kjnbenhavn). ainoa seteli-

pankki; Norjassa: Norjan pankki iNorj»es

bank), ainoa setelipankki: Venäjällä: Valta-

kunnanpankki, per. IRfifl. ainoa setelipankki:

Italiassa: kolme setelipankkia : Italian. Na-
poli'n. Sisilian pankit : F o h j o i s-A m e r i i k a n

Yhdysvalloissa on n. 4.000 setelipankkia.

joita sanotaan kansallispankeiksi.

Suomen pankkilaitokset.
Vaikka uudenaikainen p. -laitos sai jalansijan

Ruotsissa aikaisemmin kuin monessa nuuissa

maassa, ei Suomi ennen vv. 1808-09 tapahtumia ol-

lut varsinaisemmin päässyt os;illiscksi niistä

eduista, joita p.-laitokset kunkin maan taloudelle

tarjoavat. Maamme eristetty asema oli tosin jo

lOOO-luvulla herättänyt esille kysymyksen p.-lai-

toksen tarpeellisuudesta tällekin valtakunnan
osalle, mutta aikomus ei päiLssyt toteutumaan, sillJi

Ruotsissa silloin toimiva ainoa p.. n. s. Palm-
strueliin p. (per. lO.iO). teki vararikon pian sen-

jälkeen kuin päätös oli (lOO:!) tehty p:u kont-
torin av;iamisesta myöskin Turkuun. Neljä vuotta

myöliemmin (1008) perustettiin sitten Rnntsin
valtio-p.. jonka konttoria Turkuun myöskin kerta
toisensa periistä anottiin. V. 1007 saatiin halli-

tus siihen suostumaan, mutta aikomus lienee jää-

nyt toteuttamatta pian alkaneen Suuren pohjois-

maisen sodiin tähden. Suomen ensimiiinen p.-lai-

los oli l.in.OOO «peoieriksin [liiäomalla perustettu.

1 p. elok. 1806 avattu Turun diskontto-
laitos. Tämän p:n toiminta .Suomessa keskey-
tyi kumminkin pi.in. sillii sodan piilijettua helmi-
kuussa 1808 sai johtokunta ma:iliskuu^-^ii mää-
räyksen kiireen kautta siirtää sen Tukholmaan.

A. Suomen pankki. Tämän maamme
kcHkus-p:n synty ja kehitys liittyy läheisenti

.Suomen rahaolojen järjestämiseen v:n 1800 ta-

pahtumain jäikin, jolloin maa. tultuaan Ruotsin
yhteydestäl erotetuksi, jäi ilman laillista rahaa
ja myöskin ilman ralialaitoksia. Suomen lähetyH-

kunta oli jo Aleksanteri T:lle jättiimässään mc-
moriaaliKsa esittänyt viitenä toivomuksistaan ra-
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luin vaihtokmittorin perustamista maahan liike-

vaihdon helpottamiseksi. Kun säädyt sitten ko-

koontuivat valtiopäiville Porvooseen, saivat ne
hallituksen esityksen yhteydessä maan tulevasta
rahasta tilaisuuden antaa lausuntonsa myöskin
p.-kysymyksestä. Siinä säädyt lausuivat julki

sen vakaumuksen, että vakavuus ja selvyys Suo-
men rahaoloihin voitaisiin saada aikaan vasta
sitten, kun kansamme, kuten entisessä emämaassa,
saisi oman, eduskunnan hallittavan pankkilaitok-
sen ja tämiin avulla oman kansallisen raliau. Täl-

laisen p.-laitoksen peruspiirteet Porvoon valtio-

päivät myöskin jo suunnittelivat, josta oli tu-

loksena jouluk. 12 p. ISll annettu armollinen
..Ohjesääntö .Suomen Vaihto-. Laina- ja Talletus-

konttorille". V. 1817 annettiin sille nimi „Suo-
men Vaihto-, Talletus- ja Lainapankki". P:n
peruspääoma määrättiin yhdeksi milj. ruplaksi
hopeata eli 2 milj. rpbksi Venäjän pankkoassig-
natsioneja. P. sijaitsi aluksi maan silloisessa pää-
kaupunsrissa Turussa, mutta muutettiin sittem-

min Helsinkiin, jossa se alkoi toimintansa lokak.

1 p. 1819. P.-liikkeen harjoittamiseen nähden oli

sen tarkoitus: lainojen myöntäminen kiinnitystä

vastaan kiinteistöihin ja panttia vastaan ruuk-
kien ja tehdasten myymättömiin tuotteilnn tahi

takausta vastaan, sekä setelinanto ja talletusten

ottaminen, kumminkin ilman korkohyvitystä.
Koko pohjapääoma eli n. s. alkuperäinen
rahasto osoitettiin käytettäväksi lainoihin kiin-

teimistövakuutta vastaan ja etupäässä niille, joilla

oli velkaa Ruotsiin. P:n setelinanto tarkoitti etu-

päässä vaihtorahan puutteen poistamista. Aluksi

se senvuoksi laski liikkeeseen ainoastaan 20. 50

ja 75 kopeekan seteleitä, myöhemmin myöskin 1

ja 2 ruplan sekä lyhyemmän ajan 4 ruplan se-

teleitä. Setelinantoa vastaavan setelikatteen suh-

teeksi liikkeessä oleviin seteleihin määrättiin 1 :3,

joten -/j hypoteekkisummasta saatiin lainata ja

etupäässä tehdastarkoituksiin. Tätä rahastoa ni-

mitettiin pikkusetelir a kastoksi. —
Uusi ajanjakso niin hyvin Suomen pankin kuin
maamme rahaolojen historiassa alkaa v:sta 1840.

jolloin ryhdyttiin toimiin n. s. rahamuutoksen
(realisatsionin) aikaansaamiseksi ja sen yhtey-

dessä p:n toiminnan laajentamiseksi ja uudel-

leen järjestämiseksi. Täliän asti p. oli harjoitta-

nut vaatimatonta toimintaansa pääasiallisesti

niillä perusteilla, jotka sille alussa annettiin,

mutta mainitusta vuodesta lähtien se alkaa muo-
dostua siksi kansalliseksi rahalaitokseksi, jona se

nykyään on. ennen kaikkea vakavuuden ja jär-

jestyksen ylläpitäjänä maan rahaoloihin nähden.

Uuden ohjesäännön mukaan, joka sille annettiin

18 p. marrask. 1840. p. nyt oikeutettiin harjoit-

tamaan varsinaista liike-p:n toimintaa, s. o.:

diskonttaamaan vekseleitä ja antamaan lainoja

arvopapereita ja siirrettäviä maksusitoumuksia
vastaan: sen setelinanto-oikeus sai toisen muo-
don, kun pikkusetelit peruutettiin liikkeestä ja

p, oikeutettiin antamaan setelejä hopearuplille,

jotka se vaadittaessa lunasti hopealla, ja joiden

vakuutena sillä aina piti olla metallia vähintään

7i., liikkeessä olevien setelien nimellismäärästä.

Sitäpaitsi perustettiin p :lle sen ensimäiset

„vaihtokonttori" nimiset haarakonttorit Tur-

kuun, Vaasaan, Viipuriin ja Kuopioon sekä vä-

hän myöhemmin Ouluun, ja p. oikeutettiin pi-

tämään asiamiehiä ulkomailla.

Se vakavuus maamme rahaoloissa ja Suonien
pankin toiminnassa, jonka edellämainittu rahan-
muutos oli saanut aikaan, häiriytyi kumminkin
v. 1853 alkaneen Itämaisen sodan vaikutuksesta.
1840 v:n rahanuiuutoksessa, jossa ensinnäkin oli

se vika, että setelit oli julistettu yhtä lailliseksi

maksuvälikappaleeksi kuin metalliraha, oli vielä

tämän lisäksi Suomen pankki velvoitettu lunas-

tamaan oi ainoastaan omia sctelejään vaan myös-
kin Venäjän valtio-p:n setelejä. Kun sitten Ve-
näjän valtio-p.. joka sodan alussa oli antanut
suuria summia hallituksen kiiytettäväksi, ei kyen-
nyt ylläpitämään seteliensä lunastamista, oli Suo-
men pankki, joka luonnollisesti ei olisi voinut
kestää koko \'enäjän sctelitulvaa, pakotettu huhti-

kuussa 1854 myöskin lakkauttama:in setelilunas-

tuksensa, vaikka sillä omien seteliensä vakuutena
olikin täysin riittävät varat. Jos siis mieli Suo-
messa päästä vakaviin rahaoloihin oli tämä vel-

vollisuus saatava lakkautetuksi, samoinkuin Ve-
näjän setelien pakkokurssi poistetuksi Suome.sta.

Toimenpiteet näiden epäkohtien korjaamiseksi
johtivat ensinnäkin siihen, että maamme 4 p.

huhtik. 1860 annetulla julistuskirjalla sai oman
laskurahan, yksikkönä hopeamarkka, jonka tuli

olla arvoltaan '/< hopearuplasta ja sisältää 100
penni nimistä osaa, ja Suomen pankki oikeutet-

tiin lyöttämään tämänmukaista vaskirahaa ja

laskemaan liikkeeseen 3 ja 1 markan sete-

lejä. Kesäk. 12 p. 1800 valtuutettiin sitten Suo-
men hallitus lyöttämään 1 ja 2 markan sekä

75, 50 ja 25 pennin liopearalioja ja Suomen
pankki oikeutettiin samalla antamaan 12, 20,

40 ja 100 markan setelejä. Lisäksi annettiin se

tärkeä säännös, ettei kukaan ollut velvollinen

}'ksityisessä liikkeessä ottamaan vastaan ala-

arvoista hopea- ja vaskirahaa 10 markkaa suu-

rempaa määrää. Tosin puuttui vielä nimenomai-
nen peruutus Venäjän setelien pakollisesta vas-

taanottamisesta maksunvälityksissä, mutta se pi-

dettiin kumminkin luonnollisena seurauksena
edellisestä. Tällä tavoin oli lopullisesti laskettu

varma perustus Suomen erityiselle raluijärjestel-

mälle, mutta Venäjän setelien pakkokurssi Suo-

messa oli edelleen korjaamatta ja tuotti epävar-

muutta maan raha- ja liikeoloissa. Vasta marras-
kuun 13 p. 1865 astui voimaan asetus siitä,

että hopeamarkka oli ainoa laillinen maksuväline
Suomessa.

Sitä ennen 1. v. 1850 oli jo ryhdytty Suomen
pankkiakin uudelleen järjestämään, jotta se pa-

remmin vastaisi ajan liikevaatimuksia. Sen koti-

maista lainanantomahdollisuutta laajennettiin ja

ulkomaisten asiamiesten lukua lisättiin, se sai

oikeuden ruveta myöntämään kas.sakreditiivilai-

noja ja asettamaan osoituksia konttoriensa mak-
settavaksi, joka oli alkuna p:ien n. s. posti-

lähetysvekseleille. P:n haarakonttorien lainojen

myöntämisoikeus ja muun p.-liikkeen harjoit-

tamismahdollisuus laiijennettiin j. n. e. Seurauk-

sena tästä lisääntyi p:n lainananto ja liikevaihto

tuntuvasti sitä seuraavina vuosina, jota tosin

keskeytti 1860-luvun vaikeat katovuodet ; samoi-

hin aikoihin tapahtui p:n hallinnossa tärkeä

muutos. Se oli v:sta 1868 alkaen joutunut sää-

tyjen huostaan, ja p:n valvonta senaatin talous-

osastolta säätyjen valitsemille p.-valtuusmiehille.

P:n joutuessa säätyjen huostaan ei sen asema
tosin ollut loistava, sillä katovuodet olivat vaati-
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P:n pääkonttori on Tlelsinpssä ynnU haara-

konttoreja Tnrussa, Porissa. Vaasa.ssa. Oulussji,

Kuopiossa. -.Joensuussa, Sortavalassa. Viipurissa,

Mikkelissä, Tampereella. Ilämeenlinnus.sa. Jyväs-

kylässä,. Kotkassa ja Pietarissa. — Pankkival-

tuusmiesten puheenjohtajana on tätä nykyä (1914)

vapaaherra E. <i. P a I m (5 n ja johtokunnan pu-

heenjohtajana Clas von Collan.
R. Yksityiset kauppapankit. Kye-

täksi-cn täyttiimäitn niitä yhä kasvavia vaatimuk-

sia, joita Aleksant.Ti 11 :n valtaistuimelle astumi-

sen mukana seurannut taloudellisenkin toiminnan
eloon herääminen asetti maamme ainoalle p. -lai-

tokselle, ei ollut kylliksi että Suomen pankin toi-

mintamahdollisuutta oli jonkun verran laajennettu.

P:n asema valliolaitoksena. sen verrattain pie-

net varat ja haarakonttorien harvalukuisuus esti-

vät p:n toiminnan ulottiimista laajemmalle eri

osiin maata. Sentälulen kysymys yksilyis-p:n

perustamisesta maahan ja varsinkin kysymys
maanviljelyk.sen rahantarpeita tyydyttiivän p.-lai-

tok.sen perustamisesta tuli päivän polttavaksi.

Tämän toteuttamiseksi päätti joukko maanvilje-

lijöitä Haminassa heinäkuussa 1860 ]iitiimässään

kokouksessa perustaa koko maata käsittävän

Hypoteekkiyhdistyksen. Samassa kokouksessa

otettiin päättävä askel myöskin toisen p:n. yksi-

tyisen liikepankin perustamiseksi osakeyhtiön

muodossa, ja syyskuussa IStil perustettiin

.Suomen yhdyspankki, joka alkoi toi-

mintansa 1 p. heiniik. 1802. OsakepiiJioma mää-
rättiin 3 milj. markaksi jaettuna liO.OOO osak-

keeseen ä 100 mk. Paitsi pääkonttoria Hel-

singissä avattiin heti 10 haarakonttoria tahi

rtsioimistoa muissa kaupungeissa, mutta näiden

luku lisääntyi pian huomattavasti. Silloin kun
p. perusteltiin, ei meillä ollut vielä erikoista

asetusta yksityisen p.liikkeen harjoittamisesta.

Mutta pian senjälkeen, 15 p. lammik. 1860, jul-

kaistiin asetus tämän elinkeinon harjoittami-

sesta, joka asetus m. m. oikeutti yksityis-p:tkin

määrätyillä ehdoilla antamaan omia seteleitä.

Tämän asetuksen perusteella p. sai oikeuden las-

kea liikkeeseen 1.» milj. markkaa seteleitä. Kes-

tcttyäiin 1860-luvun koko maallemme vaikeat

katovuoilet, on p. sitä seuraavien vuosikymme-
nien aikana kilpailussa uusien p.-laitosten rin-

nalla pysynyt ensimäisenä huolimalta siitä is-

kusta, jonka lopulla vuotta 1012 ilmenneet Tam-
pereen konttorin johtajan Nils Idmanin laaja-

(leräi.set väärennykset ja kavallukset p:lle tuot-

tivat: tämän johdosta p. sai vuoden 1912 tilin-

päätöksessä poistaa tileistään hiukan yli 10 milj.

markkaa. — P:n osakepääoma on nykyisin

::0 milj. mk. jaettuna .'iOO.OOO osakkeeseen ä 100 mk.
ja vararahastot v:n 19i;{ tilinpUälilksessä ehdo-

leltuinc lisäyksineen Smk. 11.724.770. Pääkont-
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tori on Helsingissä ja haarnkonttoreja oii öl.

Pankliiosaston ohella on pankilla erikseen tili-

tetty h y p o t e ek k i OS a s t o, per. 1S95, kuo-
letuslainojen antamista varten kaupunkikiin-
teimistöihin ja kaupunkikunnille. Tiiman osas-

ton oblijratsionilainat olivat 31 p. jouluk. 1913
I8,80;!.777 mk., lainaksi oli annettu 21.0.iS.OSg mk.
— Pankin toimitusjohtajina ovat olleet: U e n-

rik Borgström nuor. (1862-6.5), P.A.Törn-
qvist (186.^5-72). vapaaherra Jean Cron-
stedt (1872-1907), Alfred Norrmöu
1 1907-131 ja tiitil nykyä (1914) August Ram-
say.

\'.n 1866 asetus yksityisen p.liikkeen harjoit-

tamisesta helpotti uusien yksityisp :ien perusta-
mista, ollen voimassa v:een 1886, johon men-
nessä perustettiin Pohjoismaiden osakepankki ja

Vaa.san osakepankki.
Pohjoismaiden osakepankki kaup-

paa ja teollisuutta varten johtaa al-

kunsa 1870-luvun ensi vuosien koko Euroopassa
edullisista liikeolosuhteista ja niistä johtuneista
suurisuuntaisista liikeyrityksistä. Perustajat oli-

vat viipurilaisia liikemiehiä, jotka muutamien
ulkolaisten toiminimien kanssa muodostivat yh-
tymän tarkoituksen toteuttamista varten. P:n
säännöissä osakepääoma oli määrätty 7,5 milj.

ruplaksi, eli 30 milj. markaksi, jaettu 40,000 osak-

keeseen ä 7.50 mk. Paitsi tavallista p.liikkeen
harjoittamista kuului p:n ohjelmaan myöskin
suurempien kauppa- ja tehdasliikkeiden perusta-
misen välittäminen, tällaisten yhtiöiden osakkei-

den ja obligatsionien myyminen j. n. e., eli siis

n. s. emissioni-p :ien toiminta. Kun ensimäinen
osakemaksu oli tapahtunut, alkoi p. toimintansa
helmik. 21 p. 1873. Pääkonttori oli Viipurissa

ynnä haarakonttoreja muutamissa Suomen kau-
pungeissa sekä n. s. ..Commandite" (haaraliike)

Pietarissa, jonka käytettäväksi jätettiin makse-
tusta 12 milj. osakepääomasta 7 milj. mk. Perus-
tajilla oli tarkoitus myydä osakkeita myöskin ulko-

maille, mutta kun heti p:n tultua perustetuksi

suuri liikepula äkkiä puhkesi Wienissä keväällä

1873, ei osakkeiden myynti ulkomaille onnistu-

nut, jonka takia arvattavasti osakepääoma alen-

nettiin jo maksettuun 12 milj. markkaan ja osak-

keet 300 markkaan. P:n haaraosastolla Pieta-

rissa ei ollut menestystä, ja 1876 päätettiin Pie-

tarin haaraosasto panna suoritustilaan ja varata

sen tappioiden korvaamiseksi 4 milj. mk. osake-

pääomasta, joka samalla pienennettiin 8 milj.

markaksi ja osakkeet 200 mk ;ksi. Sitäpaitsi

sai jokainen osakas n. s. sertifikaatin, joka
oikeutti hänet saamaan osansa niistä jako-osuuk-
sista, jotka Pietarin ..Commanditen" selvityk-

sestä lankesivat. Täten oli p:n asema saatu, jos-

kin melkoisilla uhrauksilla, vakiutetuksi ja lai-

tos muuttunut puhtaasti kotimaiseksi, jonka jäl-

keen p. on tasaisesti kehittynyt ja sen liike sekä

talletukset vuosi vuodelta lisääntyneet. — P:n
osakepääoma on keväiillä 1914 päätetyn lisäyk-

sen jälkeen 20 milj. mk., jaettuna 100.000 osak-

keeseen ä 200 mk,, ja vararahastot v:n 1913 ti-

linpäätöksessä ehdoteltuine lisäyksineen Smk.
17.231.22.5:82. Pääkonttori siirrettiin 1907 Vii-

purista Helsinkiin. Haarakonttoreja on p:Ua ny-

kyisin 36 eri paikassa maata. P.-osaston ohella

on p:lla erikseen tilitetty hypoteekki-
osasto, per. 1895. kuoletuslainojen antamista

varten kaupunkikiinteimistöihin ja kaupiiukikun-
nille; 31 p. jouluk. 1913 olivat sen obligatsioni-

lainat 18,631,000, lainaksi oli annettu 20,734,373

mk. Pankin toimitusjohtaja oli sen perustami-
sesta saakka v :een 1907 paria vuotta lukuun-
ottamatta, \\'. 1! u r j a m, siitä lähtien Leon
v. P 1 a I e r.

Vaasan osakepankki. Tiiman p : n pe-

rustamistoimenpiteihiu ryhdyttiin 1878 ja sen
toiminta alkoi elok. 1879. Alkuperäinen osake-

pääoma oli ainoastaan 1,5 milj. mk., jaettuna 3,000

osakkeeseen II ,500 mk., sillä tarkoitus oli, että

siitä tulisi paikallis-p. Vaasan kaupunkia ja lää-

niä varten. Toisille yksityis-p :eille tehtiin eh-

dotus, että ne lopettaisivat liikkeensä Vaasan lää-

nin rantakaupungeista ja jättäisivät tämän osan
maata mainitun p:n toimintapiiriksi. Ehdotusta
ei kumminkaan hyväksytt\- ja seuraus oli, että

tämäkin p. alkoi ulottaa toimintaansa aiotun
piirin ulkopuolellekin perustamalla konttoreja eri

osiin maata. Liikkeen laajetessa on p:n pääomaa
korotettu niin. että se nykyisin nousee 5 milj.

markkaan ja vararahastot v:n 1913 tilinpäätök-

.sessä Smk. 4.456,595. Paitsi pääkonttoria Vaa-
sassa on pankilla 13 haarakonttoria, m. m. Hel-
singissä. Pankin ensimäinen toimitusjohtaja oli

kauppaneuvos A. J. Kurtin v :een 1899 ja hä-

nen jälkeensä A. Berger.
V:n 1866 p.-lain sijaan julkaistiin 10 p.

toukok. 1886 uusi asetus, joka on edelleen

voimassa. Edellisessä asetuksessa ollut määräys
alimmasta 1,5 milj. markan pääomasta poistettiin

pienempien n. s. kansan-p:ien syntymisen hel-

pottamiseksi. Samoin poistettiin määräys 10v:n
valtaluvasta, joka määräys oli ollut haitallinen

pitempiaikaista lainausta tarvitsevien hypo-
teekki-p:ien syntymiselle, kuin myöskin yksityis-

p:ien oikeus setelinantoon. Ne nykyisin toimessa
olevista p:eista. jotka tämän asetuksen voi-

maantultua ovat perustetut, ovat seuraavat

:

Uudenmaan osakepankki per. 1887:
sen tarkoitus on ollut tyydyttää etupäässä pienem-
män kaupan ja teollisuuden tarpeita. Osakepääoma
oli alkuaan 300,000 mk., mutta on sitä sittemmin
korotettu ja on. viimeksi v:n 1914 alussa pää-

tetyn korotuksen jälkeen, nykyään 3,000,000 mk.
jaettuna 15.000 osakkeeseen ä 200 mk. ja vara-

rahastot v:n 1913 tilinpäätöksen jälkeen Smk.
1,650,000:— . — Paitsi pääkonttoria Helsingissä

p :Ua on 8 haarakonttoria. Pankin ensimäinen
toimitusjohtaja oli Abel Lande n v:een 1911

ja hänen jälkeensä J. T h u r m a n.

Kansallisosakepankki perustettiin

1889. aikaan, jolloin suomalainen kansallinen liike

oli voimistunut vaikuttavampaan asemaan myös
yhteiskunnallisella ja valtiollisella alalla. Pidet-

tiin .senvuoksi suotavana saada toimeen m. m. uusi

kansallinen p.-laitos. Sittenkuin alkutoimet yri-

tyksen toteuttamiseksi olivat suoritetut, hyväk-
syttiin Helsingissä 27 p:nä kesäk. 1889 pidetyssä

kokouksessa p:lle säännöt ja osakepääoma mää-
rättiin 2,5 milj. markaksi. Perustava yhtiökokous
pidettiin 12 p:nä lokak. 1889 ja pankin toi-

minta alkoi 8 p. helmik. 1890, jolloin 25% osake-

pääomasta oli suoritettu. Kun yritys sai alusta

alkaen odottamattoman laajan kannatuksen ja

haarakonttorien perustamista anottiin kaikkiin

tärkeämpiin liikepaikkoihin maassa, päätettiin

osakepääoma jo saman vuoden lopulla korottaa
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Kd w.

11 o 1 s 1 n ;; f o r s a k t i e b a n k (Helsingin
osakepankki) perustettiin 1912 1 milj. miir-

i(.t'p:iUom»lla jaettuna 10.000 osakkeeseen

k. V :u 1914 alussa lisiiltiin osakepiiiiomii

markalla. Nykyinen toimitusjohtaja E.

. e I m a n n.

iiiiuinittujen pankkien nsenm \.n 1U1:1

;i>ks(>ii mukaan selviiiii ohella olevasta

-ta (palstoilla 185 jn 186).

C. II y po t eek k i pa n k i t. 1. Suomen
hypoteekkiyhdistys. Helsinki; per. 1860

25 p. toukok. 1859 annetun asetuksen pohjalla

ivrt. B. Yksityiset kauppapankit),
aloitti antolainaustoimintansa 1862; myönläii kuo-

1.>tuslainojn kiinnitystä vastaan maatiloihin (laina-

loista ks. M a a t a 1 o u s 1 u o t t o. palsta 1540)

;

Mistettu luinauottnjain keskinäiselle vastuulle,

ilman omaa pääomaa. Osittain juuri viimemaini-

tuista seikoista johtui, että yhdistyk.sen oli ensi

aikoinaan vaikea kestää niitä suuria tappioita,

jotka olivat seurauksena varsinkin 1860-luvun

kotovuosista : vasta 18S0-luvulla sen asema alkoi

\akaantua. Yhdistyksen oblipatsionilainat olivat

SI p. jouluk. 1913 66.258.000 mk., vararahastot

4,287.57S mk., lainaksi oli annettu 72.591,170 mk.
Toimitusjohtajina ovat olleet R. K r e n o k e I 1

v:een 1867. A. Brunou v :een 1869. J. V.

Snellman v:een 1881. A. Charpentier
vieen 1884, K. Anteli v:cen 1905. tätä ny
kyii ( 1914) E. S c h y b e r g s o n.

2. Osakeyhtiö Suomen kaupunkien
hypoteekkikassa, Helsinki, per. 1895, myön-
tiiil kuoletuslainoja, seisovia lainoja ja irtisanot-

tavia lainoja kiinnitystä vastaan kaupunkikiin-

leistöihin; osakepääoma alkuansa 1'/, milj. mk,,

sittemmin korotettu 7 milj. mk :ksi. Jouluk. 31 p.

19i:j vararahasto 1.750,000 mk., lunastamattomia
obli;rntsioneja 64,829,000 mk., lainaksi annettu

72.321,514 mk. Toimitusjohtajana v :een 1901

i
-i^ u p u s t Ramsay, siitä lähtien J. S e r-

1 a e il i u 8.

3. Suomen yhdyspankin h y p o-

teekkiosasto, ks. e<Iellä Suomen y h d y »-

pankki.
4. P o 11 j o i 8 m a i d e n osakepankin li y-

poteekkiosasto, ks. edellä Pohjois-
maiden osakepankki.

5. Suomen kiinteistöpankki osake-
yhtiö, ITclsinki, per, 1907 kauptinkikiinteistO-

jen omistajain kasvavan liiotontarpeen tyydyttä-

miseksi: myöntää kuoletuslainoja, pysyviä lainoja

ja lyhytaikaisia kiinnityslainoja; alkuperäinen

o.sokepiiuoma 1 milj. mk., sittemmin lisätty 5 milj.

mk iksi
; jouluk. 31 p. 1913 oli vararahasto

600.000 mk., lainaksi oli annettu 19,301.980 mk.,

oblipatsionilainoja 13.125.500 mk.; pankki har-

joittaa ritlolainaiista myöskin talletus- ja sttilstä-

kassatilin muodossa. Toimitusjohtajana O.Sten-
rot h.

I). Muita pankkilaitoksia. 1. O s u u s-

knHSOjen keskii sinin a rahasto (ks. t.).

2. .S il 11 s t ö p a n k k i e n k e s k u s o s n k e-

pankki, Helsinki, alkoi toimintansa 1909; yli-

tin, jonka osakkaina on yksinomaan säästöpank-
keja tv. 1914 206 siliistöpankkiai : alkuperäinen
osakepääoma 500,000 mk.. 1913 lisiilly 850,000

mk :ksi, vararahasto (1914) 18.745 mk. Pankin
tarkoituksena on toimia säästöpankkien ja sen

ohessa kuntien, seurakuntien ja muitten sellnis-
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teu jiilkisoikeudelli.sten yhdyskuntain, joilla on
oikeus kantaa julkisia maksuja, rakojen tallet-

tajana ja liankkijana sekä eri säästöpank-
kien asiain välittäjänä. Toimitu-sjohtajana K. A.
Widenius.

3. Suomen kaupunki- ja maalais-
kuntien keskuslainakassa, osake-
y II t i ö, Helsinki, per. 1909, välittää (etupäässä

pitkäaikaisten kuoletus-) lainain hankkimista kun-
nille; osakkaina kaikki Suonien kaupunkikunnat
ja muutamat maalaiskunnat; alkuperäinen csake-

pääoma 1 milj. mk., joulukuussa 1913 1,285.000,

vararahasto samaan aikaan 41.888 mk.; hankki-
nut lisäksi varoja obligatsionilainoilla ; v:n 1913
lopussa liikkeessä oliligatsioneja 4.240,000 mk:D

arvosta, lainaksi annettu 5,705,209 mk. Toimitus-
johtajana Edv. Hjelt.

Säästöpankeista ks. Säästöpankki, pantti-

laitoksista ks. P a n 1 1 i 1 a i t o s.

[Wagner, „Das Bankwe.sen" (Schönbergin jul-

kaisemassa ..Handbuch der polit. Oekonomie")

;

Leitner, „Ua3 Bankgeschäft und seine Technik";
Obst, ,,Geld-, Bank- und Börsennesen". sama,
„Banken und Bankpolitik", Courcelle-Seneuil,

,,Traitt! thfiorique et pratique des operations de
banqtie". Gilbart, ..The history, prineiples and
practiee of banking", Fisk, ..The modern bank"

;

Tallqvist, ,,En blick pä Finlands banks ut-

läningspolitik sedän är 1868": Yhdyspankin
juhlajulkaisu sen 50-vuotisen olemassa-olon joh-
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, vrt. Punkki.

Pa Ile summalle
II' itettu osoitus,

:i laskenut pankki vaa-
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ii«»i»« tiiHioi..., .iihen ej olckkaan pakkoa, p.
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< tA He ci kUy pakko-
ttava: epilvursinai-

i. etlil sen vakuu-
-r-n liikkeeseen

eudellinen lai-

M. y ..iiircBti lUhcnec
ukki on valtiolaitOH tai

'lipankin
r. f-l.,

VOI liinii

vnltiri

vurHinai-

. on tUtii

<'>k>4 ikiuiM^Uuii huoiiieii puukillit oikeuM laakea

, liikkee.-eeu p:eita. vrt. Pankki ja Setelin-
a n t o-o i k e u .s.

Pnnkkivaliokuntn, valiokunta, jonka Suonien

I

(xliiskuiila kaikilla varsinaisilla valtiopiiivilln

. Uaa. Srii tulee. Valtiopiiiväjiirjestyksen 44 §:n
ksuiii. lutkia Suomen pankin hallintoa ja edus-

.Minnan hoidossa ja vastattavana olevien rahas-

I

lojen tilan sekii antaa siitä kertomus ja ehdot-

taa ne mtiäriiyk.set mainittujen rahastojen hallin-

nosta, mitkä katsotaan tarpeellisiksi. Käytiin-

nössU on p:n valmi.slellaviksi annettu eriiitli

pankkilainsäUdantuii koskevia asioita eikii siis

rajoitettu sen tehtiiviä yksistliUn Suomen pank-
kia koskeviin ky.syniyksiin. P:ssa tulee olla vii-

hintaan kaksitoista jnsentii (V. ,7. 35 §).

ks. Pankkivaltuusmiehet. Pankki.
N. E.

PankkivfUtuusmiehet. eduskunnan valitse-

mat henkilct. joitten tehtiivänä on valvoa Suo-
men pankin hallintoa silloin, kun e<luskuiinalla

ei itselliiUn ole siihen tilaisuutta. i':ii asellami-

sesta .säUdeläiin \"nltiopiiiviijiirjestyksessä (74 §),

ettii eduskunta asettaa p. valvomaan eduskunnan
hoidos.sa ja vastattavana Suomen |>ankissa ole

vien rahastojen hallintoa ja vahvistaa johtosUiln-

nön heille. P:iä on kuusi: asioita, joista johto-

säUnnössU ei ole toisin miiiirUtty, saattaa kui-

tenkin kolme valtnusmiestii käsitellä. P. valitaan
varsinaisilla valtiopäivillä ja lieidiin toimensa al-

kaa heti kun vaali on suoritettu. Vuosittain
heistä eroaa vuoron mukaan kaksi. Jos joku
valtuusmies sitä ennen olisi toimestaan luopunut,
valitaan uusi siksi ajaksi, mikä eronneella olisi

ollut jäljellii. Vaalin toimittavat eduskunnan
pankkivaliokunta ja eduskunnan valitsijamiehet

siten, että vuoron mukaan eroavien sijaan vali-

taan umpilipuin yhtä monta pankkivaltuusmiestä.
toinen olemaan osallisena kaikissa p:n käsitel-

tilvis.sU asioissa, toinen, eri vaalilla valittu, ole-

maan osallisena niitten asiain käsittelyssä, jotka
ovat kaikkien p:n yhteisesti ratkaistavat. Sa-

malla tavalla valitaan vuosittain neljä tilintar-

kastajaa sekil tarpeellinen määrä p:n ja tilin-

tarkastajain varamiehiä. Johtosäänniin, jonka
eduskunta piile vahvistaa (ja joka siis ei

ole hallitsijan vahvistettava), tulee pysyä Suo-

men pankin yleisen ohjesiiännön rajoissa, jonka
e<liiskunta on hyväksynyt ja hallitsija vahvista-

nut (ks. Pankki). — Nykyinen jolitosUäntii

on annettu 19 p:nä maalisk. 1908. Johto-
sääntö erottaa toisistaan ne tehtävilt. jotka ovat
kaikille valtuusmiehille yhteiset, sekil ne asiat

jotka vaativat vain niitten kolmen valtuusmie-
lien läsnäoloa, joitten tulee olla mukana kai-

kissa valtuusmiesten käsiteltiivissä asioissa. Vii-

meksimainitut nauttivat palkkiota 4.000 mk.
(valtuusmiehen toinia varten ITelsiiikiin muut-
tanut lisäksi 2.000 mk.), muille maksetaan [>alk-

kiota jokaiselta kokoukselta. ITelsinKissä asuville

20 mk., muualla asuville :!0 mk. sekä matka-
kulujen korvaus. R. E.

Pankko on ehkä alkuaan merkinnyt koko sitä

puista lavamaista alustaa, jolle savu-uuni rakeu
"'Hiin: myöhemmin etiipiiässä keitintiilisijana

lellyä iiuninKuiin edustaa, harvemmin uunin
[«elia olevaa [lenkkiä. .Savossa ja savolaisella

Pohjanmaalla sanottiin lavallisestl seiniin puo-
lilta päätä pieneksi, 1 i e r- 1. rik kopiksi,
piiinvastaista päätä isoksi piksi I. pm n u r-
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kaksi; Karjivlasaa sanottiin tavallisesti juuri
jälkimäistä p:ksi. V. T. S.

Pankko (ruots. banko < it. ftnnco = raha-
piiukki), nimitys, jota ennen vanhaan käytettiin

Huotsin valtakunnan säätyjen pankin seteli- ja

vaihtorahasta erotukseksi toiselta puolen saman
pankin hopearahasta (specie) ja toiselta puolen
valtiovelkakonttorin seteleistä (riksgälds). Näi-
den eri rahaläjien arvosuhde oli 1 specieriksi =

2'i, paukkoriksiä = 4 valtiovelkariksiä.

Pankkoraha ks. Pankko.
Pankkoriksi ks. Pankko.
Pankkoseteli ks. P a n k k o.

Pankok, Bernhard (s. 1872) saks. arkki-
tehti, taidemaalari, kaivertaja. piirtäjä ja ko-

ristetaiteilija. P. opiskeli DiisseUiorffis.sa ja Ber-
liinissä 1889-92, siirtyi 1S9S Jliincheniiu, jossa

oli j.Vereinigte Werkstä.tten fur Kunst u. Ge-
\verbe" nimi.sen liikkeen perustajia ja sen toi-

missa, tuli 1913 Stuttgartin taideteollisuuskoulun
johtajaksi. P:n taiteelliselle kehitykselle tär-

keänä määrääjänä on ollut, että hän, itse käsityö-

läisperheessä syntyneenä, aina on ollut työn suo-

ritusta lähellä, niinpä esim. Dessaun Standes-
aratin aviosalin (1900-02) kaikki leikkaustyöt
ovat hänen itsensä suorittamia. P. on moder-
nin taiteen ja kotitaiteen etevimpiä ja moni-
puolisimpia edustajia Saksassa ja hänen hienos-

tuneessa taiteessaan on, murrosajan levottomuu-
den rinnalla ensiaikoina, paljon elävän pirteätä

ja yhäti uutta luovaa tarmoa. Piirrellyt m. m.
.,Ju!rend"iin ja ,.Pan"iin, ottanut osaa melkeinpä
kaikkiin suurempiin näyttelyihin useinkin omine
huoneineen: Tiibingenin Haus Langen luoja, si-

sustanut museosaleja, piirtänyt Kölnin näyttely-

rakennuksen y. m. V-o X.
Pankratiou ks. Olympia (Olympian kisat).

Pankratius [-kra'-J, rooraal. pyhimys, joka ta-

run mukaan mestattiin Roomassa Diokletianuk-
sen vainon aikana. Hänen päivänsä on pyhimys-
kalenterissa toukok. 12 p. E. K-a.

Pankreas ks. Haima.
Panna, kirkon jäsenen oikeuksien riistäminen.

Jo vanhan kirkon aikana erottivat piispat n. s.

kuolemansynteihin langenneita kirkon yhteydestä.
Myöhemmin ruvettiin tekemään ero suurem-
man ja pienemmän pannan välillä. Edelli-

nen, varsinainen kirkonkirous, joka saattoi koh-
data kokonaisia seurakuntia, jopa maitakin, tar-

koitti riistää kaikki seurakunnan jäsenen edut,

kuten kirkollisen vaalioikeuden, oikeuden kirkol-

liseen vihkimiseen, oikeuden ottaa osaa jumalan-
palvelukseen, nauttia sakramentteja, saada kir-

kollisen hautauksen, seurustella kirkon jäsenten
kanssa, vieläpä oikeuden päästä ijankaikkisesta

elämästä osalliseksi. Kauas uuteen aikaan asti

sitä seurasi kansalaisoikeuksienkin menettämi-
nen. Jälkimäinen merkitsi, että pannaanjulis-
tettu menetti sakramenttien nauttimisoikeuden ja

vaalikelpoisuuden kirkollisiin luottamustoimiin.
Protestanttinen kirkko tunnustaa periaatteelli-

sesti ainoastaan pienemmän pannan, mutta suu-

rempaakin on sen piirissä käytetty, vrt.

Kirkkokuri. A. J. Pii.

Fanni (ruots spann) oli keskiajalla ja uuden
ajan alkupuolella Ruotsi-Suomessa yleisesti käy-

tetty Viljamitta, ennenkuin tynnyri tuli käytän-
töön, ja vastasi puolta tynnyriä 1. 20 silloista Tuk-
holman linnan maksuk.appaa, mutta veronkanto-

panni oli suurempi ja vastasi P/j Tukholman p:ia

1. tav. 30 Tukholman linnankappaa. P:n suuruus
vaihteli myöskin eri maakunnissa. Maatilan suu-

ruutta ilmoitettiin myöskin tähän aikaan panni-
luvuissa (ks. \' eroluku). Niinpä pohj. Varsi-

nais-Suomes.sa mainitaan yhden panninmaan kä-

sittävän 2 p:n vuotuisen kylvöalan peltoa ja 4

heinäkuorman alan niittyä: mutta maankaupolssa
laskettiin panninmaaksi sellainen ala, johon yh-
tenä vuotena kylvettiin yhteen peltoon (vuoroon)

2 p:ia ja toisena vuotena toiseen peltoon (kaksi-

jakoisviljelys oli tähän aikaan vallalla) myöskin
2 p:ia, niin että 4 panninalaa peltoa ja 4 kuor-
man alaa niittyä oli yksi oikea veropanninmaa.
16 panninmaata teki yhden savun (ks. t.), joka
va.stasi yhtä vanhaa manttaalia ja m3'öhemmin
Suomessa '/« mantt.aalia (ks. t.). Jotakuinkin sa-

moin laskettiin Taalainmaassa. Eri maakunnissa
laskettiin panniuniaa eri tavalla eri aikoina. [K.

R. Melander, ..Keskiaikaisia mittoja", llist. ark.

IX : Väinö Voionmaa, ..Suomalaisia keskiajan
tutkimuksia"]. E. A. P.

Pannonhalma (lat. ilonx PannonicB t. ilons
kaneli Martini, saks. Martinshcrg), Györszentmär-
tonissa, Györin komitaatissa (ks. G y ö r) Unka-
rissa, sijaitseva vuori; tälle GSza ruhtinas
10:nnellä vuosis. alkoi rakentaa luostaria, jonka
Pyhä Tapani saattoi päätökseen (perustuskirja
v;lta 1001). P:n luostari on Unkarin ensimäinen
ja vielä nytkin huomattavin benediktiiniluostari.

Täällä syntyi Unkarin ensimäinen korkeakoulu
ja muutenkin P. oli pitkät ajat Unkarin sivis-

tyskeskus. Luostarin yhteydessä on lyseo, arvo-

kas kirjasto (n. 80.000 nidettä) sekä rah.akokoelma.
P:n apotti on Unkarin benediktiinimunkkikun-
nan päämies, piispan oikeuksilla varustettu ja

hengellisissä asioissa välittömästi paavinistuimen
alainen (Itävalta-Unkarin ainoa prselatus nul-

lius). (Y. W.)
Pannonia, room. provinssi, rajoittui lännessä

Noricumiin ja Julisiin alppeihin, etelässä Savaan,
idässä ja pohjoisessa Tonavaan, vastaa nyk. Itäval-

lan j,a Steiermarkin itäosaa, Krainia osaksi, Tona-
van ja Savan välistä Unkaria, Slavon'iaa ja Bosnian
pohjoisosaa. P:n tärkein tuote olivat puutavarat;
maan metallirikkaus ei näytä olleen vielä vanhalla
ajalla tunnettu. Asukkaat, paunonialaiset, olivat

illyrialaista sukuperää, sotaisia ja raakoja.

4:unellä vuosis. e. Kr. muutti maahan kelttiläisiä

kansoja: m. m. tauriskit. karnit, skordiskit;

nämä (paitsi viimemainittuja) kukistivat vuoros-

taan kelttiläiset bojit 1 :sellä vuosis. e. Kr. Octa-

vianus valloitti eteläosan P :aa : uuden kapinan
jälkeen maa lopullisesti laskettiin Kooman alle

9 j. Kr. Trajanus jakoi sen kahteen provinssiin:

Ylä-P:aan (P. superior) lännessä ja A!a-P:aan
(P. inferior) idässä. Theodosius II luovutti P:n
hunneille keskivälillä 5 ;ttä vuosis. V. 4.53 maa
joutui itägooteille. 527 langobardeille. n. 568 avaa-

reille. Tärkeimmät kaupungit: Ylä-P:ssa Vindo-

bona (Wien) ja Ala-P:ssa Aquincum (Vanha
Buda). G. R.

Pannoo (ransk. pa»nen«), kehyksien jTnpä-

röimä paneli-, seinä-, ovipinta 1, peili ; maa-
laus tällaisella pinnalla. V-o y.

Pannulxappo, lyijypannuissa, kiehuttamalla
väkevöity rikkihappo (korkeintaan 78^ H,SO,).

Pannukivi, kivennäisaineksista muodostunut
k:irsta. jota veden kiehuessa kerrostuu höyrypan-
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lii tai

"V.» -'J[! atia ik^4-<IllllM M';til.iu. "«III r»llin>ni.

E. i/KO».
Pannua tlat.v, sarvikalvuo MUiiru!>. vrt. S i I m U-

taudit.
Pa!:o^t.ilTuiitti ikreik. p«}ii := koko, ja oiihthal-

m: kiiko silmiinuDan tiilehtuiiiiucu.

tr! taudit.
Pano- ja ottotUl k&. Paukki.
P.ir-.v-prikon !• i -i n p t i k ii m i «kreik. piin

koskevin, laitos,

iTilaistvu esine-

,\, kattt. iMi kaliokuvaiu niivt-

Panoraaiiii '<ki. ja honVn =

katx^ll 11. V ^(.ialaa esittävä

'\i a.sftettu

>iisa ikäiiu-

K ' M-Ml-I.ista.

y : kuikkii. aate kaik-
\

' '•.•'kiiiiluvaismi-

i.i myöskin
-IS. alkupuo-

-su. Tosin oli Venil-

Kriznnif (ks. t.) jo

t: ; tanut kaikkien slaavilais-

tn. u mutta iinmn niinkUiin-

lauta tulimla. \ astu senjUlkcen kuin Josef
FVJ.r-.Y «k* 'k« » > oli tieteellisesti osoittanut

'1 sukulaisuuden tois-

ililisissil. jotka yksi-

liian heikoiksi saksa-

..iikkien slaavilaisten

i.iii,.iii aatteen voimallisim-
li runoilija Jan Kolldr (ks. t.),

'
' i viluisuu<leu asiaan oli

noiva llerdcr ja ai-

...-.nkin uskonpulidistus-

^oiniakk.-iasti esi in pulijod-

KollArin p. ei ollut

(Kiliittinen. Sen si-

1'rderin humaniteetti-
aa- irisuuden tuli ilmetjl vain
kii .1 kirjallisuuden alalla ja
»iv Ien oli opittava toistensa
ki<. .•'Iten ja muinaisuuden tut-

kimiM uiiloi t^llt: autteellihelle liikkeelle yhil
Ulilla vauhlin in vnlliinkumniisvuonna 1S4S se

irtyi JO valtiol-

111 llavlfcek joh-
ir. M" illalle: ItUvallan
)» isoin on saatava itse-

lia: ': irkia on raken-
on- I- noudattamalla
ka 'k. vaikutuksen
ab vii. D.lkH. I 1 1 V-
r .

' |'*i»»«*« a a 1

:i levitti p:n aat-

yleisslauviljiista

:rl_.,n ic.lidolla.

VV
' 1 leiden

.t-. luisien

i'iUa. jolloin ve-

l-rriJ: k n toi. us-

k<. lia-iiMe-

ma
' unek-

•illllQ lC'.iiii('ii (uu>u. aluM;t «l^ti lUixtc-n yh-

'\iMi~la puolalaisten ja katolisen uskonnon
. 1'ilosofisestl perustellen kUsitteli tiitJi

K\^\iiiystä tloeue \\ roiiski \k.s. t.). niinikiiän on
.\lirkie\viej: ToHiaiUkin mystisismin vaikutuksen
alaisena kirjoittanut puolalaisten tehtäviistii slaa-

vilaisien johtajana. Toiselta puolen tsek. p:n ja

toiselta puolen Miekieuirzin ,.Puolan kansan vael-

luksen kirjan" vaikutuk.sesta syntyi viiliävenii-

luinen eli ukraiualainen p.. jonka henkisiksi joh-

tajiksi tulivat historioitsija Kostomarov ja ru-

noilija .-seviVnko. Heidiin ihanteenaan oli slaavi-

lainen demoknmttineu liittovaltio, jossa eri slaav.

kansat olivat tasaarvoiset. P:lla on senjftl-

kecn ollut enimmät kannattajat Venäjällä. Biiö-

inissU ja eteläslaavilaisten keskuudessa. V. 1005

yritettiin p. siirtää käytäiinölliseminUlle alalle.

Tumiin ii. s. uuspanslavismin harrastajat kokoon-
tuivat IftlO kongressiin Sofiassa ja piiättivät pe-

rustaa slaav. sähkösanoma- ja teatteritoimiston,

matkaili layhdistyk.sen j. m. s. J. J. il.

Panspermiateoria (kreik. /xln = kaikki, ja

sptriiiii = siemen), oppi, jonka mukaan avaruu-
de.ssa harhailee suuret joukot pieiiimpiii ..eliimän-

ituja", jotka voivat tavalla tai loisella joutua
taivaankappaleihin ja, jos olosuhteet ovat suotui-

.sat, antaa aiheen elollisen luonnon syntyyn. P:ii

tapaisia mielipiteitä on esitetty jo viime vuosi-

sadan alkupuoliskolla. \'iimeksi on Svante .\rrhe-

nius saattanut p:n keskustelun alaiseksi esittä-

niiillä sen selitykseksi teorian, eitä valon säteily-

paine saattaisi kuljettaa pienimiiien eliöiden, esim.

bakti-erien. itiöitä halki avaruuden taivaankappa-
Iccsla toiseen, vrt. Alkusynty. /. V-ä.

Panssari (ruots. pansar, saks. Pamer, it.

puncieia <^ pnticia = vatsa), metallista tai muusta
lujasta aineesta telity taipuisa suojavarustus, jol-

lainen keskiajalla ja vielä myöhemminkin kuu-
lui soturin ja varsinkin ritarin sotisopaan. Ny
kyiiiin p:lla tarkoitetaan sota-alusien, linnoitus-

ten ja niiden osien rauta- tai teriispeitettU, jonka
tarkoituksena on olla suojana vihollisen ammun-
taa vastaan. P:ii pääominaisuudet ovat liipituii

kemattomuus. kimmoisuus ja sitkeys.

P.-rakennetta käyttivät ensi kerran enplanti-

laiset ja ranskalaiset lljimaisessa sodassa n. s.

uivissa pattereissa, nihlattujen tykkien
tultua käytäntöön 1860-luvulla ruveltiin varus-
tamaan sota-aluksia ja rannikkolinnoituksia p.-

peilleellU. Myöhemmin otettiin p.-suojukset käy-
tiintöön myiiskin maalinnoitiiksissa ja varsin-

kin niiden ulkolinnueissa. ks. Panssari pat-
teri, Panssaritorni, Panssarikil-
vet, Panssarialus.

P. tehdäiin hitsaamalla yhdistetyistä rauta- tai

teräslevyi.stU, n. s. p.-l e v y i s t ä. Ensimilisct
p.-levyt (uivissa pattereissa) olivat n. 110 mm:n
paksuisia valssattuja valurautalevyjä. Ampuma-
aseiden kehitys vaati lisäiimiUlii p:ii paksuulta
(jopu 80 em:iin saakka). Samalla koetettiin li-

sätä sen vastustuskykyä käyttiiiiiiillii sen valmis-
tukseen toisia aineita. V:ii I87H jillkcen tulivat

käytäntöön n. s. e o m p o u n d-1 e v y t : levyn
sisäosa oli lakoraulaa ja sen päälle oli ulko-
kerrokseksi valeltu inartin-tcrästU. Levyjen pi-

tuus oli .'i-O m ja leveys 1 m. Ne kiinnitettiin
teräksisillä ruuvipiilteilla .•iO-40 em paksuun
t e a k-piiiseen alustaan, jonka lohtilvänä oli

jakaa sysäys suuremmalle alalle ja lisätä vas-

tUHtuskykyil. 1880-luvulla tulivat käytäntöön
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valssatut ja hydraulisella voimalla puristetut

teräslevyt, mutta nämäkin osoittautuivat

pian sopimattomiksi, teräs kuu pyrki särkymääu
palasiksi. ISsO-luvun lopulla keksi Schneider
(Creusofssa) metallisekoituksen (terästä ja 5 %
nikkeliä), josta ruvettiin valmistamiuin n. s.

u i k k o 1 i t e r ä s 1 e V y j ä. Nämä osoittautuivat

kahta vertaa kimmoisemmiksi ja kestävämmiksi
kuin teräslevyt, jonka vuoksi, senjälkeen kuin
l\rupp oli parantanut metallisekoitusta, voitiin

vähentää levyjen paksuus korkeintaan SO.j cm :iin.

Kruppin levyjen vastustuskyky on n. 2.5 f;^,

suurempi kuin aikaisempien nikkeliteräslevyjen.

Tärkeimmät p.-levytehtaat ovat Rrovvu, Vickels

Ja Armstrong Englannissa. Creusot-tehdas Rans-
kassa. Kruppin tehtaat Saksassa, Carnegie- ja

Bctleheiu-tehtaat Pohjois-Ameriikassa. J/. v. H.
Panssarialus 1. panssarilaiva, yleensä

sellainen sotalaiva, jonka sivut ovat pienemmältä
t. suuremmalta osalta suojatut panssarilla (k.s. t.).

Ensimäinen p. rakennettiin Ranskassa (ks.

Panssarii. Se tehtiin puusta ja sen sivut

päällystettiin kokonaan panssarilla. V. 1859 alet-

tiin Englannissa rakentaa rautaista p:ta. ..\Var-

rior". joka ainoastaan puolelta pituudeltaan suo-

jattiin panssarilla siten, että laivan keula- ja

peräpuoli jäivät suojatta. P:n vastustuskyky ja

rakenne on yhtämittaa kehittynyt yhtä rintaa

tykkien vaikutusvoiman kanssa. Jokainen ke-

hitysaskel jälkimäisessä on pakottanut uudelleen

muodostamaan ja parantamaan edellistä. Tässä
kilpailussa ovat kumpikin vuoroin olleet voitolla.

Säin ollen on p:ien rakenne hyvin paljon vaih-

dellut. Aluksi oli p :ssa monta keskikokoista tyk-

kiä sijoitettuina pattereihin kuten vanhoissa puu-

laivoissa, ja kuu ohkaisempi panssari riitti suo-

jaamaan senaikuiselta tykkitulelta, voitiin koko
aluksen sivu varustaa panssarilla. Kun sitten

lykkien kaliheri ja paino melkoisesti kasvoi, täy-

tyi niiden lukua vähentää, ja kun tykkien vai-

kutusvoima myös lisääntyi, oli panssaria vahven-

nettava, joten se kävi niin ra.skaaksi. että ai-

noastaan osa laivan kylkeä voitiin suojata pans-

sarilla. Tykit sijoitettiin silloin laivan keski-

osaan, joka varustettiin erittäin vahvasti joko

katolliseksi kasematiksi t. torniksi, panssaritor-

niksi. Tornit olivat joko kiinteitä avonaisia

rintasuojia. joiden sisälle tykit sijoitettiin kääntö-

lavoilLa niin että niillä voitiin ampua rintasuo-

jan laidan yli, taikka katettuja torneja, jotka

osittain tahtiin kaksinkertaiset siten, että tornin

alemmassa — kannenalaisessa — osassa oli kiin-

teä suojatorni, joka suojasi ylemmän väännettä-

vän torniosan juurta, vääntökoneistoa ja lataus-

laitteita y. m. Tähän väännettävään torniin pan-

tiin tykki — tai kaksi rinnan — niin. että se

osittain pisti ulos tornin sivussa olevasta kor-

keasta ja kapeasta raosta, joka salli tykin suun-

taamisen eri korkeudelle. Suuntaaminen sivulle-

päin tapahtui tornia kääntämällä. Koska ensin-

mainitut avonaiset tornit eivät tarjonneet täyttä

suojaa, ovat ne jääneet pois käytännöstä, jota-

vastoiu katetut ovat nykyään yleiset. Nykyai-
kaiset p:t varustetaan sitäpaitsi panssari-

kannella, s. o. ohkaisella. panssarilla varustetulla

välikannella. joka suojaa sen alla olevia tärkeitä

laivanosia, kuten höyrykattiloita, koneita, am-
pumavarastoja y. m. vihollisen tulelta. Täyttääk-
seen paremmin tarkoituksensa ja ollakseen enem-

7. VII. Paineiiu » \. 1-t.

Kuva 1. Kuva 2.

män suojana sijoitetaan panssarikansi mahdolli-

simman alas (kuva 1). Niillä kohdilla, joissa lai-

valla on sivupanssarit, liittyy panssarikansi sii-

hen kuten kuva 2 osoittaa, jolloin kuulan,
tullakseen vedenpinnan yläpuolelta panssarikan-
nen alle, tulee lävistää sekä sivupanssari (vesi-

rajassa vahvennettu) että tämä. Toisinaan teh-

dään panssarikansi kaksinkertainenkin. Aluksen
panssaroimattomat osat. keula ja perä, varustet-

tiin vuotojen varalta vedenpitävillä lokeroilla,

jotka toisinaan täytettiin korkilla, hiilellä t. sellu-

loosalla.

Aikaisempiin (ISTO-luvun) p:siin sijoitettiin

tykit aluksen keskiosassa olevaan kaksiker-

roksiseen kiinteään jjanssarikasemattiin. Sit-

temmin varustettiin p:t säännöllisesti kahdella,

kaksi suurta tykkiä sisältävällä panssaritornilla,

jotka sijoitettiin aluksen keskilinjaan, toinen

keulan- ja toinen peräpuoleen. Sitäpaitsi oli

p:ssa useampia keskikokoisia ja keveitä tykkejä,

joko suojattomina tai lavettiin kiinnitetyillä te-

räsvarjostimilla suojattuina. Raskaan tykistön
tehtävänä oli ampua vihollislaivan paksuimman
panssarin läpi. tuhota sen tykistö ja tärkeimmät
osat sekä mahdollisesti upottaa se. Keskikokoisen
ja keveän tjkistön taasen tuli avustaa raskasta
tykistöä ja erittäinkin toimia heikompia vastus-

tajia vastaan, joista torpedoalukset erityisesti tu-

livat keveän tykistön osalle. Kaskaiden tykkien
kaliberi kasvoi vähitellen aina 45 cm:iin. mutta
aleni sitten 30.3 cm .iin. josta pitkäksi ajaksi

tuli normaalimitta. Panssarin paksuutta lisät-

tiin myös ISSO-luvulla aina 700 mm:iin. mutta
vähennettiin sitten kun uusia, huomattavia pa-

rannuksia panssarien laatuun nähden oli tehty

(vrt. Panssari). Seuraava kehitysaskel (1890-

luvulla) johtui keskikokoisen pikatykistön ja

varsinkin uusien räjähtävien kuulien käytäntöön-
tulemisen takia. Keskikokoinenkin tykistö sai

suuremman merkityksen ja se, samoinkuin suu-

rempi osa itse laivan runkoakin, täytyi suojata

panssarilla. Tämäkin tykistö sijoitettiin pienem-
piin kasematteihin t. torneihin ja sen kaliberi

lisättiin 14 ä 17 cm:iin. Keveän tykistön kali-

heri kasvoi 75 ä 88 mm:iin. V. 1906 valmistu-

nut engl. p. ..Dreadnought" alkoi uuden kehitys-

Euva 3. Eräs uudenaikainen panssarialus.

17,200 ton. deplasemenui.
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)akM>0 |i :i«i rai>.riit««<a. VruUluisjapnnilaisesta
...U.T . *.i i.inti K..W.-I!i:iK ~i-Ii t^t-rilNttvUu S«* VlirilS-

otka voivut tii-

II tvkistiiii iiiii-

violeltiikin. Niiniä tykit sijoi-

oista :i oli Inivau kpski-

II tykistö puuttui siitii

' niniin rakenncttiis:>n spkii

:i vitit ii.uuKu mniilen ..>lreii(li>ou;:lit"-

. s» CD uudelleen otettu k&ytäntuön lai-

• Ujcn suuren koun ju nopeuden takin. jotuvn.s-

toin keveä tykistö on jioistettu. Drendnouplit"-

ma!' ' :i suuri teho. varsinkin pitkien am-
pui puUliiiu, sai kaikki merivallat kil-

van .II' it.selleen tuliaisia suuria, ylen

kalliita i. P:ien uusin kehitysmuoto
on n. s ,.- .) .lri'adnouplit"inuoto ikuva 4i.

jooka 8 4 1-2 kappaletta 34 ä .18 emin tykkiii

«ijoitetoan laivan keskilinjassa oleviin tornciliin :

jotta uneommalla tykillii voitaisiin ampua niyii>

laivan pituu.ssuunna.ssa. on jurjeiitykse.ssä toinen

torni niin korkealla, ettii sen tykit voivat ampua
eoiiinäisen tornin yli. Torneiliin sovitetaan 2.

"

jop« 4:kin jittilafstykkia.

Paitxi tykkejä on p:ii>sa vielä 2 ä 8 torpedi

putkoi, jotka nykyiiUn ftovitetnan vedenpinnan
.ille. Niiden lupiniittn on 4.5-53 cm:n vailieilla.

Saojak«i vihollisen torpedoja vastaan kiiytetäiin

torpedovcrkkoa. joku lasketaan laivan ulkopuo-
lelle, jotta torpe<lo »iihen räj&htilisi. Sitäpaitsi
raruitptoan p:t runsaasti valonheittUjillii taiste-

lua

oh .

toin

aaiolliKnti purjeita — ..pansRari- f reputit" —
mutta nyt purjeet ovat kokonuun jääne«?t pois

ja takilaa käytetäiin ainooittaan tiihystystii. mer-
kinantoa jn valonheittäjiä varten, jotupaitsi vii-

mekai tornit lan;.'atonla sähkötystä varten ovat
tullevt liiai». Miehistöä on p:i8»a 1.000-1. lOd
mieatl. Paitsi näitä varsinaisia p:ia on viimei-
•inä vuosina "fi-l m, .Uin itiukonn oiettu kilytliiU

o. •. («nsoar. ' tapaitsi pienemmillii
railoilla on 'r .roituja rannikonpuo-
lui>tu«l.iivoj.-i

Panxnaiifortti iks. Panssari ja Kortti),
'tu fortti, joka on linnoitettu punssa-
mnavariMtuksilla, kiUlnnettävillä paiis-

••>rit'jri,'ill:i y. m. M. <. //.

Fanaaariholvi, [nnssarilevvllä hisuslettu kassa-
Uin
Pansoaiikaappi k>. Kassakaappi.
Pn

meään aikaan. Kauan aikaa p:ssa
iri. mutta nykyään keula vain muu-

»i-n-iaon. Ensimäiset p;t kiiyttivät pää-

ner.

dn<
ryhmk. jonka edustajilla sisäinen ranko

peräi-

iiyt jn

ii knla-

ei ollut

luutunut, vaun sensijaan päätä ja eturuunii.sta

vt>rhosivat ulkoiset luuhiatat (siitä nimi p a n s-

surikalatl. Parilliset eviit joko

puuttuivat tai niitii korvasivat niin

ikään kilpipeitteiset. kankeat souti-

met. Hampaat huonosti kehittyneet.

P. jaetaan useihin sukuihin jn hei

liloihin. Tunnetuimmat suvut ovat:

l'lrrusi)is. ('cji/in/os/iiÄ, PIcrirhIps,

Asterolepis. Voceosleiis. Useiniiual

jätteet tunnetaan devonisen ..oUl

led saiulstone"muoilostunuin ala-

osastoista. V. A. A-io.

Pnnssarikllvet ovat lykkien
suojavarustuksia maapattereissu.
Kilven nuiodostaa 3 kpl. 5 tuu
mau paksuista loisiinsa yhdistettyä teräslevyä,
joiden alustana on 5 tuuman |>aksuinen teak-
puupohja. Nykyään |):llä tavallisesti tarkoite-

taan niitä teräslevyjii. jotka rannikkolinnoituk
sis.sii ja panssarialuksissa suojelevat tykkejii ja

niiden miehistöä ylhiiältä ja sivuilta. Pienem-
pien tykkien suojana ou tav. n. s. panssari-
peltisi. M. V. II.

Panssarilaiva ks. P a n s s a r i a 1 u s.

Panssarilavetti, panssaroitu kupukatollinen
tvkiiilavctti il tai 2 tvkkiii varten). Panssari-

1'nTiflltvs.

O*

Pnnssarilavetti.

kupu ou kiertyvä. Pieuikalibcrisia tykkejä var-

ten on olemassa rattailla tai kiskoja pitkin kul

jetcttavia p:cja. Järeiden tykkien p:t ovat kiin

teilä.

Panssarilevy ks. Panssari.
Paussaripaita, terusrenkaistu kudottu suoja-

varustus, jollaisia eritoten ritariujalla käytettiin

soturin pukimeiia. H. v. II.

Panssaripatteri (ks. Panssari ja Pat-
teri), panssaroitu tykin suojus. Ensimäiset.

Gruson'in 1800 HaiiskaHsa rakiiiniiltMiriat p:t

olivat valurautaa. Xykyään patterien suojaval-

lien peitteenä käytetään nikkeliteriislevyjä. Näniii

ovat joko e t u s i v u n I e v y j il. jotka suojuaval
vallin ulkosivua ja ovat senvuoksi ulospiiiii kii

perut, tai p e i t i n I e v y j il. jotka peittävät

tykinHiiojun yläosaa. .\nipuma aukko frmhrn-
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Panssarilomi.

sttrej on suojattu erikoisesti valmistetulla

p a n s s a r i k i 1 V e 1 1 ä. il. v. H.
Panssaritorni, panssaroitu tykinsuojus (1 tai

2 tykkiä varten), ylhäältä joko umpinainen tai

avoin. Ylliäultä umpi-
nainen p. kiertyy ty-

kin mukana keskipis-

teensä ympäri kaik-
kiin suuntiin (360°).

P:eja käytetään var-

-iiikin vielä rannikko-
linnoituksissa, kun
taas maalinnoituksissa,
joiden etulinuueissa

ne myös olivat käytännössä, nykyään käytetään
käännettäviä panssarilavetteja. il. v. U,
Panssarivarustus, soturin ja hänen hevosensa

panssaripuku
:

panssarilevyllä (ks. Panssari)
suojattu sotavarustus, tykki y. m. — Jo luonnon-
kansojen soturit käyttävät p:ia im. m. nahkasta).
Tavallisimpia p:ia on metallisuomuista t. -ren-

kaista soviteltu panssarisuojus (panssaripaita)

.

sekä kiinteät metallilevyt (vrt. Haarniska).
Keskiajan ritari oli kiireestä kantapäähän pans-
saroitu 1. haarniskoitu soturi, ks. Ritarin-
varustus.
Pantagruel [päia(jrye'l], Rabelais'n kuuluisan

romaanin „Gargantua et PantaCTruel"in päähen-
kilö, jättiläisen Gargantuan poika. Nimi esiin-

tyy jo 15:nnen vuosis. mysterioissa, joissa P,

on piru, joka heittää suolaa nukkuvien suuhun,
jotta heidän tulisi jano. 77. Kr-n.
Pantalone [-ö'-J. yksi it. ,,Commedia dell

arte" näytelmän sovinnaisia henkilöitä, joka
esittää tavallisesti tyhmää, usein rakastunutta
ja aina petkutettua vanhusta, joka on puettuna
vanhan venetsialaisen kauppiaan vaateparteen
(Zamarra nimiseen pitkään, mustaan, lyhythihai-
seen viittaan ja punaisiin sukkahousuihin ja

tohveleihin). 77. Kr-n.
Panteismi (kreik. pän = kaikki, ja iheos =

.Jumala) = kaikkijumalaisuus. Panteistisen kat-

santotavan mukaan jumaluus on yhtä kuin
yleinen, kaikkialla oleva elämä. Tämä ju-

malallinen elämä käsitetään persoonatto-
maksi. Persoonallisuus on, niin väitetään, yk-
silöllistä laatua, mutta yksilöllisyys on, mikäli
tiedämme, aina rajoitettua ja ruumiillisuuteen
sidottua. Panteistinen hurskas tunnelma ei ole

persoonallista antautumista persoonalliselle juma-
luudelle, vaan se on osan suhtautumista kokonai-
suuteen, jonka tähden jumaluuden läsnäolo etu-

päässä koetaan omassa sisimmässä.
P. esiintyy eri muodoissa. Immanentti-

n e n p. näkee ja kunnioittaa jumalallista kaik-

keuselämää maailman yksityisolioissa (esim. Bruno
ja Häckelin monismi). Transcendentti-
nen p. uskoo jumaluuden piilevän olemiston

salasyvyyksissä, jotenka ihminen voipi sen löy-

tää ainoastaan itsekieltäymyksen ja maailmasta
luopumisen kautta (esim. brahmalaisuus ja uus-

platonilaisuus). Molempien keskivälissä tavataan
se p:n muoto, joka todellisuuden taustana kun-
nioittaa jumalallista salaisuutta, joko iloisessa

luottamuksessa sille antautuen (esim. Goethe)

tahi ankarasti teroittaen sen ylimaailmallisuutta

ja persoonattomuutta (Spinozal. Milloin juma-
luus käsitetään sokeaksi tahdoksi (Schopenhauer),

milloin järjeksi (Heselt. milloin tajuttomaksi

maailmansyyksi (Hartmann), milloin yleiseksi

luonnonvoimaksi (Häckel). P:n ja teismin vä-

lillä on n, s, panen teismi, joka teroittaa
kaiken todellisuuden olemista Jumalassa (Fech-
ner, Paulsen)

,

P, on osaksi uskonnollista, osaksi filosofista

alkuperää. Uskonnollisella alalla on p, tavaili

sesti seurauksena polyteismin häviöstä. Poly-
teismin ihmiselliset jumalat joutuvat aikanaan
Iooo;illisen tai siveellisen kritiikin alaisiksi ja

jäljelle jää hämäräpiirteinen. yleinen jumaluus-
voima, tahi sulautuvat eri jumalat toisiinsa kun-
nes varsinkin papiston piireissä huomataan nii-

den olevan saman jumaluuden ilmestysmuotoja.
Näin kasvaa yleisen, kaikkea käsittävän juma-
luuden aate, joka monessa suhteessa on pidet-

tävä edistyksenä polyteismin karkeapiirteisiin

jumaliin verrattuna. Mitä taas filosofiaan tulee,

on se jo ammoisista ajoista ollut taipuvainen
panteistiseen jumala-käsitykseen. Niin oli jo

kreik. filosofian laita, joka havaitessaan kaiken
olevaisen ihmeellisen yhteyden, taipui immanent-
tiseen p:iin (hylotsoismi, stoalaisuus). Jota enem-
män havainnossa annettu todellisuus vetää huo-
mion ja harrastuksen puoleensa, sitä suurempi
on taipuvaisuus n. s. immanenssiin (ks. t.). Var-
sinkin nyk. kulttuurikauden avaamat laajat

näköalat äärettömään maailman avaruuteen ovat
tätä taipumusta lisänneet. Yhä edistyvän tiedon
ja teknillisten keksintöjen kautta näyttää ih-

minen saavan osan jumalalliseen kaikkeuseloon
ja siten vapautuvan arkipäiväisestä ahtaudestaan
ja pienuudestaan. Yksilön kuolemattomuuden si-

jalle astuu kaikkeuden ikuinen elämä. Tätä mo-
nistista p:ia on varsinkin Häckel kehittänyt.

P:lla on uskonnollista merkitystä karkeapiirtei-

sen antropomorfismin vastapainona. Se vastus-

taa myöskin ihmisen itsekkäitä taipumuksia us-

konnollisella alalla asettaen yksilön ja hänen
autuudenharrastuksensa sijaan kokonaisuuden ja

yksilön antautumisen sille. Mutta tämän yhtey-

dessä on myöskin p:n u.skonnollinen heikkous.

Se ei vastaa ihmisen per.«oonalIisen pelastajan

tarvetta eikä sentähden koskaan ole voinut tulla

kansanomaiseksi. Intiassakin, joka kuitenkin on
p:n klassillinen maaperä, on kansa aina turvau-

tunut persoonallisiin jumaliin. P. on pysynyt
papiston ja viisasten oppina. Missä ei persoo-

nallista Jumalaa tunnusteta, siinä katoavat vasi-

tuisesti uskonnolliset toiminnat, niinkuin usko
j.i rakkaus Jumalaan sekä rukous. E. K-a.

Panteisti, panteismin (ks, t,) kannattaja, edus-

taja.

Pantelegrafi ikreik. pnn = kaikki, ja telegrafi

= sananlennätin) kuuluu n. s. kopioimistele-
srafeihin. joiden tarkoitus on lähettää no-

peasti etäisiin paikkoihin tarkkoja iäljennöksiä

piirustuksista, jonkun henkilön valokuvasta tai

käsialasta. Lähettäminen tapahtuu kuten taval-

lisessa sähkölennättimessä sähkövirran avullii.

Caselli'n suunnittelema p. on pääpiirteissään seu-

raavaa rakennetta. Lähetysasemalla on metalli-

levy, jolle lähetettävä sanoma kirjoitetaan säh-

köä johtamattomalla hartsiliuok.sella. Vastaan-

ottoasemalla on samanlainen, verilipeäsuolaliuok

sella kostutetulla paperilla päällystetty metalli-

levy. Kummallakin asemalla piirtää aivan sa-

manaikaisesti kellolaitoksen kijljettama metalli-

nasta levrille lähekkäisiä vhdensuuntaisia viivoja.
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I lalille oli uikoiniiau pysty-

;ia tarkoitusta varten p. ylei-

II 1 n nyt (»oistettu. kun
|

rvetta. C. S:n.

kaikki, ja llulein 1.
{

fi: ;kkilalito oppi", se mieli-

pi,: ien ytimeltään on lalitou.

ivrt. fc t e 1 I » m I. \ o 1 u n t a r i s m i.)

/-r / imyös l'nnlalaria, vanliaii

Italiaan. Trapani'n provinssiin

Viilimeres.sä. 100 km lounaiseen

M. 69 km it;iän Tunisin ranni-
- 19 a». (19011. niistä lähes piio-

-;i. — P. on tuli|)eräistÄ syntyä.

Monta|;na Oranile (836 m yi.

.1 kruateri. Viljava; tnot-

iiitt. velinilä. — P:lla on
iiK.i ii'H-11 jätteitä, m. m. Sardinian

nurmclieja muMtullavia rakennuksia. Foinikin-

lainet aouttivat P:n 600-luvulla. roomalaiset val-

loittivat M-n karlliav'olaisilta 20(l-luvulla e. Kr..

D. "00 j. Kr. se joutui arahialaisille, joilta Sisi-

lian kuninput Roger sen 1123 valloitti.

(E. E. K.)

Fantentua /-^-/, Theodor Hermann (s.

il:- kirjailija, synnyltään itämereumaa-
tnimittanut aikakauslehteä ..Dahcim"

* Klasintrs Monatshefte". Julkais-

'intien elämää kuvaavia romaa-
\Vn|f«..l,ild" 1873, „Das rotc

.Kur ' .fschiehten" 1892. Ve-
••• Russlands" 1908.

r.io4. y. m.).

n. Kr-n.

Panttaeon ikreik.), ,.kaikkien jumalain temp-

peli" Kuuliiinin p. on kon^uli .\grippan Roo-

maan V. 27 e. Kr. rakentama, jonka paavi

B<>nilariui IV v. 609 j. Kr. vihki kristilli-

:iDta Maria la Rotonda"n ni-

n pääomana on ympyränmiiotoi-
Inione. joka saa valonsa ka-

-la. Rotundan edessä on
.illi. jonka kattoa kannat-
:/raniitiHta veistettyä pat-

iona aikana tullut Italian

kuninkai<len hautapaikaksi
tKafdelin Vit^cr Kmanuetin haudat). — Parii-

si' • •nnettii v:n 1704 jälkeen, oli

nl- <-ri kirkko. Vallankiiinoiiksen

ji' • i;i ansiokkaiden mi<w-

te- h. RoiiHheau'n. Victor

Hu;-'. f. j ff 'riijn.-ii I B. H'l.

Pantoipafi 'kreik. piin = kaikki, ja f/raphein :

1M-.
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piirtää), piirustuksien jäljentämistä varten pie

nemmilssä, yhtäsuuressa tai suuremmas.sa mittji-

kaavassa suunniteltu koje. l'. voi

rakenteeltaan olla eri muotoa.

Kuva näyttää siitä yhden iiiallin.

OH. im. Al> ja r/> ovat neljä ni

velissä .-l. li. C ja /» toisiinsa ver-

raten kääntyviiistä viivoitinla.

Laitetta voidaan kokonaisuudes-

saan kiertää viivoittimen ()/{ jon-

kun pisteen O liipi kulkevan, pii-

rustuslautaan kiinnitetyn akselin

varassa. Pisteessii /< on piirustusna.sta ja pis-

teessä A' ohjausnasta. Pisteet O. /) ja U ovat suo-

rassa viivns.sa. Kuljettamalla ohjaiisnastaa H
juljennetliivän kuvion r kehäii pilkin piirtää

nasta l> etlellisen kanssa yhdenmukaisen, pienen-

netyn kuvion d, joka suhfaanluu kuvioon r ku-

ten liCIIIi. Suhdetta voidiuin muuntaa siirtJi-

mällä pisteitä O ja N pykiilöityjä viivoittimia Olt

ja lll{ pitkin. Jos tahdotaan i)iirustusta, suuren-

taa, ovat nastojen paikat vaihdettavat ja jäljen

nettävä kuvio sovitettava kuvion d paikalle.

V. S.-n.

Pantometri (kreik. jxi» = kaikki, ja niclron =

mittji), laite, jolla voidaan niitata korkeuksia, pi-

tuuksia ja kulmia. P. on käytiinnöllistä merki
lystii vailla. l'. tt :n.

Pantomimi ilat. pantomVmii.i, < kreik. pnn.

pen. /)(in(o.'( = kaikki, ja iiiiiiios, ks. t.). näytelmä
ilman sanoja, joka kokonaan perustuu eleihin ja

liikkeihin ja johon joskus tanssikin on yhdistetty.

\'anhassa Roomassa p. oli hyvin suosittu varsin-

kin korkeamman säädyn parissa, jotavastoin

kansa harrasti enenimän koomillisia mimosta
(ks. t.). Oli sekä leikillisiä että traagillisia p:ja

olemassa. Toiminnan suorittajana oli yksi ainoa

näyttelijä, joka esitti vuoroin mies- ja naisosat,

kuoron laulaessa tekstin musiikin säestyksellii.

P. periytyi bysanttilaiseen taiteeseen; vähitel-

len nämä näytännöt kuitenkin kehittyivät niin

rivoiksi, että kristillinen kirkko teki nii.stä lo-

pun. It. ..Commedia delTarle" on p:8ta johta-

nut alkunsa, samoinkuin lialetti on sen nyky-

aikainen taiteellinen kehitysmiioto. fHroiidhent,

..TIistory of panlomime" 11901).] //. A'(-ii.

Pantopoda ks. M e r i 1 u k i t.

Pantoteeriot, pussieliiinten kaltaisia pieniä

imettäväisiii mesozooiselta maailinankaudelta. Pää-

asiassa vain leukaosia piikkipäisine poskiliampai-

necn tunnetaan. .Sukuja: ItrnmnUurium, Dri/n

leslei. f. A. h' 10.

Pantsari ks. Panssari.
PantSatantra = Panealantra (ks. t.).

Panttaaminen l. pantiksipaneminen on se

menettely, jolla joku antaa esineen toiselle hen-

kilölle saamisen pantiksi 1. vakuudeksi, k».

P.i n t I i.

Panttaus = panttaaminen; liarvciniiiin tällä

tarkoitetaan oman käden ulosottoa (Rikoslaki

16:14), ruot», panin Iiii Mig, tai omavaltjiista

pantiksi ottamista, ruots. pnnla ut hon nignn.

Omavaltainen pantin ottaminen on alkujaan ollut

yleinen ulosoton suoritustapa, kunnes Knut
Kerikinpoika (1167-96) sen kielsi. Nykyjään se

on sallittu vain vakuuden tai pelkästäiln tunnus-

todisteen hankkimiseksi erinäisissä rikoksissa

verekseltään tavattaessa (As. tilusten raiilioittami-

sesla kotieläimiltä 1864. 7 §, v;n 1898 metsäatys-
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asetus 33, 37 §, Rakennuskaari 17:17. v:n 1886
metsälaki 47 §). Pantin 1. tiinnustodisteen otta-

minen näissä tapauksissa vaikkapa väkivallalla

on rikosoikeudellisesti suojattu, Rikoslaki 33:17.
Itsepanttaus on edelleen sallittu ravinnosta, huo-

neenvuokrasta y. m., kun velallinen talitoo mat-
kustaa paikkakunnalta. Rikoslain voini:ianpano-

asetus 22 §. Virka-apu laitonta itsepanttausta

ja omankäden ulosottoa vastaan on säädetty ulos-

ottolain 7: 14:ssä. sekä rikosoikeudellinen suoje-

lus sitä vastaan Rikoslain 16: 14:ssä. Oikeus tun-

nustodisteeseen on sisällöltään pidätys- 1. re-

tentsionioikeus (ks. t.), joka kestää kunnes syyl-

linen on iisettanut pantin tai muuten tehnyt
selvän puolestaan. El. K.

Pantteri 1. leopardi (Felis pardiis), kissan

sukuun kuuluva petoeläin, levinnyt koko .\frik-

kaan ja eteläiseen Aasiaan, Vähästä-Aasiasta
Kiinaan saakka. Eri seudui.ssa tavataan erilai-

sia muunnoksia, jotka usein on erotettu eri la-

jeiksi (..pantteri" Aasiassa. ,,leopardi" Afrikassa

y. m.). Aas. p:n ruumiin pituus on n. 2 m.
häntä n. 80 cm; afr. p. on jonkun verran pienempi.
Väritykseltään p. muistuttaa suuresti jaguaaria.

Pohjaväri on tav. keltainen, muualla paitsi vatsa-

puolella on tiheässä mustia, suureksi osaksi ren-

kaanmuotoisia pilkkuja; ru.skeahkoja, mustia

y. m. muunnoksia tunnetaan myös. Rakenteel-

taan ja ominaisuuksiltaan p. on joka suhteessa

tyypillinen kissaeläin, ehkä täydellisimmin ke-

hittynyt niistä kaikista. Ravinnokseen se käyt-

tää etenkin antilooppeja, vuohia ja lampaita:
karjalaumaan päästyään se tappaa kaikki, mitkä
saa kynsiinsä. Ihmistä p. yleensä välttää, mutta
on hänellekin vaarallinen. — P:ia pyydystetään
etupäässä loukuilla ja raudoilla. Kaunista nah-

kaa pidetiiän suuressa arvossa. Roomalaiset käyt-

tivät p :eita aikoinaan sirkustaisteluihin.

P :n lähisukulainen on keskiaasialainen i r-

b i s-p. (F. unciaj. Se on vähän p:ia pienempi,

leveäpäinen. pitkäkarvainen, väriltään vaaleampi:

kiipeilee mielellään puissa ja hyökkää sieltä saa-

liinsa kimppuun. /. Y-s.

Pantterikissa, ozelot 1. otselotti (Fe-

lis pnrdalisj, kissan sukuun kuuluva petoeläin,

mui-stuttaa pantteria, mutta on pienempi (ruu-

mis n. 90 cm. häntä 40 cm pitkäl. Asustaa Poh-

jois- ja Etelä-Ameriikassa tiheissä metsissä ja

käyttää ravinnokseen lintuja ja pienehköjä ni-

säkkäitä. Nahka arvokas. /. V-s.

Pantti on vieras esine tai omaisuuden arvoi-

nen oikeus, joka jollekulle henkilölle on vakuu
teua esineen omistajan velasta, ks. Pantti-
oikeus. El. K.

Panttilainakouttori ks. Panttilaitos.
Panttilaitos. Ennen v. 1898 ei Suomessa ollut

iiuiita fiityisiä säännöksiä panttilaitoksista kuin
semuitin kullekin vahvistamat omat säännöt:
niitä koskivat kuten muutakin panttiliikettä ylei-

sen lain miiäräykset. lluhtik. 1!) p. 1898 anne-
tulla asetuksella annettiin erityisiä panttilaitok-

sia koskevia mäiiräyksiä. joita sam. p:nä annetun
julistuksen kautta yksityiskohtaisemmin vielä

selvitettiin sekä a.setettiin nämä laitokset erityi-

sen valtion asettaman tarkastajan valvottaviksi,

jolle tarkastajalle vahvistettu johtosääntö on
vahvistettu niinikään huhtik. 19 p. 1898. Edellä-

mainitun asetuksen mukaan saadaan panttilai-

nausliikettä Suomessa ammattina harjoittaa ai-

noastaan kaupungissa ja hyväntekevää tarkoi-

tusta varten, ja siihen on oikeutettu asianomai-
selta kuvernööriltä luvan hankittuaan joko kau-
punkikunta tahi sitä tarkoitusta varten perus-

tettu osakeyhtiö. Se voitto, mikä panttilainau.s-

ikkeestä lähtee, on käytettävä lainauskoron
.•lentämiseen t:ihi muuliun lainaehtojen huojent-s-

miseen. Kuitenkin vähennettäköön vuosivoitosta

enintään 6 prosentin korko" liikkeeseen pannusta
pääomasta ynnä tarpeelliset käyttökulungit ja

\ ararahastoon menevät määrät. Milloin vuosi-

voitto ei riitä niin suuren koron jakamiseen,

kuin on säädetty, täytettäköön vajaa seuraavien

Tuosien voitosta. Panttilaitoksessa on pidettävä

erityisiä asetuksessa tarkemmin määrättyjä kir-

joja. Ei korkoja eikä mitään muitakaan mak-
suja, joista on sovittu, ole lupa edeltäpäin kantaa.

Panttilainan maksuaikaa ei saa asettaa lähem-

mäksi kuin neljän kuukauden päähän lainan ar.-

tamisesta. Jos lainaa ei lunasteta määrätyn ajan

kuluessa, on laitos oikeutettu pantin huutokau-

palla myymään eikä laitos silloin ole velvolli-

nen noudattamaan mitä Kauppakaaren 10 luvussa

määrätään pantin kuuluttamisesta ja arvauttami-

sesta. Ennenkuin pantti on huutokaupalla

myyty, on lainaaja oikeutettu lunastamaan pan-

tin korvattuaan laitokselle ne kulungit, jotka

laitokselle aiotun myynnin kautta ovat tulleet.

Ylijäämä, joka on panttia myydessä syntynyt,

joutuu lainanottajan hyväksi, jos hän yhden
vuoden kuluessa myymispäivästä lukien ilmoit-

tautuu sitä nostamaan. Jos panttilaitos lopettaa

liikkeensä, joutuu mahdollinen ylijäämä, sitten-

kuin osakeyhtiössä osakkeenomistajat ovat saa-

neet takaisin sen, minkä liikkeeseen ovat pan-

neet, kunnan omaksi käytettiiväksi samanlaisen

laitoksen hyväksi talii muuhun samanlaatuiseen

tarkoitukseen. Luvattoman panttilainausliikkeen

harjoittamisesta on sakkoa 50-1.000 markkaan.
Suomessa toimii nykyään .5 panttilaitosta.

joilla on 9 konttoria: niistä on 6 Helsingissä

ia Turus.sa. Viipuri.ssa ja Hämeenlinnassa kus-

sakin yksi. Jouluk. 31 p. 1913 oli lainaksi an-

nettujen varojen summa yhteensä Smk. 2.670.109

sekä lainojen luku 128.461. Keskimäärin oli lai-

nan suuruus Smk. 20: 78. mutta vuoden kuluessa

annettujen lainain keskimääräinen suuruus oli

Smk. 16: 71. Vuoden ajalla annettiin uusia lai-

noja Smk. 4.693.400 ja uusittiin Smk. 4.323.722.

Ijainoista poistettiin taas maksamalla Smk.
4.189,727. uusimalla Smk. 4.346.694. huutokau-
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kera säännöstelty ulosottolaissa. — Se, jolla on

irtain pantti hallussansa. saa siitÄ maksun ennen

kaikkia muita, s. o. hänellä on n. s. erikoinen

etuoikeus (ks. t.) esineeseen (etuoikeusas.

1808. :i §). Sama oikeus on sillä, jolla ,,muu-
toin on toisen irtainta tavaraa liallussansa ynnä
oikeus pitää se takanaan saamisensa vakuutena".

Tällainen pidätysoikeus (ks. t.), joka ei

sellaisenaan salli rahaksimuuttamista, saattaa

konkurssin tai ulosoton sattuessa ikäänkuin

muuttua piilevästä eli latentista p:sta todelli-

seksi. Jos pantinhaltia ei saa velkomustansa pan-

tista täysin suoritetuksi, vastaa pantinantaja

jiiännöksestä muulla omaisuudellaan; jos taas

panttia rahaksimuutettaessa ylijäämää syntyy,

lankeaa se panttiesineen omistajalle, vrt. O m i s-

t a j a h y p o t ee k k i. [J. Serlachius. „Lärobok

i sakrätten" II. R. A. Wrede. ..Kinsk sakrätt".

III. Kdw. Bcrph, ..Neuvoja lakiasioi.ssa".]

m. K.

Panttitodisttis laajemmassa mielessä on jokai-

nen kirjallinen todistus panttisuliteen olemassa-

olosta, siis sekä panttaus.sopimus eitä esim. kiin-

nityspöytäkirja; ahtajimmassa mielessä se on

panttiesineen vastaanottajan haltialle tai nimi

tetylle miehelle tai hänen määräämälleen antama
kirjallinen tunnustus panttiesineen va-^taanotosta.

jolloin esineen omistaja voi vain p:n palautet-

tuaan saiula esineensä takaisin, tai muullainenkin

tunnustus tapahtuneesta pantiksipanosta. Pant-

taussopimus on nim. kaksipuolisesti velvoittava

sopimus: pantinantaja sitoutuu jättämään esi-

neensä vakiinileksi ja täyttilmään «en lunastami-

Hoksi tarpM-lliset ehdot, panlinhaltia hyvin säi

lyttämäiifi esinettä ja palauttamaan sen sitten-

kuin näinä eliilot ovat täytetyt. Tällaisesta väli-

kirjasta tehdään kaksi kappaletta. Mutta sen
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sijaan voi myös-kiii lelidä kaksi eri välikirjaa,

joista toinen, panttikirja, sisältää pantin-
antajan sitoumuksen, toinen, p. 1. pantti-
seteli, pantinhaltian tunnustuksen ja sitou-

muksen. El. K.
Pantturit iholl.. saks., ruots. spant) ovat kö-

liin yliiii.steltyjä, laivan poikki kuminallekin si-

vulle kulkevia, puusta, raudasta tai teräksestä
telityjii kaaria, joihin aluksen uiko- ja sisä-

Uinkulus kiinnitetään. Yhdessä kölin kanssa ne
iimodo.-.lavat aluksen .,luurani,'on". F. W. L.

Panu, suom. myt., loitsurunoissa = tuli, sielul-

listutettuna tuleu jumala 1. lialtia (aurinkoisen.
Tuonen jioika). Sana piinii on balttilaista (liet-

tuahiislättiläistS) alkuperiiä. — PunH^a = tulen
koti, erinäiseksi paikaksi kuviteltuna. Panu-
tar (Panetar j. n. e.) = tuleu jumalatar 1. haltia-

tar, tulen äiti. kivun tuoja maiden joukossa loit-

suissa erittäin mainitaan Ilöykcnes 1. Uöyhenyi).
E. .V. S.

Panum. 1. Peter Ludvig P., tansk. fysio-

logi (1820-85). tuli professoriksi Kieliin 1853 ja

Kööpenhaminaan 1863. P. on suuresti vaikutta-
nut alansa kehittymiseen työskennellen m. m.
myöskin oman laboratorin aikaansaamiseksi fy-

siologisia tutkimuksia varten. Hänen käytännöl-
linen luonteensa johti häntä tutkimuksissa pyr-
kimään tuloksiin, joilla olisi käytännöllinen mer-
kitys jokapäiväisessä elämässä. Hänen julkai-

suistaan mainittakoon : ,,Physiologische Unter-
suchungen fiber das .Sehen mit zwei Augen" (1858 1.

.,Cber die Entstehuug der Missbildungen" (1860),

.,Experimentelle Untersucliungen zur Physiologie
und Pathologie der Embolie. Transfusion und
Blutmenge" (1864) ynnä fysiologian oppikirja,

jota on ilmestynyt useita painoksia. M. OB.
2. H o r t e n s e P. (s. 1856) , edellisen tytär,

musiikkikirjailijatar. Julkaisi tutkielmia poh-

joismaitten vanhoista soittimista sekä yhdessä
Behrendin kanssa kuvilla varustetun musiikki-
historian. /. K.
Panzacchi [-tsa'kkij, Enrico (1840-1904),

it. kirjailija; estetiikan ja taidehistorian pro-

fessorina Bolognassa: Carduccin asetoveri ja neu-

vonantaja. P. oli etevä lyyrikko, novellisti, krii-

tikko ja sanomalehtimies: teoksia: ,.L3'rica, ro-

manze e canzone" (1877). ..Racconti e liriche"

(1882), „Imiei raeconti" (1889), ..Poesie" (1894),

..Kime novelle" (1898). ,.L'arte nel secolo XIX"
ilOOl), ,,Cor sincerum, nuove liriche" (1902),

y. m.
Paoli [-ä-J, Pasquale (1726-1807), korsik-

kalaineu kenraali ja patriootti. P., jonka isä

Giacinto P. oli aikaisemmin johtanut korsik-

kalaisten vapaustaistelua Genovaa vastaan, valit-

tiin uudelleen syntyneen kapinan johtajaksi 1755.

Hän karkoittikin genovalaiset saarelta, ryhtyi

järjestämään Korsikan hallintoa ja oikeuslai-

tosta, kielsi verikoston ja perusti yliopiston Cor-

teen. Sittenkuin Genova oli luovuttanut saaren

Ranskalle 1768. jatkoi P. taistelua ran.skalaisia

va.staan v :een 1769. jolloin hänen täytyi paeta

Englantiin: palasi, sittenkuin Ran.skan kansal-

liskokous oli antanut hänelle amnestian. 1790 Kor-
sikkaan. missä valittiin uuden departementin pre-

sidentiksi ja kansalliskaartin päälliköksi. Suut-

tuneena vuoripuolueen hirmuvaltaan P. 1793 ju-

listi Korsikan riippumattomaksi, pyysi ja saikin

apua Englannilta, mutta lopulta hänen täytyi

poistua saarelta; asui v:sta 1796 Lontoossa. [Bar-
toli, „Historia di P. P."J (J. F.)

Paolo Veronese [nc'-j ks. V e r o n e s e.

Papaali (ks. Paavi), paavillinen.

PapaaHsysteemi 1. kuriaalisysteemi. se roo

malaiskatolises.sa kirkossa esiintyvä kirkko-oikeu-
dellinen käsitystapa, jonka mukaan paaville kir-

kon yleispiispana kuuluu rajaton, jakamaton ja

välitön hallitsijan, lainsäätäjän ja tuomarin valta,

jonka ratkaisuista ei voi vedota edes yleiseen kir-

kolliskokoukseen. Oltuaan p;uiviu(len loistokau-

della keskiajalla ehdottoman enemmistön kannat-
tamana p. alkoi horjua Bonifacius VIII:n ajoista

alkaen, ja 15:nnen vuosis. reformatorilli.set kir-

kolliskokoukset asettuivat kokonaan sitä vastaan.

Uutta taitavalla politiikalla p;iavit o.sasivat hank-
kia sille yhä enemmän kannatusta niin, että Tri-

dentin kirkolliskokous (1545-631 itse asiassa aset-

tui sen kannalle alistamalla päätöksensä paavin
vahvistettavaksi. Siitäpitäen on p. ollut tosi-

asiallisesti vallitsevana suuntana, vaikka sitä

vastustavalla episkopalismillakin on ajoittain ol-

lut paljon vaikutusvaltaisia kannattajia. Vati-

kaanin kirkolliskokouksen päätös paavin erehty-

mättömy}'destä v:lta 1870 antoi p:lle oikeudelli-

sen vahvistuksen. A. J. Pii.

Papaatti (ks. Paavi), paavius.

Papabiles [ä'-] (lat.), ne kardinaalit, joilla on
paavinvaalissa toivoa saada tarpeellinen ääni-

määrä. .4. J. P-ä.

Päpai Päriz (t. Pärizpäpai), Ferenc
[pä- pä- färätits] (1649-1716), unk. lääkäri, opet-

taja ja kirjailija, v:sta 1675 N'agy-Enyedin kol-

legissa kreikan kielen sekä matematiikan ja fy-

siikan opettajana, runoili sekä unkariksi että

latinaksi, julkaisi sekä käännös- että alkuperäistä
kirjallisuutta (lääketieteen, kirkkohistorian y. m.
aloilta). Huomattavin on hänen unkarin- ja la-

tinankielen sanakirjansa ..Diotionnarium magyar
es deäk nyelven" (1708). Y. W.
Papaver ks. Unikko.
Päpay, Jöszef [päpai jözef] (s. 1873), unk.

kielentutkija, yliopp. 1892. v:sta 1901 Unk. tiede-

akatemian kirjaston virkamiehenä (m. m. alikir-

jastonhoitajana) , v:sta 1908 Bebrecenin korkea-
koulussa (nyk. yliopistossa) unkarin kielen ja

vertailevan suomalaisugrilaisen kielitieteen pro

fessorina; oli 1898 kielitieteellisellä tutkimus-

matkalla Kasaanin kuvernementin tsuvassien

luona ja 1898-99 Berezovin ja Obdorskin ostjaak-

kien luona. Julkaisuista mainittakoon: ..Osztjäk

nCpköltesi gj'ujtem^ny" (= ..Saramlung ostja-

kischer Volksdichtungen", 1905). .,Az osztjäkok

földjön" (= ,,Im lande der Nord-Ostjaken" 1906;.

..Reguly Antal urali t6rk6pe" (,,A. R:n Uralin
kartta", 1906), ,,]5szaki-osztjäk nyelvtanulmä
nyok" I (pohjois-ostjaakkilaista kansanrunoutta.
1906-08), ,,Xyelvunk fiunugor eredetönek k^rdfise

Sajnovics 6s Gyarniiithi fellöpt^ig" (,.Kysymys
kielemme suomalais-ugrilaisuudesta ennen S:ia ja

G :ia", 1909). Y. W.
Papeete (myös Papiti), Tahiti-saaren ja koko

Ranskan itäisen Polyneesian pääkaupunki, Ta-

hiti'n luoteisrannalla;" 3.617 as. (1906: 1.909 rans-

kalaista). — Tuomiokirkko, asevarikko: kasvit,

puutarha. Valkoisten asuma kaupunginosa on

aivan eurooppalainen. — Hyvä satama. Kauppa
englantilaisten, saksalaisten ja yhdysvaltalaisten

käsissä.
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jH sieltä

Varsin
kukoisti, sunintoii

.i>>u jii En<;li>iinis!-ii.

.~i Iliaat:! snivut 17 :nUPii

Il iiiprkilvkscn p:ia viil

'••11 -"lipii liaitallisc^ti vai

11 |>.t«Hillisiiut»>iMi. Prin

alkuun asti yksin
' riinyllyis.<Ui, raakii-

I^jitplliit ryysyt

knn mUdiitii. jott:i

' 11 III' i>'ikattiin kap|>aleiki-j

Ile »urvinkaukaloissa. joiss.i

- "'• iskivät veteen sekoilet-

Mia-saksi. Tätä massaa
lii josta paperintekijä

niin paljon massaa.
I. Kaavan iniioilos-

!i metalliverkko|H>lija ja sen
cVys. Massua kaavalla kyy-

siinä oleva vesi kaavan
i.i kuidut jiiivät kerrok-

M'bii vr[ki>ii piiiiiHlIi' inuodostnen paperiarkin.
,\rliki («ntiin vilttien villiin ja useammasta pa-

kU välillä olevista vilteistä muo-
vietiin ruuvipuristinieen. jossa

ta ja saatiin urkit siten

ripustettiin arkit kui-

ijiinaliuokseen, kuivattiin

'"•ttiin. Paperikoneen kek.sin

|>n|>erin valmistus jäänyt ylili

-in tehdään kiisin etupäässä
Mii, iiiMskin eruitii piirus-

ituksiin kiiytettyjii

;'ia paperilajeja val-

-in. Kttsipa|>eritelilaita on eni-

i ji Itnliassa; .Suomessii on käsi-

valmistettu ainoastaan
lila.

tr>» I Pa^rta talalaias kuin (TMba kara).

Kuva ». K.iimiitTi.

Koneellinen pape-
rinvalmistus alkoi

iy:nnen vuosis. alussa sen-

jälkeen kuin ranskalainen

Louis Kobert oli keksinyt pa

perikoneeo ja enfrlantilaisrt

veljekset Fourdrinier ja

Dryan Donkin telineet sen

käyttökelpoiseksi. Paperi

massa liienonnetaan koneelli

sesti valmistettaessa li o 1

1 a n t e r i s g a, jossa raaka

aineet, lumput, selluloosa tai

puuvanuke jauhautuvat no-

peasti pyörivään valssiin

kiinnitettyjen terien ja kone
ammeen pohja-ssa olevan teräi-

ryhmiin polijaterien välissä.

Jauhautuvaan massaan sekcii

tet:uin liimat, värit ja tar

|)eeii mukaan n. s. täytteitii.

mineraalisia lisäaineita, ku-

ten kiinasavea, kipsiä ja

talkkia, joiden tarkoituksena
on tchdii paperi iiehmeäm
maksi jasileäpintaisemmaksi.

I

Hollanferista joutuu hienoksi
jauhettu massa paperikonee-
seen. Tavallisen paperikoneen
perusmalli on tasotuuki
paperikone, jolla paperi
valmistuu Heiiraavasti. .Massa

vuotaa (kuva 3) liollaiiterien

ja paperikoneen välillii ole

vasta säiliöstä a tunkille /,

päättömälle metalliverkko
kankaalle, joka valssien kan
natlamana liikkuu kanein
pana olevia pusertimia kohti,

luukin yli iilettuvat kuohu-
laatat tasaavat massavirran

I
ja tuukin reunoissa kulkevat
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Kuva 5. Paperikone, jossa m. m. Tiptosanakirjan pappri valmistftaan (J. C. Frenckell ja Poika o.-y.).

Etualalla koneen „niärkii päil".

ra.iahihnat estävät massaa vuotamasta reunojen yli.

kunnes vettä on massasta niin paljon vuotanut tuu-

kin läpi että kiinteä paperikerros on muodostunut.
Tällöin joutuu tunkilla oleva paperi imurien vaiku-

tuksen alaiseksi, jotka ilmapumpun synnyttämän
tyhjiön kautta imevät vettä paperista. Samalla
paperin päällä pyörivä raitarulla 1. eguttööri pai-

naa paperin pinnan tasaiseksi. Tuukin päässä
on valssipari. sukkavalssit. tai myöskin voima-
kas imuvalssi. joka poistaa paperista niin paljon

vettä, että paperi voi ilman kannatinta siirtyä

tunkilta koneen seuraavalle puserrinosastolle r,

vilteille, joilla märät puserrinvalssit, joita on
kaksi tai kolme, kukin omalla viltillään, paina-

vat sen tiivispintaLsemmaksi samalla poistaen
siitä yhä enemmän vettä. Vihdoin paperi joutuu
höyryllä kuumennetuille kuivaussylintereille cl,

joiden pintaan se kuivausvilttien vaikutuksesta
painautuu, ja sittemmin täysin kuivana kiilloit-

tajalaitteeseeu (kalanteriini e ja leikkuriin, kier-

tyen vihdoin koneen päässä rullakoneelle f.

Paperikoneen nopeus voi halvempia papereja
valmistettaessa nousta 200 metriin minuutissa,
.sen leveys 5 metriin ja vuorokautinen valmistus-
määrä 50.000 kg. Kuta parempaa paperi on. sitä

hitaammin ja varovammin se on valmistettava.

Paitsi tavallista tasotuukikonemallia käytetään
erikoiskoneita erikoispaperilajien valmistukseen.
Niin tehdään ainoastaan yhdeltä puolen klilloi-

tettuja papereja yhdellä suurella kuivaussylinte-
rillä varustetulla koneella (Oeohelhäuser-kone.
yankee-kone). jossa paperin kiilto syntyy siitä,

että se kosteana painetaan kuivaiis.sylinterin pin-

taan ja pidetään siihen puristettuna kunnes se

on aivan kuivaa. Samanrakenteisia koneita käyte-
tään silkkipaperin tekoon. Paksumpia jiaperilajeja

telitäessä käytetään sylinterikoneita. Yk-
sinkertaisin näistä on tavallinen pahvikone. jossa

massakuidut kokoontuvat massasäiliössä pyörivän
sylinterin pinnalle, veden imeytyessä sen verkko-
peitteen läpi. Sylinterin pinnalta puristuu kuitu-

kerros .sylinterin pintaan koskevaan vilttiin ja

kulkee sittemmin sitä pitkin kaavavalsseille. jotka
puristavat siitä vettä. Samalla kiertyvät kuitu-

kerrokset ylemmän kaavavalssin ympäri kunnes
sille muodostuu tarpeeksi paksu pahvikerros.

joka sitten arkin muodossa valssilta (loistetaan.

Kartonkikoneessa on useampia sylinterejä peräk-

käin ja puserretaan niistä lähtevät kuitukerrok-
set toisiinsa yhtenäisenä ratana, joka sitten käy
pusertimissa ja kuivaussylintereillä, jotka ra-

kenteeltaan ovat jokseenkin samanlaisia kuin
tavallisessa paperikoneessa käytetyt. Kartonki-
konetta käytetään etupäässä puuvanukkeesta val-

mistettujen kartonkien tekoon. Pahvikoneelta
tulleet arkit kuivataan joko kuivaussylintereillä

tai kuivauskanavissa, joissa ne ripustetaan ke-

hyksiin, saaden kuivua kuuman ilmavirran vai-

kutuksesta.

Paperiteollisuuden keskuksia olivat ennen suu-

ret sivistysmaat, joissa paperin raaka-aineita,

ryysyjä, oli eniten saatavissa. Mutta paperinkäy-
tön yhä lisääntyessä lisääntyi raaka -aineiden me-
nekkikin siihen määrin, että niiden saanti kävi

vaikeaksi. Ryhdyttiin sentähden etsimään uusia

sopivia kuituaineita, ja 1S50 tienoissa alettiin

sekoittaa ryysymassaan puusta jauhamalla saa-

tua puuvanuketta. Senjälkeen kuin 18601uvulla
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oli k('uiiaili!>fsli upillu puuMta valniistainiian sellu-

l«Haa. tuli puuala paperiteollisuuden tiirkein

rutkaaine ja ' .-ta siirtyi papcrinvalmis-
tiu oiiliin n.' -iin maihin, joissa löytyi

maka lu.iiK-i sopivia puulajeja. Näistä
. ja Ameriikan pohjoiset osat nykyisin

!''•»

'M'^tukseu merkitys teollisuutena on
>- I -vanut, ja maailmassa valniistc-

uouse<- ny k) ään niin suureksi,

>i;:lantilai!-tcn tapaan nimittää
..paperin ajaksi" i the pajicr age). Kun

n l*?'. valmistettiin T.')0.00() tonnia pa-

: valmistusmiUirä vuonna 1912
niin. Koko maailman paperi-

vuitiiuu arvioilla noin 0.000.000 ton-
viKi-ittain. Pahvia valmistelaan noin

tl ia. f>elluloonaa lähes 4.000.000 ton-

.'ikotta noin •!..".00.000 tonnia. Poh-
iston maiden tuotanto on suunnil-

. (1012)
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nia

BoMjia
Nor|aa

IIO.OOU I «.(«n I iMMion I

l.'i.(l()0 I

liO.OOO (.

Paperi nkulutun ' .• ' •
' -'^ti. joka vielä vuonna

ISöO ei ollut '. kaan sivistysmaissa
kuin I '.it. ', L- on nykyisin sivis-

tyi.' i.iva l.'i"-2,'l kp.
I' it t, iri.-ril.ijit valmis-

puuvanii-

. p.lajeisUi
maiiittt-kkimn

: kirjoitu» paperi, virallinen

p f«-li p kir;oifTi.korif p kirjckiiori-p.. kon-
"lili- 1. rotatsioni-p.,

!.. k u V a p a i n op..

p., kromopaino p..

•uodatinp., kopioi-
ft... (. k ;» .1 r f !-. ru-ki-.i kOIre-p.. nalika-p..

vuiinap.. olki-p., inanilla-p.. perganicntti-p., perga-

niiiuip., silkki-p.. neula-p., iiictalli-p.. värjätty p..

marmoroitu p.. kulla-p.. liopeap., sagriini-p..

valokuv.aus-p., hickka-p., kuiiiip., lakmus-p., kur-
kuma-p., jodkaliump.. myrkkyp., kärpäs-p..

vaha-p., paraffiini-p., asfalttip., paperossi-p..

kattoliuopa. kartonki ja pahvi. - P:sta ja sen

raaka-aineista valmistettuja tuotteita: selluloosa-

vanu sairasliuoiieita, hamniaslääkärcitä. suodatus-
tarkoituksia y. m. varten, p a p i e r-m a c h (5-

tuottcet esim. muotokuvia, nukkeja, leikki

kaluja, kengänanturoita, hammasrattaita, veitsen-

kahvoja, kepiukahvoja j. n. e., paperilankaa. pa

I

perinuoroa, paperikangasta, keinotekoista nahkaa
I 1. pegamoidia. cellophania. juomalasia, lulitik

I

kuja. lompakoita, paperikoreja, viululaalikoita

! j. n. e. [C. Hofmann. ..llandbuch der Papicrfab
rikation", E. Kirthner, ..Das Papier", Paul
Klemm. ..Handluich der Papierkunde".]
Suomen ensimäinen paperimylly lienee ollut

I Tuomasliiilcn mylly Pohjan pitäjässä, jonka omisti
piispa Juhana Gezclius vanhempi n. v. 1660.

I

lS:iincn vuosis. lopussa oli .Suomes.sa useampia
pieniä paperitehtaita, joista mainittavin lienee

L. ij. I.efrenin paperimylly Tampereella siitä

syysläi. että se vielä on olemassa maan vanhim-
man paperitehtaan, .1. C. Frenckell & Son .\. B:n
nimellä. Toinen vanliemmisla paperitehtaistamme,
joka vielä on käyniiis.>ii. on Tervakosken paperi-

tehdas, joka perustettiin 1818. Niiidcn tehtaitten

t:iotanto oli kuitenkin hyvin pieni, eikä koneita
vuosisadan alkupuoliskolla ollut maassa kuin
kaksi kappaletta. Multa 1800. jolloin Kinterin
koskelle perusteltiin maan ensimäinen piiuhiouio.

alkaa .Suomen paperiteollisuudelle uusi aika. Lä-
liimpinä vuosina perusteltiin kattolniopatelidas

Tampereelle sekä Nokian ja Kyröskosken teh-

taat. Papcrilc<dlisiiuden kehitys tämän jiilkeisenä

liikana näkyy seuraavista numeroista:
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r.KHi

i',Hi:>

l'.)IO

Ty»prtikk*»ja

27
42
:i7

51
li:!

SI

Tvönteki-
jiiin luku

-MOO
:i,:iiK)

4.0m)
6.;)0«

9,2(X)

12.000

Tuotan-
non arvo

9 niilj.

12.S „

IB -

27,7 „

41,0 ..

S6,i „

Vienti-

arvo

8 milj.

8.. „
13 ,

21,. ,

34,. „
50 „

Suomen paperiteollisuus on keskittynyt Kymin

-

Uiaksoon, jossa m. m. suurin p;iporitelidasylitiömme.

Kymin o.-y., toimii; Karjalan radan varrelle,

jcinsa on lukuisasti hioiuopaperitelitaita, ja Tam-
pereen ympäristöön ja lahiseutuiliiii. Suomen pa-

periteollisuuden erikoistuotteita ovat ruskea puu-
paperi n. s. liavannapaperi ja ])uupalivi, joita mo-
lempia paperiteollisuuden tuotteita meiltä viedään
ulkomaille suhteellisesti enemmän kuin muista
pohjoismaista. Tärkeimmät paperiteollisuutemme
markkinat ovat Venäjällä, jonne suurin osa, noin
SO <^(., varsinaisesta paperiviennistämme siuintau-

tuu. Kääre- ja sanomalehtipaperia viedään muualle
Kurooppaan ja muihin maailmanosiin. Puuvanuk-
keen vientimäärästä menee suurin osa Englantiin,
Saksaan. Ranskaan ja Belciaan ja ainoastaan
noin 20 ^ Venäjälle. Samaten on selluloosan

vienti muihin Euroopan maihin melkoista suu-
rempi kuin Venäjälle, niin myöskin pahvin vienti.

Myyntiä varten ovat paperiteollisuutemme tehtaat
liittyneet suurempiin ja pienempiin yhdistyksiin
helpottaakseen toimintaansa ja suojellakseen etu-

jaan iPaperiyhdistys [Finska pappersföreningen],
Puuhiomoyhdistys [Finska träsliperiföreningen],

Papperskontoret i Tammerfors y. m.).

Samaten kuin paperinvalmistus on myöskin
paperinjalostus .Suomessa viime vuosikymmeninä
ripeästi kehittynyt, vaikka se on toiminut pie-

nemmässä mittakaavassa enimmäksi osaksi oman
maan markkinoita varten mutta myöskin osaksi

Venäjälle vientiä varten. Kirjekuori- ja paperi-

pussiteollisuus on samaten kuin koteloteollisuus-

kin verrattain korkealle kehittynyttä, ja tapetti-

papereja valmistetaan parissa suuremmassa teh-

t.oassa. Samaten tehdään meillä pergamentti-
paperia (Kaukaan paperitehdas O. Y.). kromo-
ja kuvapainopaperia (O. Y. Chromo. Weilin &
Göös), marmori- ja kiiltopapereja (O. Y. Teknika).
kreppi- ja kalkeeripapereja (Raf. Haarla) y. m.
jalostettuja paperilajeja. [G. E. Snellman, „Tut-
kimus Suomen paperiteollisuudesta".] A. S-r.

Paperikone, paperin valmistukseen käytetty
tavallinen tasotuukikone (fourdrinier-kone). yksi-

sylinterinen kone (yankee-kone), tai kuivaus-

sylinterillä varustettu sylinterikone (sylinteri-

paperikone) . ks. P a p e r i. A. Sr.
Paperileima 1. vesileima, puristamalla pa-

periin tehty läpinäkyvä leima. Vesileima il-

moitti alkuaan paperin valmistajan, ja usein

myöskin paperin valmistusvuoden. Tämä merki-
tys on vesileimalla nykyisin etupäässä vain viral-

lisissa papereissa; tavallisesti sitä käytetään ko-

risteena tai tavaramerkkinä. Vesileima on joko
oikea, itse paperikoneella tehty, tai keino-
tekoinen, joka viimeisteltäessä on puristettu

paperiin. A. S-r.

Paperimassa, on se kuituseos. josta paperi val-

mistetaan. P:na käytetään puuvanuketta
(ks. t.) puuselluloosaa (ks. Sellu-
loosa), olkiselluloosaa 1. olkimassaa ja

lumppumassaa. Näistä raaka-aineista on
lumppumassa vanhin ja se lähinnä tunnetaan

varsinaisen p;n nimellä. Lumppumassan val-

mistukseen käytetään puuvilla-, pellava-, hamppu-
tai juuttilumppuja, villalumppuja harvoin.
Lumppumassaa valmistettaessa lumput ensin
tonuuitetaan ja lajitellaan kuitujen ja puh-
tauden mukaan eri numeroihin. Lajitellut lum-
put leikataan pieniksi, tonmutetaan uudelleen ja

keitetään pyörivissä pallonmuotoisissa, 2-3 m
läpimittaisissa kattiloissa käyttämällä puhdista-
vana aineena kalkkia tai soodaa. Keitetyt lum-
put jauhetaan puolivalmiiksi p u o 1 i m a s s a k s i,

n. s. puolihollantereissa. valkaistaan tavallisesti

ja jauheliuin sitten valmiiksi hoUantereissa muun
massan seassa, (ks. Paperi). A. S-r.

Paperimuurahalnen ks. Muurahaiset.
Paperinkoetus kuuluu osana aineenkoetukseen

ja on .-en tarkoituk.sena tieteellisesti määrätä pa-

perin ominaisuudet. Paperin ominaisuudet huo-
nonivat arveluttavissa määrin senjälkeen kuin
puuvanuketta ryhdyttiin käyttämään, niin että

varsinkin virallista paperinkäyttöä varten näyt-

täytyi välttämättömäksi asettaa määräyksiä pa-

perin laatuun nähden. Alkuaan näitä paperi-

lajeja tarkoittavana p. on nyt kehittynyt tär-

keäksi apukeinoksi koko paperiteollisuudelle. —
P. jakaantuu kahteen osaan: paperin kokoumukr
sen määräämiseen ja paperin ominaisuuksien tut-

kimiseen. Paperin kokoumus määrätään mikros-
koopin avulla, tutkimalla kuitujen ulkomuodon
mukaan, paljonko ja mitä kuitulajeja siinä on.

Kemiallisesti määrätään liimauksen laatu ja polt-

tamalla, paljonko tuhkaa sekä sen mukaan, pal-

jonko mineraalisia täytteitä paperissa on. Pape-
rin ulkonaisista ominaisuuksista ovat lujuusomi-
naisuudet tärkeimmät j.a määrätään ne koneelli-

sesti, tavallisemmin L. Schopperin konstrueeraa-

mia koneita käyttilmällä. Vetolujuus ilmais-

taan k a t k e a m i s p i t u u t e n a. joka ilmoit-

taa montako metriä omaa pituuttaan määrätyn
levyinen paperikaistale kestää katkeamatta ; sa-

massa koneessa määräytyy paperin venyväisyys
prosenteissa. Hanka uskestävyys määrä-
tään taitekoneessa taitelukuna. Paperin liiman-
kestävyys tai imupapereissa sen imukyky
määrätään samaten koneellisesti, kuten myöskin
sen läpinäkyväisyys. [Herzberg. ..Papier-

prufung".] A. S-r.

Suomessa suoritetaan virallisen paperin koetus

Helsingissä Teknillisen korkeakoulun yhteydessä
toimivassa valtion aineenkoetuslaitoksessa (ks. t.)

sen paperinkoetusosastolla. jossa myöskin yksi-

tyisten paperinkoetustutkimukset suoritetaan

pientä korvausta vastaan.

Paperinliimaus on se toimitus, jonka kautta
paperi saadaan jossakin määrin vettä ke.stäväk.si

ja siis kirjoitettavaksi. Paperi voi olla massana
liimattua, jolloin liimaus toimitetaan li-säämällä

hoUanterissa paperiin hartsisaippuaseosta ja sen-

jälkeen alunaliuosta. Tällöin hartsi vapautuu ja

la.skeutuu kuiduille tehden ne vettä kestäviksi.

Hartsiliiman vaikutuksen parantamiseksi lisätään

massaan tavallista liimaa, kaseiinia tai tärkke-

lystä. Paraimmat paperit liimataan myös pin-

nalta siten, että valmis paperiarkki upotetaan
liimaliuokseen ja sitten ripustetaan kuivamaan.
Pintaliimaus on näistä liimaustavoista vanhempi;
massaliimaus tuli käytäntöön vasta 19:nnellä

vuosis. A. S-r.

Paperipuu, hiomoissa tai selluloosatehtaissa
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li.- '- — • -" nojiitituvat

tei. p. on pti-

per U'tty arvo

mvrkki. joka on 1 t^äy pakko-

kur«-ir..i - .. . . iline. Epii-

«ar {«perineu arvomerkki, joka ei

kk^ I tai on liiua.<-tettuva tai on nio-

Ini Ma kiiitrnkin olla hinastamatonta-
kiii m jolln ei ole ]<:ikkokurssia. ja In-

na-- Pankkisetelistä
•-p.. -ta ettei sen va-

ui-lta. |'.ul-i [Kiikkcnstapank-

II a.tettajana on valtio, vri.

|- 4 II k k 1 - <• i . 1 I - Knn epävar.sinaineii p. on
Trrralea vaaratonta, on var.^inuisen p:n laita toi-

ner ' . i. i
,

. .„ liikkeeseen suuret mää-
rit ole erityisen vankka, niin

mf -•:! ja p. tulee ainoaksi

kie- sen kautta myöskinm iM'ksi it.senäiseksi ra-

.11 vapautuu metalli-

' iiä nykyä oikeastaan

vain kulta) muuttuu tavaraksi, joka saa p:ssa

mUnityn hinnan. TamU liinta saattaa olosuli-

teinta riippuen nousta tuntuvasti ylemmäksi me-
t«llirn!:sn nimellisarvoa, ja se prosenteissa lau-

kut' 1 kovan ralian ja myöskin me-
tmi: -ten ulkomaan vekselien liintn

kohoon iiiii!',-n iiiiiiellisarvoa ylemmäksi, on n. s.

a i; i o. Mutta p:n arvon aleneminen kultaan ja

ulk'
'

I nähden ei merkitse, että

•eii kotimaisessa liikkee.ssU.

•. ' "ihin nähden, palkkoja ja

TXi' vilhcnisi yhtä suuressa
mä^i—

I
.. ...r.,^eeseen laskemisia ctlellcen

jatketaan varomattomasti, niin sen sisämainen-
kin arvo alenee, mutta kuitenkin vain vähitellen
ja hitaasti. VIeensR p:n sisämaineii arvo on suu-
rempi ja kiinteiinjhi l.u]u -en ulkomainen arvo.
ellaiaena kuin » iii esiintyy vekscli-
kur«-i ==n t.ii Inill . i. Jos p:n sisämaineu
an Iiii. niin a^ion nouseminen vai-
kui' 'i maan vientiin, koska vienti-
tav ilta voidaan vaihtaa entisti! suu-
rei! pnperirMl.na. Mutta siinä ta-

pa'- tuenkin arvo vaihte-
'"• -iiuria haittoja .sekä

kar . iltiontaloiidelle. Huono
pai • M epiilerveen keinottelun

<u alalla, saa aikaan
:i liike elämässä, eri-

'i;iii ltilev:tiHiiudes<>a iiiak-
•" irvon epäiltäväksi ja vai-
^'' •' > '' ••imi-een. Valtion

Miniäksi, jos sen

minä varsinaista

P;'' vieia turvautua ulkomaiseen-
ki'! <. — Mätät ilajtsa. esim. sodan
atlutiiM, vaminaiiicn p:n liikkeeseen laskeminen

>aattaa lulla viilltiiMiältiiiniiksi. Mutta silUiin se

saattaa vaikuttaa pelasliiskeinona vaiu siinä ta

pauksessu. ettei valtio jo ennestään ole sen

varassa. Joka lapaiik.<-es.-a paperiraliakanta on

epäkohta, joka on inalidollisiiiimaii pian poistet-

tava. P:aa peruutettaessa tulee tiirkeiiksi kysy-

mys, onko se lunastettava kurssiarvosta vai

ninielli>arvosta. .los sen arvon alennus un suun
ja jo kauan aikaa kestänyt, on paras käyttää
n. s. devalvatsioniinenetlelyii, s. o. ottaa käytän-
töön Ulisi rahayksikkö, joka viustaa |>:n viime-

aikoina keskimääräistä kurssia, ja lunastaa p.

.samaiimääräi.sestii siiinmasla tätä uutta rahaa.

Mutta jos p. ei ole ollut kauan liikkeessä eikä

sen arvo kovin paljon alentunut, on sopivinta

vähitellen luuastaiiialla saattaa sen kurssiarvii

asteittain kolioamaan nimellisarvon ta.salle.

.)o vanhalla ajalla ja keskiajalla käytettiin

siellä tiiällä p:n kaltaisia kiertoviiliiieitä, mutta
nykyisen muotonsa ja merkityksen.sä p. sai vasta

17:nueii vuosis. lopulla ja ISinnen viiosis. alussa.

Ensi kerran p:aa pankkisetelien muodossa la^s-

kettiin liikkeeseen suuret miiärät Kanskassa
1716-20 n. ». Law'n järjestelmiin yhteydessä

(ks. l..aw|. Surkean kuuluisuuden .saavuttivat

Hanskan vallankumouksen aikuiset assi-jnaatit

(ks. t.). Melkein kaikilla valtioilla un lOinnellä

vuosis. ollut epävarsiiiaista ja varsinaista p:a».

Epävarsiiiaista p:aj> ovat esim. Saksan nykyi-
set valtakunnankassasetelit ( licich.iknssin.ichcine).

Venäjä siirtyi 1897 papi-rirahakannasta kultakan-
nalle. Paperiraliakaiinalla ovat liilii nykyä esim.

Italia. Espanja. Portupil. useimmat Keski- ja

Etclä-Ameriikan vallat. Suomessa on. sittenkuin

metalliraha 1863 iniiärättiin ainoaksi lailliseksi

maksuviilineeksi. varsinaista p:aa ollut vain sil-

loin, kun kultakantaan siirryttäessä Suomen pan
kin si'telit 1877 julistettiin vähäksi aikaa lunas-

taniiittoiiiiksi ja pakkokurssilla kiiyviksi. ./. /•'.

Paperivanuke ks. P ii ii v a n u k e.

Paperivene I. p a p e r i n a n t i 1 u s (Argo
naiilii nr<iol. Välimeressä y. m. asustava kaksi-

kiduksisiin kuuluva S-lon

keroinen mustekala. Naa
raalla on lielmivenlioen

kuorta muistuttava. mult:i

paperinliieno. kierteinen

II. 20 Olli pitkä kuori

(vrt. Mustekalat)
joka on syntynyt kahden
ylimmän, hyvin levenneen,

taakse suuntautuneen lon

keron erittiimiiiiä. eikii

siis vastaa muiden nil-

viäisten kuorta. Koiras
on naarasta pienempi, kuo-

reton, ja ylimmät lonke-

rot ovat tavallista muo-
toa. Yksi muista lonkeroista on muodostunut
irtautuvaksi paritnseliineksi, „liee-to<otyluksek8i"

(ks. t.). P. oli tunnettu jo vanhalla ajalla:

Aristoteles m. m. kertoo sen purjehtivan meren
pinnalla yliilonkerot pystyssä purjeina. Toilelli

Kuudessa p. kyllä kohoaa pinnallekin, mutta
käytliUi loiikeroita soutimina. /. V-h.

Paperiviltti, villasta kudottu paksu viltti,

jota kiiytclään joko ko^teana vilKinii paperi-

koneen puscrlimissa, jolloin se on verrattain irto-

kutoista, tai k n i v n ii s v i I t t i n ii paperikoneen

l*iipt'rivfnf (niiaras).
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sylintereillä, jolloin se on kudottu paksuksi liuo-

v:iksi. Kuivausvilltcinii kiiytetiiiin myöskin puu-
villakuiloksia. A. 8-r.

Paperossi (ruots. puiiyron. ven. papin')'sa: vrt.

Papyrus), sigarctti. savuko on valmis-
tettu hienoksi leikatu.sta polttotupakasta. joka
on suljettu hienosta silkkipaperista tehtyyn hyl-

.syyn. Aluksi polttajat pyörittivät p:nsa käsin;
sittemmin ilmestyi kauppaan valmiita hylsyjä,
joiliin tupakka työnnettiin putken y. m. s. avulla.

Nykyään p;t valmistetaan koneellisesti. — P :t

ovat kotoisin itämailta: Euroopassa ne tulivat
yleiseen käytäntöön ISOOIuvun toisella puolis-

kolla, vrt. T u p a k k a.

Papeteria (ransk. papeleric), paperikauppa,
paperi- ja pahvitavarat.

Faphlagonia, entinen maakunta Vähän-Aasian
pohjoisosassa; pohjoisessa rajana Jlustameri.
idässä Poutos, etelässä Galatia, lännessä Bithynia.
P. on suurimmaksi osaksi vuorimaata (tärkein
vuori Olgassys) ; joet ovat itärajalla juoksevaa
Halysjokea lukuunottamatta vähäisiä. Kau-
punjieista oli huomattavin Mustanmeren rannalla
oleva kreik. Sinope (Sinob). Asukkaat, jotka
olivat kappadokialaisten heimolaisia, harjoittivat
karjanhoitoa ja vuorityötä. — Oltuaan vanhim-
pina aikoina itsenäinen P. 6:nnella vuosis. jou-

tui ensin Lyydian sitten Persian vallan alaisuu-

teen, mutta maan ruhtinaat pysyivät siitä huoli-

matta varsin itsenäisessä asemassa. Ensimäisellä
vuosis. e. Kr. Pontoon Mithridates valloitti suu-
rimman osan P:aa, ja hänen kukistuttuaan
Pompejus yhdisti P:n rannikkoalueen roomal.
Bithynia provinssiin (64 e. Kr.) ; myöhemmin
roomalaiset liittivät nuuit osat Galatiaan ja

Kappadokiaan. J. F.

Paphos 1. P a 1 a i p a p h o s (..vanha P.")

,

muinaiskreik. kaupunki Kyproksessa, lähellä saa-

ren lounaisrantaa. Aphrodite jumalattaren pal-

velun tärkeimpiä pesäpaikkoja. Jumalatarta pal-

veltiin P;ssa itämaisin menoin Aphrodite tlra-

uiana. Toinen P. kaupunki sijaitsi sisempänä
saarella, O. E. T.

Papias, Fryygian maakunnassa olevan Hiera-
polis kaupunirin piispa. P. kirjoitti v:n 140 j. Kr.
vaiheilla 5 kirjaa sisältävän teoksen ..Herran lau-

selmista". Teos on hävinnyt, mutta Eusebiuksen
kirkkohistorias.sa siitä on säilynyt muutamia ar-

vokkaita otteita. Eräässä näistä P. mainitsee
apostolien oppilailta tiedustelleensa, mitä apos-

tolit olivat (Jeesuksesta) kertoneet; niinikään
hän oli tätä tiedustellut Aristionilta ja presby-
teri Johannekselta, josta käy selville, että paitsi

apostoli Johannesta eli samaan aikaan toinenkin
arvossa pidetty kristitty, presbyteri Johannes.
Toisessa Eusebiuksen säilyttämässä otteessa hän
taas antaa erinäisiä tietoja Matteuksesta ja

Markuksesta. [Erwin Preuschen : ..Antile<;o-

mena" (1901).] E. Ka.
Papier-mache {pnpjcmase'] (ransk., ..purek-

sittu paperi"), paperitahdas. saveen ja liimaan
sekoitettu paperimassa, josta valamalla ja puris-

tamalla valmistetaan erilaisia, koristeina, leikki-

kaluina, opetusvälineinä y. m. käytettyjä esineitä.

Papiksivihkiminen (lat. ordinn'tiö) tapahtui
kristinuskon alkuaikoina piispan tai vanhimman
presbyterin toimittaman rukouksen ja kätten
päällepanemisen kautta. Myöhemmät katoliset

kirkkojärjestykset määräiivät. että muidenkin

saapuvilla olevii^n pappien tulee laskea kätensä
vihittävän pään päälle, mutta itse toimitus kuu-
lui piispan tehtäviin. — Sittenkuin Luther oli

julistanut kaikkien kristittyjen yleisen pappeu-
den, ci ordinatsionia katolisessa merkityksessä
enää tarvittu. Mutta sanansaarnaajan virka jäi

ja sen kanssa [>. Yleisenä sääntönä evankelisessa
kirkossa on ollut, että p. on toimitettava seura-
kunnan edessä. Läsnäolevat papilliset avustajat
lukevat piispan kehoituksesta vihittäville sopivia

Raamatun sanoja. P :n ehdoista on Suomen kirkko-
laissa määrätty, että vihittävän tulee olla puh-
dasniniisen ja hyvämaineisen, että häu on tun-
nettu jumaliseksi ja kristilliseksi elämässänsä,
kaksikolmatta ikävuotta täyttänyt, että hän yli-

opistossa on tietojensa puolesta hyväksytty pap-
pissivistykseen kuuluvissa oppiaineissa, sekä että
hän on vapaa sellaisesta taudista taikka jäsenten,
puheen tahi aistimien virheestä ja viasta, joka
haittaa papin viran toimittamista tai muuten on
loukkaava. P:stä ks. Kirkkolain §§ 109-117.

E. K-a.

Papilio ks. 1? i t a r i p e r h o n e n.

Papilionaceae ks. Hernekukkaiset.
Papilla l-i'-/ (lat.) 1. n y s t y on joko ihon tai

limakalvon muodostama kohoutuma. Tällaisia ovat
esim. kielen maku- ja tuntonystyt, nisässä tavat-

tava nänni (p. mammcej, hiuksen juuressa oleva

karvanj-sty (p. pili), munuaisissa olevat munuais-
nystyt (papillie rennlesj sekä silmän takaseinässä
oleva kohoutuma. näköhermon nysty ( p. nervi op-

tici).
'

' y. K.
Papilli ks. Papilla.
Papin l-H'], Denis (16471710 t. 1712), ransk.

fyysikko, luki lääketiedettä ja sai lääketieteen

tohtorin arvon 1(569, nuitta rupesi sittemmin apu-
laiseksi Huygensille, joka siihen aikaan eli Pa-
riisissa vasta perustetun tiedeakatemian jäsenenä
ilmapumppukokeisiin kiintyneenä. Senaikaisen
uskonnollisen vainon tähden täytyi P:n. ollen

kalvinisti. kuitenkin pian paeta Englantiin, missä
hän tutustui Boyleen ja teki hänen kanssaan yh-

dessä sarjan tieteellisiä tutkimuksia. V. 1681 P.

matkusti, tultuaan Boylen ehdotuksesta Koyal so-

ciety'n jäseneksi, Venetsiaan, mutta palasi jo

1684. V. 1688 P. nimitettiin professoriksi Mar-
burgin yliopistoon, missä virassa hän pysyi aina
v:een 1707, oleskeltuaan sillä välillä lyhyen ajan
Kasselissa. Sitten hän palasi uudelleen Lontoo-
seen. P. oli runsasaatteinen ja kekseliäs tut-

kija, mutta monet hänen keksintönsä päättyivät
enimmäkseen ehdotuksiin. V. 1681 ilmestyi Lon-
toossa hänen kuuluisin julkaisunsa ..A new di-

gestor or engine for softing bones" sisältäen seli-

tyksen n. s. P:n padasta (ks. t.) 1. P:n d i-

gestorista. jolla hän osoitti vesiliöyryn jän-

tevyyden voiman sekä 100^ kuumemman veden
liuentavan kyvyn. P. paransi ilmapumpun ra-

kennetta ja suunnitteli ensimäisen lautasella va-

rustetun ilmapumpun. Hänen tutkimuksensa
tällä alalla johti hänet ajatukseen, että silinte-

rissä liikkuvaan mäntään vaikuttavan höyryn
painetta voitaisiin käj'ttää mekaanisen voiman
synnyttäjänä, P:n kokeet ja ajatukset ovat joh-

taneet myöhempiä keksijöitä oivaltamaan män
nän merkityksen suunnitellessaan höyrykonetta,
P. keksi monenlaiset vedennostokoneet ja paransi

Saveryn konetta niin. että se nosti vettä 70 ja-

lan korkeuteen. P. on kirjoittanut : ..Xouvelles
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i ridr" il67'lt. ..A cuiitiiuititiou of

or" (16S7; yhdessä Boyleu kimssat,

[our Iev»r Tcau |>«r I» Ior<» du feu"

r. ^.H.

'.MUKI'-/. .IC m i 1 i u s, kuuluisa

:iut Septiiiiius Severukseu jii

loisla jitlkiniiiiueii litinot sur-

Kr.t. P. hoiti Sepliniius keisii-

,L ...t . I .,.. ""iistoiiiiiti jii tuli

-:i liollioojuksi.

. „ ,_ .. ..-u .,yun'stiones"

ja 19-kirjainrn ..RespoDsa". joista osia ou säily-

Drt kfiuri Justiniauuksrn ..pandektoissa".

IE. Costa, ,.1'apiniano" (1S94 116).) E. Hl
Papinin l-pitnf pata. Papin'in (ks. t.) kek-

timL metallista tehty, vahva keittoastia, jolla

re»t5 Toidaan kuumentaa 100° korkeampaan
ID. Kun astia täytetään n. '/>:ksi ve-

•ii ruuvataan kiinni ja astiaa kuumcn-
t vesihöyry pääse vapaasti ha-

vaan aikaansait veden pintaa

p.iuieen. niin että veden kiehunia-

la (vrt. Kiehu m i n e n). P. p;lla

• a kuumentaa niin paljon yli 100°, että

; aineet kuten esim. luu. jotka pysyvät
^•...11.1 ivallisessa kiehumapisteessii. siinä peh-

menevät. P. p. on varustettu varaventtii-
I illä U. S. n.

Fapinkaulus, papinpukuun evankelisessa, vär-

iinkin luterilaisessa kirkossa kuuluva xaatekap-

f>ale. ks. M e s s u p u k u, pal.sta 302. ('. P.

Papinkirja, todistus, jonka pappi antaa seura-

kunnan jä-^^eiie-tä siitä, mitä kirkonkirjassa hä-

n>^tä in mnrkittynä. siis esim. iästä, maineesta.

1. syntymä- tai kuolinajasta. P:a.i

- mainetoilistuk.seksi ja sitä anncf-

Lie&>,i u!i otL-tlava huomioon niin hyvin arm. ase-

tus, sisältävä eräitä määräyksiä papiston annet-

tavista todistuksista, annettu marrask. 20 p. 1S06.

kuin kirkkolaki, varsinkin sen 147 §. K. K-a.

Paplnpuku ks. M e s s u p u k u.

Papinsaari ks. Prestholm.
Paplntutkinto. Sittenkuin asianomainen pa-

pinkokelas on yliopistossa suorittanut joko teolo-

Si»en erotutkinnon tahi jonkun teolo^jiscn oppi-

arvon, tulee hänen piispan ja tuomiokapitulin
e<le*Aä suorittaa seuraavat näytteet: a) siinä kau-
puD^rissa. jossa tuomiokapituli on, määrättynä
pttivtnl julkiit«s.Ha jumalanpalveluksessa saarnata
•uomen ja ruotsin kielellä: b| tuomiokapitulin
edenaä pitää kyselmys jostakin katekismuksen
kappale<.-sta ja lyhyt selity» jostakin Raamatun
(«aikanta »ekä ci tuomiokapitulin edessä käydä
julkinen tutkinto, jossa tuomiokapitulin jä.sonct

tutkivat hSnen kykyänsä pappisviran toimitta-

mincMa käyttää niitä jumaluusopin oppiaineita,
joiua hänen tieteelliset tietonsa jo on yliopis-

to»». .. vrt. Kirkkolaki 110§. E. Ka.
P' Alkukirkon ajoista osti on kris-

• illiix-ii.i
—

-lila ollut oikeuksia p:iin näh-
den. Vii m alunsa kysyttiin muo<lolli-
"'"'' ' '

' ':unnes pappien
jili kokonaan

.1 kirkossa siir-

l'-n .Saksassa miialli-

Ile maanomistujallc
lisita, joissa yleensä
on ollut enemmän

luiiiiuatettu, uli Mrurakunnilla lain mukaan oi-

keus ottaa osaa p:iin. vaikkakin hallitus ja aa

teliset sitä voimaiu.-^a mukaan supi-olivat. Nyk.
järjestys nuiassamme on sellainen, että hiippa

kuntahallitus asettaa hakijoista ehdolle kolme,

jotka sitten saavat suorittaa saarn;ikoki'onsa.

Kraillä ehdoilla voi seurakunta niiidon lisäksi

anoa neljättä vaalisaarnaajaa. Kun kaikki vaa

lissa olevat ovat niiytteeusä suorittaiiei-l. pidoliiän

vaali. N. s. konsistorillisissa viroiss:i lusiat, kirkko-

herran- ja kaikki kappalaisonvirat i annetaan
valtakirja sille, joka on saanut äänien enonimis-

tun. n. s. keisarillisien pitäjien vaalista antaa
ratkaisun keisari (nyk. senaatti ja kenraalikuver-

nööri). P:ssa on maiussamme vanhastaan vallin

nut varallisuusasteikko; v:sta 1008 on korkein
äänimäärä ollut rajoitettu 2.'i :een. Vm lOK! kir

kolliskokous on päättänyt, että varallisuu.sas

teikko olisi poistettava. P;sta Suomessa ks.

Kirkkolain §§ 105 2r),i. E. Ka.
Papirius [-pi'-/, roomal. plebeijisiiku. lisiinimel

tään C a r b o. jonka muuan haara verraten var

hain saavutti patriisiaseman. l\innetuimpia tä-

män suvun jiisenistä oli Lucius 1'. C u r s o r.

toisen samnilaissodan (327-1104 e. Kr.) sankari,

joka oli r> kertaa konsulina ja 2 kertaa diktaat

turina, sekä kolme C :i r b o nimistä miestä, jotka

Gracchusten ja Mariuksen aikana liikiehdotiiksil

laan ja sotihiallisella toiniinnallaan puolsivat

kans:inviiltaisuuden asiaa. E. III.

Fapismi (lat. /«i/jo = isä. paavii. paavinv;iltius

ja se käsitystapa, jonka tiuikaan paavi. Kristuk-

sen sijaisena maan päällä, ou oppia ja elämää kos-

kevissa kysymyksissä erehtymätön tuomari. Pii
kannattajaa sanotaan papistiksi. A.J.P-ä.
Papisto ks. J^ a p p i ja P a p p i s s ä ä t y.

Papiston palkkaus. Kun kristinusko tuli

.Suoni<K>n. tulivat täällä voimaan kalolisen kirkon
jo varmistuneet säännökset ja nienedolytavat,
jotka, tosin v.aihdellen erityiskohdiss;i eri maiss:i.

olivat pääasiassa kaikkialla samanlaiset. Uuttji

pappisvirkaa ei saanut perustaa, jollei sitä var
ten ollut py.syviä ja riittäviä tuloja. Scnmukaan
kuin olot järjestyiviit Unotsin kirkossa katoli

sena aikana, tulivat Suomessakin papiston palk

kauksen muodostamaan pääasiassa seuraavat erät

kymmenyk.set (ks. t.). jotka olivat palkkauksen
varsinaisena runkona; n. s. jura stolcE, s. o. mak
sut kirkollisista toimituksista, joitu pappi suo

ritti puettuna virkapukuun (.ilola)
-.

n. s. uhrii

ja ruok:isaatavat, joita osaksi rahana, osaksi

luonnontuotteina suoritettiin erityisinä juhlapäi
vinä, p. ehtoollisella käydessä tai vähäksi katso
tun palkkauksen lisäksi, ja papiston virkatalot

(ks. t.). — Uskonpuhdistuksen aikana tapahtui
tässä vanhassa palkkaustavassa se suuri muutos,
että kuninpas Kusta.a Vaasa n. 8. Westerftsiti

resessin nojalla v:lta 1,')27 {ks. Kirkko
rcduktsioui) otti kruunulle sekä suuren
joukon kirkon tiluksia että kaksi kolmannesta
kirkon tärkeimmilstä kymmenyksestä. vilja

k:sestä. Mutta päiiasiallisesti on sanottu palk
kausiapa ollut voimassa nyky:iika:in a.sti ja muo-
doslaa vielä historiallisen pohjan, jolla, joskin

muuttunein muodoin, ollaan, 'rärkeinimislä ase

tuksista, joilla sanottuja palkkausoloja ennen
vuolla t88fi on järjestelty, mainitt:ikoon : ase-

tukset 8 p:ltä helmik. 1681. 2:t p:!lä helmik.

1604 (koskeva erityisesti Turun hiippakuntaa),
18 p:ltä tarnmik. 174.'t (koskeva erityisesti Poh-



>-2l Papiston virkatalot 222

janmaata) ja 19 |i;ltä lielniik. 1776 (koskeva
erityisesti Ahvenanmaata). Papiston oikeudet
palkkaukseensa ja virkataloihinsa on vahvistettu

1723 annetuilla papiston erioikeuksilla, joilla yliä

on perustuslain luonne.

Erät, joista p. p. mainitun monisatavuotisen
kehityksen nojalla on kertynyt, ovat maaseura-
kunnissamme seuraavat (ottaen huomioon, että,

kuteu jo yllämainituista erilaisista eri paikka-
kuntia varten annetuista säännöksistä näkyy,
suuria paikkakuunallisia eroavaisuuksia on ole-

massa) :

1. Kymmenykset 1. tihunnit: a) Kolmannes-
1. tertsiaalijyvät. s. o. se kolmannes vanhoista
kirkon viljakymmenyksistä. joka Kustaa Vaasan
ajoista jäi seurakunnan papin hyväksi ; b) kym-
menykset muista viljakasveista, kuten herneistä.

pa\'uista. humaloista, pellavista, hampuista ja

nauriista — näillä erillä ei yleensä ole ollut suu-

rempaa merkitystä; e) voikymmenys: '1 naula
voita vuosittain kultakin lehmältä: di karjakym-
nienys (qvich tiondej 1. kymmenys vuoden ku-
luessa syntyneistä vasikoista, varsoista, lam-

paista y. m. kotieläimistä, joka erä jo vuosi-

sadoittain joko säännösten, sopimusten tai käy-
tännön kautta on suoritettu muunlaisina maksu-
erinä: e) kalakymmenys. joka myös on ollut

moninaisten muutosten alainen ja muodostaa tun-

tuvamman erän vain eräissä paikkakunnissa,

missä merikalastusta ynnä lohenpyyntiä huomat-
tavassa määrässä harjoitetaan.

2. Pääsiäisrahat fpdsköre), alkuaan tilattomien

suoritettava, sittemmin eri tavoin järjestynyt.

On jäännös vanhoista ..uhreista".

3. Maahanlaskiaismaksu lUkstol) eli testa-

mentti, alkuaan vainajan sielumessuista suori-

tettu korvaus, sekä morsiusparin kuulutuksesta

ja vihkimisestä, lapsen kastamisesta ynnä kirk-

koonottamisesta suoritetut maksut. Nämät ovat

enimmäkseen jäännöksiä yllämainituista van-

hoista jura stoIa?-maksuista.

4. Päivätyöt, joita ei kaikilla paikkakunnilla

ole ollut ja jotka alkuaan lienevät olleet erään-

laista henkilökohtaista suoritusta niitten seura-

kuntalaisten puolelta, joilla ei ole ollut kym-
menysvelvollisla m;iata.

5. Ruokasaatavat (matskott), joita erinäisillä

paikkakunnilla on suoritettu, osittain korvauk-

sena aikaisemmista sopimuksen kautta tai muu-
ten lakanneista suorituksista.

6. Korvaus tai vastike (vederlag). jota kruunu
paikoittain, etenkin Vaasan ja Oulun lääneissä,

on suorittanut osittain kruunun haltuun ote-

tuista kirkon eduista, osittain papiston ikivan-

hasta ja ennen majatalojen asettamista tärkeästä

kestitsemisvelvollisuudesta.

7. Teollisuuslaitosten suoritettavat maksut,
jotka ovat tulleet voimaan suhteellisesti myöhään
ja erityisten kunink. päätösten kautta.

Kaupunkiseurakunnissa ei ole voimaan tullut

yhteisiä perusteita, vaan on palkkaus perustunut

vanhaan tapaan ja hallituksen vahvistamiin

paikkakunnallisiin sopimuksiin.

Kun alkuaan seur;\kunnassa oli vain yksi

pappi, kirkkoherra, koskee sanottu palkkaus al-

kuaan vain häntä. Uskonpuhdistuksen jälkeen,

kun lisääntvvän kansanopetuksen tarpeeksi seura-

kuntiin alettiin ottaa kappalaisia ja pitäjän-

apulaisia, on näitten palkkaus järjestynyt eri

tavoin. Alkujaan kirkkoherrat suorittivat heille

palkan, sittemmin on palkkaus siirtynyt seura-

kuntien suoritettavaksi.

Mitä enemmän siirryttiin pois luonnontalou-

den kannalta, sitä suuremmiksi kävivät haitat

moninaisissa luonnontuotteissa suoritettavasta

p. p:sta. Yleisesti tekivät papisto ja seurakun-
nat sopimuksia, varsinkin 1700-luvulla. joitten

kautta päästiin mukavampiin ja selvenipiiu palk-

kaustapoihin.

ö p. elok. 18S0 annetun asetuksen kautta on
koko maan luteril. seurakuntien p. p. säädetty

järjestettäväksi yhtenäiselle kannalle. Tämän
asetuksen mukaan kaupunkiseurakunniit s.aavat

edelleen laillisessa järjestyksessä sopia palkoista,

^^laaseurakuntien palkkauksen järjestelystä mai-
nittakoon pääpiirteitä: Palkanmäärään nähden
papisto on vastaisuudessa turvattu semmoisten
palkkaetujen nauttimisessa, että ne täysin vas-

taavat, mitä ennen on suoritettu: mutta maksu-
tapaan nähden toimitetaan järjestely. Palkat

lasketaan pääasiallisesti jyvissä. Kolmannesjyvät
ja muut jyvämaksut säilytetään edelleen maa-
tilojen .suoritettavina, mutta vahvistetaan var-

maksi määräksi kultakin tilalta. Kaikki muut
muissa luonnontuotteissa kuin jyvissä suoritetut

kymmenykset ja maksut vaihdetaan (missä

|>aikkakunnan olot eivät vaadi tekemään poik-

keusta voi- ja lohikymmenyksiin nähden) määrät-

tyihin vuosimaksuihin. Pääsiäisrahat, päivätyöt,

ruoka-avut sekä maahanlaskiais- ja kirkkoon-

ottomaksut muutetaan määrätyiksi, hengeltä suo-

ritettaviksi maksuiksi. Yksityisistä kirkollisista

toimituksista, jos ne tapahtuvat papin kotona,

kirkossa tai hautau.smaalla, ei pappi saa maksua.

Virkatodistuksista on asetuksessa erityinen taksa.

Teollisuuslaitokset, maakauppiaat ja ilman kiin-

teää omaisuutta olevat henkilöt ovat osalliset pa-

piston palkkauksessa, yleensä kunnallistaksoituk-

sensa mukaan. Valtion suorittamista korvaus-

eristä, missä seurakunta ei niitä tarvitse, muo-
dostetaan seurakuntien vastikerahasto. josta

annetaan avustusta papiston palkkaukseen vähä-

väkisissä seurakunnissa. Palkkauksen järjestely-

ehdotuksen tekevät erikseen kussakin seurakun-

nassa lääneittäin asetetut komiteat, joitten ehdo-

tukset asianomaisten lausuntojen kera jätetään

hallituksen vahvistettaviksi.

Mainittakoon vielä, että piispat, tuomiokapi-

tulien asessorit ja lääninrovastit saavat sano-

tuista toimistaan palkan valtiolta erityisten sään-

nösten mukaan: että valtio isoksi osaksi suo-

rittaa p. p:n eräissä Lapin seurakunnissa: sekä

että lukkarien palkkaus on järjestetty 22 p.

huhtik. 1901 annetulla asetuksella.

Kreikkalais-katolisen kirkon p. p:sta Suomessa

on säädetty 29 p. toukok. 1867. 12 p. helmik.

1874 ja osaksi 17 p. jouluk. 1905 annetuissa

a.setuksissa. J- -A. 3I-aa.

Papiston virkatalot. Kun seurakuntahoito

kristinuskon Suomeen tultua alkoi vakaantua,

alettiin kohta seurakuntia varustaa papiston

virkataloilla. Olot kehittyivät yleensä yhtäriu-

taa Ruotsin olojen kanssa. Sikäli kuin aluksi

maan yhteisomistus vielä vallitsi, lienevät kirkko

ja pappi ilman muuta voineet tulla osallisiksi

vhteisestä maasta. Sitten on Ruotsin vanhoissa

maakuntalaeissa ja kuningas Kristoferin maan-

hiissa säännöksiä seurakuntalaisten velvollisuu-
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näitten asuttaviksi. Uudet
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irnat.

--iUidyD erioikeuksilla
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kaikkineen, mitä niihin

-; II puolelta asti on kirkol-

-:i merkitty kruunun-
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Ivollimius rakentaa ja pi-

rran virkataloa on pitkin

-.liidetty : mainittakoon sään-
llnkennuiikaaren 2fi luvussa,

•nemmin olleet velvolliset

virkatalonsa, missä seura-

toisin RovitUi. kuten
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-krarahat. Virka-
aauinhiinneita: kirkkoherran

Oll-

ia

(i III. muussa 4-7 liuuuvtta. Kaiipiinkisfurakunta

|iiiättäkiHin itse, kuinka kustannukset virka-

I loista suoritelluin. Maa- sekä yhdistetyssä kuu-

iki. ja iiiaa>eiirakuiiiiassa rakennetaan ja kun-

i.loläiin virkatalot rakeiiiuiskassalla. joku
I iva niin suureksi, että korot riittävät me

Kn.ssa kootaan lähinnä met.säninyynti-
' I. Mitä puuttuu, kootaan maksuilla, jotka

-i'sti nousevat 4 .'i'; iin ka.ssan pääoma-
-lä. ja joita seurakunta ja papisto suo-

it siten, ettei papiston maksu saa olla

isompi kuin kolmas osa seurakunnan maksusta.

j

Seurakuntalaiset ottavat osaa maksuun samassa

j
suhteessa kuin suorittavat papistoupalkkausta.

Kassan pääomumäiirU ynnä seurakunnan ja pa-

piston maksuasuudet vahvistetaan erityisesti joka

seurakuntaa varten. Itakennuskassun ylijäämä-

varoja voidaan erityisellä luvalla käyttää virka-

talon parannuksiin tai seurakunnan kirkollisiin

tarkoituksiin. - - \'irkataloii tilukset on pappi

velvollinen hyvin hoitamaan. Metsää varten laa-

ditaan erityinen hoitosuunnitelma, jota on nou-

datettava. Siksi ajaksi, jona virkatalo on hänen
hallussaan, saa pappi antaa vuokralle virkatalon

tai osan siitä ynnä ottaa asukkaita maatorppiin.

KuveriiiHirin luvalla saa ottaa torpparin tai vuok-

rata maata teollisuuslaitoksille jopa ."iO v :ksi. Jos

haltia erittäin huonosti hoitaa virkataloa, voi-

daan se, sittenkuin asia on liitkillii. antaa vuok-

ralle. — Valvomaan seurakunnan oikeutta ja toi-

niitlamaan sen velvollisuuksia on asetettava virka-

talon lautakunta, jossa on :i-5 jäsentä. — Taloudel-

lisen katselmuksen virkatalon rakennuksiin, inmin-

viljelykseen ja metsään nähden toimittaa joka

.'i:s vuosi 3-miehinen katselmuslautakunta, jonka

puheenjohtajana on lääninrovasti. Kun lähtö

tai tulo tapahtuu, toimittaa lähtö- ja tulokatsel-

muk.sen raastuvan- tai kihlakunnanoikeus, jos

Miahdollista. kolmen kuukauden kuluessa lähdön

jälkeen. Rappeutumisesta on virkatalon haltia

vastuus.sa.

Eräissä Lapinmaan seurakunnissa pitäii pa-

piston virkatalot kunnossa osaksi kruunu, osaksi

Lapinmaan kirkollisrahasto.

./. A. M aa.

Papiston yliopistolliset lomakurssit pidet-

tiin maassamme ensi kerran Lahdessa heinä-

kuussa 190H: toiset pidettiin Jyväskylässä elo-

kuussa liito ja kolmaiiiiet 'rainpereella elokuussa

Hti:i. Lonuikiirssicn tarkoituksena on tutustut-

taa papistoa teolofiisen tieteen ennätyksiin ja

inencttelytapoiliin. Osanottajia on ollut n. sodan

paikoilla. E. K-a.

Pappa iks. Paavi), isä.

Pappeinkokous, Virallinen p. kokoontuu hiippa-

kunnittain piispan kiitsumukse.sta joka viides

vuosi tai sillä välinkin jos tarve vaatii. Näiden

p:ten tarkoituksena on osaksi papiston sivistyk-

sen edistäminen, osaksi kirkon hallitusta ja hal-

lintoa koskevain tärkeäin asiain päätettäviksi

valmistaminen. Niissä on siis 1) käsiteltävä ju-

maluusopillisia asioita (jäsenien esitelmien tai

aliistuslen kautta) : 2l käsiteltiivä keskinäisiä tie-

donantoja puhtaa>li hen}:ellisistä asioista; 3)

neuvoteltava sellaisista kirkon hallintoon tai hal-

litukseen tarvittavista muutoksista. joist;i joko

p:«.sa on nostettu kysymys laikka kirkolliskokous

sen lausuntoa vaatinut (ks. kirkkolain §§ 437-

449), Viime aikoina on myöskin kesäisin pidetty
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yleisiä, koko maata käsittäviä p:ia, joilla ei ole

virallista luonnetta. E. K-a.

Pappenheim l-:>nluiim], Gottfried Ilein-
r i c li von (1ÖU4-1632), saks. kreivi, kuuluisa
päällikkö kolmikynnnenvuotisessa sodassa; tais-

teli urhoollisesti liigan arnieiassa ja haavoittui

Valkovuoren tappelussa 1G20. Sai sitten keisa-

rin palveluksessa mainetta kyrassieerirykmentin
päällikkönä (v:sta 1623), soti Italiassa, Itäval-

lan talonpoikia v;istaan (1626) ja Pohjois-Sak-

sassa ensin \Vallensteinin, sitten Tillyn ylijoh-

dolla; tuli ratsuväen kenraaliksi. Otti huomatta-
vaa osaa Maedeburgin valloitukseen 1631; myötä-
vaikutti Breitenfeldin taistelussa sam. v. uhka-
rohkeudellaan Tillyn tappioon. Liitzenin tappe-

lussa 16:12 P:n osasto, saavuttuaan myöhemmin
taistelutantereelle, suojeli Wallensteinin peräyty-

mistä; itse P. täällä kuolettavasti haavoittui.

a. K.

Pappenheim [-anhäimj, Max (s. 1860), saks.

oikeusoppinut, v:sta 1888 professorina Kielissä;

on m. m. tutkinut skand. oikeutta ja oikeusliisto-

riaa ; teoksia: ,,Die altdänischen Schutzsilden"

(1885), ,,Die sch\vedischen Gesetzentxvurfe vom
Jahre 1890 betreffend das Ge.sellschaftsrecht"

(1892), ..Handbuch des Seerechts", I (1906).

Papperslyktan, Helsincissä 1859-61 ilmesty-

nyt ruotsinkielinen viikkolehti. K;Ucsi ensimäistä

vuosikertaa toimitti Aug. Schauman, viimeisen

Edv. Bergh ja Eob. Lagerborg.
Pappi, jumalanpalvelu.smenoja kutsumukse-

naan toimittava henkilö. Alkeellisissa yhteiskun-

nissa on tavallisesti jokainen perheen päämies
oikeutettu uhraamaan ja suorittamaan muita us-

konnollisia toimituksia, mutta jumalanpalvelus-

muotojen rikastuessa ja uskonnollisen käsitepii-

rin kehittyessä käy erityinen ammattitaito tar-

peelliseksi. Usein p:lta vaaditaan sitä paitsi luon-

nollisiin taipumuksiin perustuvaa tai harjoituk-

sen kautta saavutettivvaa kykyä langeta hurmos-
tilaan, jotta voisi siten tulla läheisempään yli-

teyteen henkimaailman kanssa. Siinä tapauk-

sessa p. on sama kuin noita tai ennustaja. Usein
p:n toimi kulkee perintönä määrätyissä suvuissa.

jotka säilyttävät taitoaan kalliina salaisuutena.

Ainoina henkilöinä, jotka tietävät miten jumal-

olentoja on lähestyttävä, p :t tulevat kaikille muille

välttämättömiksi välittäjiksi jumalain ja ihmis-

ten välillä ja nauttivat erityistä arvoasemaa sekä

taloudellisia etuja. Useissa maissa, kuten vanhassa
Kreikassa ja Koomassa sekä Kiinassa on kunin-

kailla ja muilla valtion virkamieliillä papillisia vel-

vollisuuksia. Israelissa erityinen pappissääty juon-

taa juurensa Mooseksen ajoista asti, mutta kehit-

tyi täydelliseksi järjestöksi vasta Baabelin van-

keuden jälkeen. P:n tehtäviin kuului oraakkelien

antaminen, uhraaminen ja lain opettaminen, jo-

hon sisältyi myöskin lainkäyttöä. Virkansa merk-
kinä p ;t kantoivat erityistä pukua ja olivat vel-

vollisia noudattamaan tarkkaan mäiirättyjä puh-

taussääntöjä. Katolisessa kirkossa p. armonväli-

kappaleiden, nimenomaan sakramenttien hoita-

jana käsitetään Kristuksen lunastustyön jatka-

jaksi, joka voi tuomarina ratkaista sielun ja

.lumalan välisiä asioita; virkaan tarvittavan eri-

tyisen luonteen p. saa papiksivihkimisen välityk-

sellä. Evankelisessa kirkossa on vallalla yleisen

pappeuden aate. Virkapappeja tarvitaan ainoas-

taan järjest}'ksen vuoksi, ja heidän kaikki val-

s, VII. Painettu Vi 15.

t.ansa rajoittuu sanan saarnaamiseen ja sakra-

menttien hoitamiseen. A. J. l'-ä.

Pappila ks. Papiston virkatalot.
Pappiskirja, näin nimitetään myöhäisintä

niistä neljästä piiälähteestä, joista pentateukki
(ks. t.) on kokoonpantu. Ar. II.

Pappissääty on papisto määrätyltä erioikeuk

siii nauttivana kansalaisryhmänä. Sittenkuin jo

marttyyrikirkoii aikana pajiisto oli alkanut erot-

t:vutua „maallikoista" moniasteiseksi säädyksi (ks.

Kleerus ja Hierarkia), sai se kirkon tul-

tua valtiokirkoksi monenlaisia etuoikeuksia; pa-

pit vapautettiin enimmistä yleisistä rasituksista

ja piispat saivat tuomarintehtäviä ja vaikutusval-

ta;! kaupunkien ja maakuntien hallintovirkojen

täyttämiseen. AikaiseT^imalla keskiajalla tekivät

hallitsijat useissa maissa p:n valtiovallan tueksi,

antamalla piispoille ja apoteille, joiden nimitys-

oikeus oli heidän hallussaan, läänityksiii, jotka

eivät menneet perintönä kuten maallisten vasal-

lien, vaan voitiin edellisen haltian kuollessa an-

ta.a uusille hiotettaville miehille. Mutta sitten-

kuin p.iavit investituurariidas.sa olivat riistäneet

hallitsijoilta nimitysoikeuden. kumminkin edel-

leen pitäen kiinni p:n saavuttamista ulkonaisista

eduista, tuli p. valtiovallalle vaaralliseksi. Kirkon
verovapaus ja tuomiovalta rajoittivat valtiovallan

toimipiiriä tavattomasti. Mutta keskiajan lo-

pulla ahdisti p;yä toisaalta paavius, joka pyrki

keskittämään omiin käsiinsä kaiken kirkollisen

vallan, toisaalta luidelleeu vahvistunut kuningas-

valta.

P :n asema Ruotsissa ja Suomessa keskiajalla

liittyy tähän yleiskirkolliseen kehitykseen. Ruot-

sin kirkon perustamisajalla (9-12 vuosis.) oli ko-

toinen kansanvaltainen yhteiskuntajärjestys vielä

niin voimakas, ettei p. saanut hierarkkisten

ihanteiden mukaisia oikeuksia, vaikka sillä kir-

kon ja sivi.styksen edustajana oli suuri moraali-

nen arvovalta. 1100-luvun paavit kehoittivat ruot-

salaisia nostamaan papistoa tästä ,,alennus-

tilasta", ja 1200-luvun mittaan p. todella saavutti

suunnilleen samat oikeudet kuin muuallakin.

P:llä oli verovapaus (..hengellinen rälssi") sekä

oikeus vastata asioista.an vain omain esimiestensä

edessä. Piispojen ..hengellisen tuomiovallan" alai-

sia olivat papit, kirkon alustalaiset sekä erään-

laisissa asioissa, joiden katsottiin läheisesti kos-

kevan uskontoa (m. m. avioliittoasioissa), kaikki

maallikot. Tärkeimmät erioikeuskirjat olivat ne.

mitkä kuninknat Jlaunu Ladonlukko 1281 jaBir-

scr Maununpoika 1304-05 antoivat. Kaikista näi-

den eduista tuli Suomen kirkko jo syntyaikoinaan
osalliseksi. P:n eristymistä muista yhteiskunta-

luokista lisäsi yhä velvoitus naimattomuuteen
(Skenningen kirkolliskokouksessa 1248). joka

katkoi silloiset vahvat sukusiteet, ja määräys,

etteivät piispat saaneet tehdä uskollisuusvalaa

maalliselle esivallalle. P. vaati itselleen yksinoi-

keutta säätää kirkollisia lakeja, ja sillä oli oma
eduskuntansa (synodit). Kun p:llä rikkauden ja

vallan lisäksi oli hallussaan kaikki kirjallinen si-

vistys, oli sillä erinomaisen suuri valtiollinen

merkitys. Ruotsin vanhojen lakien kirjaanpano

tapahtui pappien myötävaikutuksella, hallitsijain

„kanslerit" olivat miltei poikkeuksetta pappeja,

ja kuninkaan neuvostossa sekä „herrainpäivillä"

olivat piispat it.seoikeutettuja ja arvossa ylimpiä

iäseniä. Yhdessä aatelin kanssa oli korkeampi
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Si.

m.\

ai*.

oi:

*u .

m-.

siiikty.

iii, kun
3L uiiu U!x-tu (xikotli koti-

•fs Ttsnm |iiis|ia oli sr-

Kolkiiu

.n iK jlii-

u.attA -. "i ilmein (mI

L p.n tt -ta j« ylen

Il :-! :. .\!fMUU e|>;iisiiii-

. . • .N>;ieu etujen ajaiiii-

l 1 kypsynyt vakaumus ..kahden

ha: ••"• " '•-'ta valtakunnalle oli

T»: \;iasan toimeoupane-

m. 1-1MKIS.S41. joiden

•«' IS ju utiilis-

tii .... -Pappi).
P. kadoin useiiiiniat ke>k i etuoikeuk-

»i»ti.in i piii-pat menettiv -i valtakun-

n^: -.»; p:n telitiivuiu pitiiiopiste siirtyi

ta.<- -tl u»konDolliselle alalle. P. jäi kui-

teokiu iiildkin melkein yksin e<lu«taniann kor-

kcKinpaa »ivi^tyiitli; .sekii kanxanopetus ettii oppi-

koulu kuuluivat sen toimialaan. .Suuri joukko
akioita. lotka myöliemmin ovat siirtyneet kun-
nu!' viln piiriin, iiii vielii vuosisadoiksi

pa; on: ..pitäjänkokoukset" olivat ylidis-

tel' '
'

" 'nkouksia. Siten säilyi

pa; tl asiain käsittelyyn,

ja ., .. ^.:., alkoi ISOOluvun lo-

pu °:i, kun se tai.stelussa Sifjismuu-

di > ' Txiita edusti kansallista jn

pr iia. lOOOluvun alus.sa oli

p«l
' :ri'it suljetuksi säädyksi,

joka T:n 1617 v iriestyksessä sai eri-

tyi»«n a«eman«a, : litusmuoto v:lta 1034

Tahviiiti ja p:n 1647 annetut seku 1050 lopulli-

••«ti vahvistetut erioikeudet iks. S ä ä t y e r i-

oikeudeti tarkemmin määrittelivät. Erioikeu-

itt ii'i«ittiin 1723 ja «oivat vahvistuksensa Yh-
di-' Kirjassa 17S9. Niiden sisällys on
ooj iks. 1'apisto n palkkaus.
P a {> I - t o II virkatalot), osaksi valtiollista

laatua: nii«Ml on myr.s määräyksiä, jotka yleensä
koalcevat evankelisluterilaisen kirkon asemaa val-

tiokirkkona.
!'"'-''• '•• •äpolitiikassa oli p:lläerit-

lii oltuaan kokiajalla aate-

lin i.issa se oli nyt aatelitto-

mi -ta kyvykkäimpänä niiden johtaja,

mi: n ja kan«nn edut joutuivat vaatak-
kain, kuten reduktsionikysymykscssä ; syystä
unottiin pappeja ..knnsantriliuiineiksi". Vaikut-
tava raltiomien tätä lajia oli Turun piispa Ter-
xni» T?l«»5 p:n esiintymisestä aiheutui myös
pa' '<Il sen ja aatelin välillä. Vnltiopäi-
vii -it suuremmat hiippakunnat ,5-8.

ke-- (m. m. Turun hiippakunta) 4. pie-

ni' -n Viipurin, «ittemmin Porvoon) 2
"> (con^intorium regni)

.iilaisena kirkollisena
}i \i u aikana supistui p:n
nii- ilyjen merkitys, noustak-
**^' Il ..vapauden ajalla" taas
hy- ["'rvnrii ja talonpoikais-
'^•' ittavaksi kuin aikai-
•*T' ''i kuului myssy puo-
lue»- , . , j. saivat useat alem-
maji papistoa edustajat, esim. suomalainen Antti

Chydenius, suuren vaikutusvallan. Vapuudeuajan
puolue-oliimän varjopuolet vaikuttivat haitalli

>esti p:yyukiu. vieroittaen sitU kirkollisesta toi

minna-stn. Saniaau suuntaan vaikutti myös osit-

in papiston innostiimiuen ajan taloiidollisiin

rrivstiiksiin. joka muutoin kyllä lisäsi säädyn
,\ liteiskunnallista vaikutusta. Toisaalta papis

ton merkitys opillisen sivistyksen eilustajana

aloni sitii myöten kuin akateemisen sivistyksen

saaneiden luku lisääntyi muissa piireissä; mutta
pitkälle I!):ntoeu vuosisataan, niin kauan kuin
kirkon ja koulun yhteys säilyi, on ]). ollut yhteis-

kunnan varsinainen ..oppinut sääty".

Suomen erotessa Riiot.sista .-Meksanteri I vah-

visti myö.skin p:n erioikeudet. Tärkeimmät myö-
hemmät muutokset p:n asemassa ja toimipiirissR

johtuvat kansakoululaitoksen (1806) ja kunnal-
lishallituksen (18C.5) synnystä, kirkon ja koulun
erosta (1870) ja p:n valtiollisen edustusoikeuden
(jonka käyttiimisestu ks. Säädyt) lakkaami
sesta (1900). Niistii p:n erioikeuksista, jotka
vielä ovat voimassa, ovat myöskin oppikoulujen

ia yliopiston opettajat e<lclleen osallisia. Ruot-
sissa on kehitys 10:nnpllä vuosis. käynyt samaan
suuntaan: p:n valtiollinen edustusoikeus lakkasi

1800. Muissa protestanttisissa maissa lakkasi

yleensä jo uskonpuhdistuksen aikana p:n valtiol

linen merkitys: katolisissa maissa se säilyi osaksi

hyvinkin kauan, esim. Ranskassa v:een 1789. Ny
kyäiin ei papistolla eiiiiä ole valtiollista edustus-

oikeutta muualla kuin Englannin ja Unkarin
parlamenttien yUiliiioncessa. [E. Ilildebrand.

..Svenska statsförfattninfrens liistoriska utveck-

lin?" (1800) : ..Suomen kirkkohist. seuran pövtä-
kiriat" VII (1908) ja I.X (1910).] J. G.

Pappos (n. 300 e. Kr.), kreik. matemaatikko,
eli Aleksandriassa. P:n kuuluisin, meidän päi-

viimme saakka suurimmaksi osaksi säilynyt teos

on nimeltiiän ..Mafliematikai synnjrnpai" (mate
maattinen kokoelma). Se on tärkeä lähde mui
naiskreikkalaisen matematiikan tutkijalle, sillä se

si.sältiiii selostuksen monesta vanliemmasta teok

sesta ynnä P:n itsensä lisäiimiä vilittämiä. Siinä
tapan esityksiä kartioleikkauksista. avaruuskäy-
ristä, jiiiironotosta, maksimi- ja minimiproble-
meistn, komliinafsionitcoriasta y. m. Teos sisälsi

alkujaan 8 kirjaa, joista 6 viimeistil sekä loput

toisesta ovat säilyneet. Paras pain. siitä on
Hullsriiin loimiltama (1876-78: 3 nid.). {/. S.-n.

Pappus. mykerökukkaisten (ks. t.) haivenet.

Paprika ks. Pippuri.
Papu, kahteen eri hernekukkaissiikuun kun

luvia kasveja, joiden sienieniil tai palkoja käy
tctään ravinnoksi. Tavallisimmin tarkoitetaan

meillä p:lla /'/inÄPo?»/»-lajeja, jotka kaikki ovat
yksivuotisia riiohoia. joilla on 3-lehdykkäiset leh-

det. Iclidykkäin pitkissä ruodeissa 2 pientä huo-

juslchteä kussakin. Riiii supilla (Ph. multi-

floruK) on kiiyneliäs. pitkä varsi ja valkeat, pu-

naiset tai kirjavat kukat pitkissä lehtihankai-

sissa tertuissa. Palko suuri, karhea, usein kir-

javasiemeninen. Salko- 1. t u r k i n-p. IPIi. viil-

flnris) on pitkävartinen, kuten edellinen tukea
kaipaava, valko- tai punakukkainen, knijupalkoi
nen. useimmin valkosiemeninen. kukat harva
kukkaisessa viiihkossa. I. ä n k ä p. I'h. viiltjiin>'

V. naniin) on viljelyksen kautta edellisestä syn
tynyt, pysty- ja lyhytvartinen kääpiömuoto. jolla

on vihertävän valkokukkainen, latvassa sijaitseva
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kukinto. |);ilko hiukan k.irlieii, siemenet hyvin
vaihtelevia väriltiiiin. usein ruskeita (kaupassa
tavattavat ..ruskeat pavut"). Kuusu-p:ua, joka

on kotoisin Etcla-Ameriikasta, viljellään sekii

ruoka- että koristekasvina, meillä melkein vain
jlilkiniäiseen tarkoitukseen. Salko- ja länkä-p:jcu

kotimaata ei varmaan tiedetä (joko Etelä-Aasia

tai Etelä-Ameriikka). Euroopassa viljelivät p:ua
jo muinaiset kreikkalaiset. Italiassa se tuli tun-

netuksi keisariajalla, keskiajalla levisi p., var-

sinkin länkäpapu. Keski-Eurooppaankin. Skandi-
naavia.ssa ja Suomessa p. on tunnettu 17:nneltä

vuosis. Nykyään ovat sekä salko- että länkä-p.

yleisiä kaikissa sekä lauhkeissa että kuumissa
maissa, eteläisemmissä seuduissa usein peltokas-

veina, joiden siemenet ovat' tärkeänä ravinto-

aineena köyhälle rahvaalle (etenkin Ameriikassa),
pohjoisempana, kuten meilläkin, palkojen takia

viljeltyinä tai vain koristuskasveiua. Salko-p:n
viljelys ei meillä tahdo onnistua edes Etelä-

Suomessa nuuita kuin suotuisina kesinä. Sen-

sijaan voidaan länkä-p :ua viljellä vielä 63° :11a

leveysasteella, mutta on sekin hyvin hallanarka

ja kylvettävä myöhään. P. vaatii multavaa savi-

maata ja aurinkoisen aseman. — Härkä- 1.

s i 1 p o p a p u (Faba viilgaris 1. Victo faha) on
1-vuotinen. 60-100 cm korkea ruoho, jonka varsi

on pysty, kankea, kulmikas, lehdet harvapariset.

kärhettömät. Lelitihangoissa on 2-.5 kukkaa, jotka

ovat väriltään valkeita, musta pilkku kummassa-
kin siivessä. Palko on 1-2 dm pitkä, pullea,

sisästä tiheän vanun täyttämä, kypsänä mus-
tuva, sisältää 2-3 suurta, litteätä, epä.säännöllisen-

muotoista siementä. Kotimaa luultavasti Länsi-

.^asia. On kenties vanhin viljelty palkokasvi.

Ejryptiläiset tunsivat sen. mutta pitivät sitä saas-

taisena. Iroiassa sitä viljeltiin, samoin muinoin
Kreikassa ja Italiassa sekä ihmisten että eläin-

ten ravinnoksi. Skandinaaviassa ovat vanhimmat
tiedot siitä 1200-luvulta. Suomeen toivat sen

luultavasti munkit. Etelä- ja Keski-Euroopassa

on härkä-p. yleinen peltokasvi ja käytetään .sie-

meniä sekä ilimisen että eläinten ravinnoksi.

\'ielä Etelä-Ruotsissa se on yleinen peltokasvi,

pohjoisempana melkein vain puutarhakasvina.

Varemmin sitä viljeltiin jokseenkin yleisesti

meilläkin sekä pelloissa että puutarhois-ia. Ny-
kyisin sen peltoviljelys rajoittim melkein vain

Etelä-Savoon ja Etelä-Karjalaan. Soveliain ja

erittäin suositeltava se on keittiökasvina viljel-

täväksi. Siemeniä käytetään puolikypsinä. K. L.

Papua ks. M e 1 a n e e s i a 1 a i s e t.

Papukaijakalat fScarus). piikkieväisiin kuu-

luvia huikaloia. joiden hampaat kummassakin
leuassa ovat kasvaneet yhteen liammasreunaiseksi

levyksi. Leuat saavat täten nokkamaisen muo-

don (siitä nimi). Useimmat p. elävät Atlantin

lämpimissä osissa; ainoa euroopp. laji, S. creten-

sis, Välimeren itäosissa, on erittäin kirjava- ja

kaunisvärinen : päältä ja sivuilta punainen ja

sinipunainen, rinta- ja vatsaevät keltaiset j. n. e.

Muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset pitivät

sitä suurena herkkuna. /. V '
Papukaijat fPsittaci) muodostavat suuren

kiipijälintur^hmän, josta tunnetaan nykyään lä-

hes 600 lajia, useimmat (n. 300) Austraaliasta

ja sen saaristoista. runsaa.sti (n. 200) Etelä-

Ameriikasta (1 Pohjois-Ameriikasta), vähemmän
(35) Afrikasta ja Etelä-Aasiasta (40) ;

Euroo

pnssa p:oja ei tavata. Yleensä vain harvat (amer.
lajit) elävät lauhkeissa vyöhykkeissä, useimmat
ovat troopillisten seutujen lintuja. Pääasialli-

sesti [). ovat alavien nuudeii metsissä eliiviä,

mutta muutamat elävät puuttomilla aroillakin,

jopa korkeilla vuorilla (Audeilla 3.000 m:n kor-

keudessa), puurajan yläpuolellakin. Kuta run-
saampi ja monimuotoisempi kasvullisuus on, sitä

runsaammin pajnikaijalajeja ja yksiUiitii tavataan.

lUnimiinmuodoltaan p. ovat suuresti toistensa

uilköisiä, kaikkien nokka on käyrä ja paksu,
jalat tanakat. Nokallaan ne saavat muserretuksi
koviakin siemeniä ja hedelmiä, ja sitäpaitsi sitä

käytetään myöskin kiipeilcmises.sä jalkojen apuna.
Paitsi kasviruokaa syövät monet lajit hyönteisiä,

toukkia ja matoja. Lentotaito on yleensä huono,
useiden lajien sangen hjvä, haukkamaisesti lei-

jaileva. Huonot lentäjät ovat tavallisesti tihei-

den aarniometsien asukkaita eivätkä siellä lento-

taitoa kaipaakkaan. Erityisesti huomattava on
useimpien p;u kirjava höyhenpuku, jossa voi olla

kaikkia malidollisia värejä. Värit ovat sopusoin-

nus.sa aarniometsien kasvien värien kanssa. Häkki-
lintuina p. ovat erittäin suositulta. — Alku-
peräisimpiä p:oja ovat n. s. pensselikieli-
set (Trichorilossid(e), joiden kielen kärjessä on
joukko hienoja sarveisrihmoja. Pensselikielisiä

tunnetaan lähes 100 lajia Austraaliasta, Polynee-
siasta. Uudesta Guineasta, Molukeilta ja Vähiltä-

Sundasaarilta. Näistä ovat suvut n e s t o r-p.

(Nestor) Uudessa Seelannissa, lorit (Trichoglos-

sus) Austraaliau mantereella ja saaristossa SIolu-

kfcille asti huomattavimmat. Edellisiä on variksen

kokoinen pitkänokkainen kea (Nestor notahilis),

sekä höyheniltään olivinvihreä ja vaihteleva-

[lukuinen kaka (N. mcridionalis) tärkeimmät.
Loreista mainittakoon kyyhkysenkokoinen suippo-

pyrstöinen m o n i v ä r i 1 o r i (Trichoglossus

novceliollandue), joka elää Itä-Austraaliassa. —
Varsinaisten p;n (Psiitacidce) kieli on ta-

vallisen mallinen, ei pensselikärkinen. Näistä
erotetaan kolme ryhmää, p ö 1 1 ö-p. (Stringo-

pinm), kakadu t (Cacatiiince) ja kaiken-
maailma n-p. (Psillacince). P ö 1 1 ö p a p u-

k a i j a (Stringops IiahrohtiUis) on lähes ison

huuhkajan kokoinen ja elää Uudessa-Seelannissa,

nykyään melkein yksinomaan pohjoissaarella.

Kakadujen silmää npistävi n ominaisuus on se.

että niillä on päiilaella pitkä ja suuri töyhtö,

jota millään muilla p:llu ei ole. K.akadut ovat

I Inka-kakaduja ^ .\ra-papukaijoia. vasi-mmalla arakangoja
oikealla araraiina.
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ykiiBomaAii auslnuUialaisU. Ylrisimpia ja lun
-.- • ! - • •>•• k O r p p i k n k a (I O r.:.'i. .'i>

', in pilkit, kiiit <

.K 1,! it III o l II k k ;
1

i^ti Viilkolun lionineu.

iji: i n k n-k a k ii d u

ritiain kiiiinU. valkoisen

Ml tuliimnai-en- ja koi

ifn. Viiiiieiiiaiuittii «-laii

— K«ikeniiKiailniau p. on

Eri suvut j«

nlaisia. Kiila-

j, \ 1 a ua ^.lIv^n litkii, natkkimaiiieii

pv: , on 115 laiia. kaikki .Vmeriikan

ifo.
'-•;

.
^ •

»ib
-.11.-.. j..,,... ., w,

lajit. La Platajocn

.,.,-, .,.,;.. ivta liiiyhonistöstiiäii

^a ja häkkilintuna suo.-iittu kultu-
lijB (Conurus guaroubiil, Pohjoi^-

'..1. .Vinoa poUjoisanipriikkalainon papii-

. karolinapapukaiJH tConiiroitiis

cmiultncnain. ErittUin pitkUpyrslöisiii ovat a r a-

1.. ]'. .ir.nkan^a (Ara macaol. kellanpunaisen-,
- itseu- ja vilieriiiiseukirjava, elilä

ia pohjoisosien niirniometsis.-iii,

joioMk Uituakin ararauna (A. araiauna) eliiä.

.S« on seikipuolelta hininen ja vihreä, alapuolelta

keltainen, kurkku vain musta, posket valkeat.

Piluu» on llhes 1 m. josta pyrstCä eneiniiiäii

kuin puolet. Ly h y t py r « t ö i s i s t ii. enini-

miloeen Ameriika.s.sa (105 lajia) on huomattavin

amatsoni papukaija ^.-Iniazoiia amaxo-

nicoi. vihreä. ^.i cm -.n mittainen, yleinen etelä-

ameriikkalainrn laji. II a r m a a-p :s t a, joita on

vain 9 lajia .Afrikassa. Xfadaguska rissa ja Uudessa

Guinea-»'!' •.'. urikkalainen jako (Puittiiciis

rrttltari, ii ja huomattavin. Se on vii-

rilliiln - iaa, piinapyrslöinen. Oppii pu-

humaan paremmin kuin mikiUln muu papukaija-

laji. Tlk'- p.il nn vahinkoa niaissiviljelyksille.

.1 a !
' lajia .Mrika-ssa. Intiassa ja

.\ii- -tavat parhaiten lajit vilircä-

j a I u po p u k A i j a (Electua pecloralis), ko-

rca*ti vihreän-, punaisen- ja indiposinisenkir-

jara. elU (.'udessa tiuineassa, verrattain pitkä-

pvmtuinen sepelkaula papukaija (Pn-

-iiniassa ja on väri-

I on musta laikku

;i -n 1111. i KM iiiiiii riiii-iiii|>unainen juova, sekä

ruunu papukaija I Aga/iorniM roncirollis),
' '

' » (. .1
. . L e v e ä p y r s t ö i-

n hyvil^tä, vi»ertii-

:....i. hUkkilinnuista par-

haiD. j papukaija (Mclo/iHilliicus

uii./ii/<. fi iMin pituinen sekä ro sei la
Molemmat ovat austraa-

l 'ilri iiiyÖHkin laulu-
pa) .nolun), vihrciln,

ver I valketinkirjava.

I Uvcr telien. — I':n usein lois-

i'iri oppivaisuuH. joka crityi-

i''n hilmmiiHlyttilvässil ky-
(ivnf v.Tilc liitäneet. ettU

1 pidetäiln

'iVllt ollwl

1 \h-». - mlin >Miiriii I nt iiinretkcfitä

K. W. S.

Pap.v ms- k»svu lli.su 1

Pnpula ks. V i i p u r i.

Papuln (lat.l. näppylä, noin ohrajyvllsen ko-

j
koinen, kova ja kiinteä, ilion pinnasta kohoava

inuoilo^i Ullia.

I
Papyrus (lal.. < ehkä o^-ypt. pu-p-öV = joki-

ka>vji. sarakasvien hoiinoii suku tCyiirniyl. jo-

hon kuuluu noin 400.

närillä paikoin, etu

I

piiassa liiiiipiinissä

iiiai.ssa kasvavaa lajia :

]

myös p.-paperin »iiiii-

tys. Tunnetuin suvun
edustaja on p a p y-

j
r u s-r u ok o (C. I'<i-

'iras 1. /'(ipi/ru.f -tiiiti-

i.rMni), jokivarsilhi

Miika.ssa (ei ouäii

Ei.'yptis.-iä), Syyriassa,

Palestiinassa, Sisi-

liassa jii Kalaliriass I

kasvava, tyveltä käsi

varren paksuinen, aina

•i m korkea, vain lat-

vassaan lehtinen kasvi.

Se oli EfryptissU iki-

vanha tärkeä viljelys-

kasvi, josta, paitsi punonta- ja kutoinatöitU.

vanhalla ajalla- valmistettiin ..paperia" (nimi

(ys johtuu p.-sanasta). — Kiinfron ydinosa ha
lottiin soriiienlevyisiin, olitiiliiii liuskoihin, jotka

sitten reunoistaan liitettiin toisiinsa; poikittain

näiden päälle liimattiin toinen kerros. Kuu näin
saatu levy sitten puristettiin ohueksi ja tasai-

.seksi. oli paperi valmis. Näin saadut liuskat

(sclidrs, plngiilcej liimattiin tarpoen mukaan
päistään yhteen, niin että papyriiskirja muodosti
kiiiiryn (ks. Kirja). P.. jouka valmistus ra-

joittui Ep-yptiin, pysyi aina 4 intoon vuosis. j.Kr.
ylei.sesti käytettynä paperina (E^^yptin arabialai

silla lOmteen vuosis.). liiioniattavia papyriislöy-

lOjä tehtiin ininncllä vuosis. niolkeiii kaikista

Egyptin rauniokaupungeista. [Ilendell, „Kirja ja

kirjapniiiolaito" (1912), siv. 14-19.]

Muutamia muitakin rj/pfrn.s-hijeja käytetään,

toisia ravinto- ja rohdoskasveilla (ks. M n a m a n-

teli), toisia punonta- ja kudontatiiihin. Pienikas-

vuista r. allrrnifoliiisXii viljelliiän usein kasvihiio

iicissa, joskus liiioiirka>vinakin. K. L. cO /,. //.

Par (lat.), yhdenkaltiiinen, -vertainen; pari.

Parä, turk. laskiiyksikkö = '/« piasteria, =
.'! asperia, kultakannassa = 2

'/, hyviiä asperia

ks, A s p e r. ./. /•'.

Fara (ruots. hara, hiira t. hjara)^ tariiolento.

josta usein puhutaan noitavainoja koskevissa oi-

keuden pöytäkirjoissa lOOOIuviilla. P:ii luultiin

syntyneen paholaisen ja noitaviiiinon lihallisesta

ylitymiscslU tahi myöskin olevan noitavaiinoii

luoma. P:n varsinaisena toimena oli varkain
imeil maitoa ihmisten lehmi.stä noitavainiolle.

jonka palveluksessa se oli. [vrt. Kictz, „Svenskt
dialekt-lexikon" (1867), art. ..Bjära".] E. K-a.

Parä. 1. Valtio fOräo I'.) Pohjois-Brasiliassa.

.Mluntiu valtameren niiinikolla, Amazon-, Toeiin

(ins-, .\inpu- ja Tapajoz-jokion suiden ympärillä;

I.149,!)12 km', 700.000 as. (19i:i). — Suurin o«a

P:ta on Aniiizon-joen alliiviaiilitasankoa, sisli-

iiKuissa ajirniomet.-äin peitliimii; idässä on »a-

viinnikasviillisiiiilla. Ilmastoa rannikolla viilen-

tävät merituulet. Päätuotteet: kautsiikki, kan-
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kao. pura-pälikiiiät. Piiakaiipuuki P. 2. —
?.. Edelläinainituu valtion pääkaupunki (virall.

Ilelinn). Tocantins-joon suulaliden oik. rannalla,

Amazon-joen suun eleläpuolella, 138 km Atlantin
valtamerestä: n. 200,000 as, (arv. 1911). Ilman-
ala terveellinen. — Useita kauniita puistoja ja

toreja. Tuomiokirkko (rak. 1720), hallituksen

palatsi, kaupuu>rintalo (molemmat Pombalin ra-

kennuttamia) , arvokas museo y, m. Piispan-

istuin, — P. on Polijois-Brasilian tärkein sa-

tamakaupunki ja Amazon-laakson tuotteiden ta-

pulipaikka; viedään kautsukkia, kaakaota, pähki-

nöitä, palmukuituja, arvokkaita puulajeja y. m.
Satama hyvä. Säännölliset höyrylaivakulkuvuo-

rol Amazon-joelle, Eurooppaan, Pohjois-Ameriik-
kaan ja Brasilian muihin pääsatamiin. Rauta-

tie Brag-anran kaupunkiin. — P. perustettiin

1615, Sen keliitys alkoi 1S67, jolloin .Amazonas
avattiin ulkomaiselle kaupalle, E. E. K.
Para-amidofenoli, C,H;()X, saadaan paranitro-

fenolia pelkistämällä. Kuumentamalla sen et}'li-

eetteriä jääetikan kanssa saadaan fenasetii-
nia (ks.' t,), S. S.

Paraati (ransk. pnrade) . sotajoukkojen juhlal-

linen tarkastus, jolloin joukot parhaimpiin vaat-

teisiinsa ja kunnia- y, m, merkkeihinsä (n, s.

paraatipukuun) pukeutuneina asettuvat

harjoituskentälle riveihin vierekkäin (paraati-
asento). Korkein läsnäoleva päällikkö ratsas-

taa ensin pitkin joukkojen rintamaa tervehtien

eri joukko-osastoja, jolloin kunkin rykmentin,
pataljoonan j, n. e. soittokunta soittaa joukon
kunniamarssin, Senjälkeen kaikki joukot

marssijärjestyksessä kulkevat lippuineen ja soitto-

kunnan soittaessa päällikön sivu seremonia-
marssissa, — P : ja toimeenpannaan myös
tarkastuksesta riippumatta määrättyinä sotilaal-

lisina ja keisarillisina juhlapäivinä. — Vahti-
p:t ja kirkko-p:t ovat vahdinvaihdoksissa ja

sotilaiden jumalanpalveluksissa toimeenpantuja

pieniä p:ja,— Suru-p:ja toimeenpannaan ylem-

pien päälliköiden hautajaisissa : tällöin joukko

. asetetaan vainajan asunnon edustalle, niissä se

tekee kiväärillä kunniaa arkkua uloskannettaessa

seuraten sitä haudalle soittokunnan soittaessa

surumarssia. M. v. IL

Parabasis l-rn'-J, vanhassa attikalaisessa ko-

mediassa se symmetrisesti rakennettu kooriosa,

jossa koori suoraan puhuttelee yleisöä, ks. Krei-
kan kieli ja kirjallisuus, palsta 1495.

O. E. T.

Parabeli (kreik, parahole' = rinnakkain asetta-

minen). 1. Vertauskertomus, jossa annettu ope-

tus esitetään jokapäiväisestä elämästä otetulla

kuvalla (esim. .Jeesuksen lyhyet ..vertaukset"

U:ssa T:ssa).

2. Niiden pisteiden geometrinen ura, joiden

etäisyydet tunnetusta pis-

teestä F (ks, kuvaa) ja

tunnetusta suorasta LL
ovat yhtäsuuret (Aa = AF).
P, kuuluu n. s, kartioleik-

kauksiin (ks, t,). Tunnet-

tua pistettä sanotaan p:n
polttopisteeksi (fo-

rum), tunnettua suoraa sen

johtoviivaksi (di-

rectrix) ja käyrän jonkun

Parabeli. pisteen sekä polttopisteen

yhdistysjanaa AF radius vectoriksi.
Polttopisteestä johtoviivaa vastaan piirretty kohti-

suora OF on p:n akseli ja piste M .sen

huippu (vertex). P:n määrityksestä seu-

raa että ,1/0 = 31F. Jos suorakulmaisessa ko'ordi-

naaltijärjestelmässä, jonka i'-akselina on p:n
akseli ja ordinaatta-akselina pisteen J/ kautta
edellistä suoraa vastaan piirretty kohtisuora,

mielivaltaisen pisteen A ko'ordinaatteja Ma ja

Aa merkitään a;:ksi ja i/:ksi sekä p:n para-
metriä (polttopisteestä p:n akselia vasta;in

piirrettyä kohtisuoraa jännettä) 2p:ksi, niin p:n
yhtälö on y'=2px. Jos tehdään Mt = ila ja pis-

teet t jo. A yhdistetään, niin At on p:n tan-

gentti pisteessä A. Koska ilt = Ma ja OM = MF,
niin on tF (=0a = AnJ = FA ja siis myös /\AtF =

/\tAF. Kun piirretään lisäksi tangenttia va,staan

kohtisuora An sekä suora nAx yhdensuuntaiseksi
tn kanssa, niin on /\FAn =/\xAn. Jos sentähden
annetaan p:n kiertää akselinsa ympäri, niinettä

se muodostaa pinnan (ks, Paraboloidi) ja

ajatellaan pintaa heijastavaksi, niin suunnassa
xA tullut valosäde heijastuu suuntaan AF s, o.

kaikki akselinsuuntaiset valosäteet heijastuvat

polttopisteeseen, — Heitetty kappale liikkuu ollen

vain painovoiman vaikutuksen alaisena ilmatto-

massa tilassa p:ia pitkin (ks. Heittoliike).
— Kolmannen asteen käyrää, jonka yhtälö on

1/ = a^, sanotaan kuutioparalieliksi,
U. S:n.

Paraboloidi (ks, Parabeli). toisen asteen

yhtenäinen, äärettömiin ulottuva käyrä pinta,

jolla ei ole keskipistettä. P. on kahta
lajia: elliptinen p. (kuva H ja

hyperbolinen p. (kuva 2) . Edel-

lisestä on r o t a t s i o n i-p. erikois-

laji. Sellainen syntyy, kun parabeli j.^^^
j

(ks. t.) kiertää akselinsa ympäri. Jo-

kainen akselia vastaan kohtisuorasti

kulkeva ta-so leikkaa siis rotatsioui-piia ympyrä-
viivaa ja akselin kautta kulkeva taso parabelia

myöten. Ellipti.stä p:ia akselia

vastaan piirretty kohtisuora
ta.so leikkaa ellipsiä pitkin. Hy-
perbolisella p:lla on se ominai-
suus, että jokaisen sillä olevan

pisteen läpi voidaan piirtää
j

kaksi pintaan täydellisesti jou-

tuvaa suoraa. P:n voidaan aja- """" "

telia syntyvän parabelin liik-

keen kautta siten, että tämä siirtyy yhdensuuntai-

sesti itsensä kanssa huipun py.syessä kaiken ai-

kaa toisella parabelilla, jonka taso on kohtisuo-

rassa edellisen tasoa vastaan ja aukeama kään-

netty va.staiseeu svmntaan. Tästä seuraa, että

hyperbolista p:ia voidaan niin leikata, että leik-

kausviiva on parabeli. Yleensä taso leikkaa sitä

hyperbeliä (ks. t.) myöten. U. S:n.

MctsänJi. Pituusleikkaus puun rungon kes-

keltä muodostaa pinnan, jota rajoittaa mää-
rätty käyrä (n, s, runkokäyrä) ja jonka ak-

seli käy yhteen rungon pituusakselin kanssa.

Näin ollen voidaan puun runkoa pitää rotatsioni-

kappaleena, joka muodostuu, kun mainittu pinta

kiertää akselinsa ympäri, jolloin runkokäyrä
on niuodonmäärääjänä. Useimmiten ei puun
runkokäyrä sinänsä oma.-isa kulussaan (muodos-

saan) noudata mitään säännöllisiä lakeja, mutta
sen eri osat lähenevät se:isijaan erinäisiä yksin-
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krrtaisMti jm <AIoD<>lli»r«ti kulkrvia käyriä, ni

m.oi,-. tuoraa Tiiraa, apollonista tai Neiliu

V y. m. *. klyriii. joiden yhteisenä tuu-

.1 .'H I." i-s- Noiaiituen tätiäu seik-

tujen k&yrien muo-
:i-n kuten lieriön.

kartion, apuiiuuiKru |.-aial>elin muotiostiininn

paraboloidin ;ä Seilin |>aml>elin imii»lostii

Bua |w: 'idin kuutiointi.--

kaavo-a i tai «en eri osien

Jos kuutioitiivaii

11 osan) polijiipinta

aL» .n <J ,» • /' K" :

I I e r i O n k \ s A' r »;. n : k II r t i o «

|ia r abulo id i n (apollunisen) £ = ——

:

I. .• 1 1 o I d i D K= '— Joa kartio, p. ja neiloidi

•>ral katkaiatuja, antaa niiden kuutiosisiU-

Uk>esll oikcKU tuloksen muun muassa n. s. Ne\v-

va; K = (a+iy+ g)~, jossa y tarkoit-
b

Irt-n kf-koltn tehdyn poikkileikkauksen

11 viemniiin (pienemmiiu)

O. LIh.

faiacelaus/-e'-y, Aureolus Bombastus.
oik. I' Il i 1 i p p u « T 11 e o p h r a s t u 8 von II o-

ii e D L e i m (1493-1541), sveits. lUiikiiri ja (ilo-

•ofi. tuli 1527 professoriksi ju kaupuagiulUukii-
'. -i'llaau ja liliikc-

-iiuren suosion,

itiiirviu j.imcu menetti omi

iii. Hiin esiintyi kovin jyr-

k j.i muita entisaikojen auktori-

iii. jxiltti muun muassa julkisesti

. ...I L .,,iiiin;;in torilla siten näyt-

ät kelvottomia. Joudut-

II viruiioinnisten kanssa
, palieksumista toimivel-

ti pakoon maailmaa kier-

biin asettui Salzlmrpiii

11. Kilsitys P:n ansioista

iiii^i-en nillidcn on liyviu epä-

pitiinfH-t häntä jonkinlaisena

'i tieteen turlianpiii-

' iiemmUii liikkumaan
toiset ovat pitäneet

'iia, jopa pettäjänä-

II ui.. 11 ,t ifiit.iiin merkitystä tieteen

-Hä: pikemmin hänen vaikutuksensa
' rltciatä laatua, sillä kummallisella

'II hän vain häiritsi lääkctaidoii

"^ Tuitta rauhallista kehityslii

.n. I', oli joka (apauk
1 , .1 . 1 !• iiH'llises»ä iiiuail

' li universumia
:ia. Ihminen oli

'nkinlainen mikrokosmi, pie-

I kaikki elonilnuiukset ynnä
icual Uipsbtuiniit niin tois<-lltt kuin toihi-llakin

itljtlla iiMorT';*'iirnf kerrTi1!i*tf'ii \'oiniain piikohta.

• I*. niin ollen

kuin silloinen

tietie >!• Iiänen peruste-

luD*a k . vailla varman
• ll,<'-ing, „ParacclHUH.

.1 il. on.
i'Knirii^ini kniK iian^deigmu - esimerkki,

inallil. in <i o t o II a r j n. »iirjn »annn eri taiviitUR-

muotoja (esim. »loo, maasta, maihin; xaan.

«(itiMiiir. saatiin, saatava): erityisesti milloin

kieliopissa kaikki samaan sarjaan kuuluvat tai-

vutusmuodot ovat lueteltuina muiden saiiiiiiilaa-

tuisten sanain taivutuskaavaksi. Htiin kuuluvien

taivutusnumtojeu luettelemista sanotaan sanan

t i\ i V u t t a 111 i s e k s i, .4, h.

Faradiisi ks. Paratiisi.
Pnradisea ks. Paratiisilintu.
Pnrndoksi ikreik. imru'dok.von), yleisestä kä-

-il) siava^ta poikkeava outo, odottamaton ja eris-

kuminainon väitös, mahtlottoinuus,

Faradoxides, trilobiittisiiku, johon kambrikau
den siiuriiiimat (aina O.s m) muodot kuuluvat.

N. 40 lajia tunnetaan; tärkeitä johtokivettymiä

(Parnrfoxidcs-kerrokset) systeemin keskiosaslossa.
\-. A. Kio.

Fnrndoxides-kerrokset ks. P a r a d o x i d e s.

Fnratnsia ikn-ik. /»i ru' = ohella, ja /i/irHii = pu-

huu) on puhehiiiriö, joka tunnetaan siitU. että

oikeiden .sanojen ohella esiintyy sekä aivan vilB-

riä että tavalla tai toisella vääristeltyjä sanoja.

P. on yksi sensorisen afasian oireita. E. Thn.
Farnfeera'ta (ransk. puruithrr < /laraphe -

nimikirjoituksen lopussa oleva koukero I. kynän-
veto, puumerkki), varustan puumerkillä, nimi-

kirjoituk.sclla.

Paraffiini (lat. paruin - aivan vähän, ja affi'

iii.v = sukua oleva, sukulainen), piiraffiniim soli-

diini, ruuiiihiileu. tiirpeitteu tai bituministen lius-

keitten tervasta, vuoriöljystä tai otsokeriitistH

.saatu vahamainen aine. joka on .seos kiinteitS

p.-sarjaan kuuluvia hiilivetyjä. Terva tai vuori

iiljy tislataan fraklsioneeraamiiUa ja ylemmät
fiaktsionit puhdistetaan rikkiluipoii ja natron-

lipeän avulla. Kyliiiiissä kitcyttiiiniillä. liuotta

maila ja pusertamalla saadaan fiaktsionoista

iiljymäiset aineet erotetuiksi ja hiilellä väriaineet

poistetuiksi. Tällöin jää jiiljelle puhdas p. jäh-

meänä, kiteiseni!. vUrittömänii, mauttomana ja

hajuttomana, vahnmaisena sekä läpikuiillavan»

aineena. Om.-p. 0.8«»-0..i5. Sulamisp. .!8°-,')8'' C.

Kichumap. :i50°-40n''C. P. liukenee eetteriin, rikki

hiileen ja rasvnöljyiliin helposti, alkoholiin viiluin

ja veteen ei ollenkaan. .Miedot hapot ja emäkset
eivät siihen vaikuta mitään. Mitä korkeampi
p:n sulamispi.ste on, sitä kovempaa ja hauraani

paa se on. Kovaa p:in käytetään kynttiläin

valmisliik.seen. Pehmeätä kiiytctään tulitikku

ja parfyymi teollisuudessa, konserveerniisaineenii.

kiiltopa per in valmistukseen, nahkateollisuudessa,

luhorutorcissa, lääkkeiden valmistukseen, y. m
.'». f.

Paraffiiniöljy, paraffiniim liquidiim, paraffiini

ja viioriöljyteollisuuden tuote, seos korkeassa

lämpötilassa kiehuvia neslrniiiisiä hiilivetyjä.

Om.-p. villiintilän 0.««. Kiehumap. n. 370° C.

P:yä kilytetaän valokaasiin valmistukseen, konei-

den voitelemiseen y. m. .Suomen farmakopean p.

On väritön, mauton, hajuton, öljymäinen neste,

jota käytetäiln lUilkkcenä, y. m. S. 8.

Parafimoosi, tila, jossa miehen terskan yli

tiiaksepiiin vedetty esinahka ohlautcnsa vuoksi

ei olo saatavissa jälleen paikoilleen; erittilin kiu-

sallinen lila. jossa .sekä itse terska kuin sitä

puristava esinahkakin pahoin turpoavat vaikeut

taen. jopa esiäeiikin vedenheiton. P. vaatii pi-

kaista liilikärinhoitoa.

Parafraasi (kreik. para'phraMa) . selittävä tai
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selventävä esitys jostakin tekstistä. — Uus., sä-

vellyksen sovittaminen toisille soittimille, lisää-

mällä siihen uudesta soitinnuksesta aiheutuvia
sävel- tahi sointuaiheita. /. K.
Parafyysi ks. N e s t e r i h m a.

Paragenesis (kreik. pora' = vieressä, ja gene-

sis = synty) , mineraalien esiintyminen synty-
peräänsä nähden yhdenmukaisina ja lainmukai-
sina seurueina. {E. il-nen.J

Paraglobuliini, pseudoplob uliini, se-

rumplobuliini, globuliineihin kuuluva munanval-
kuaisaine.

Paragneissi ks. Gneissi.
Paragoniitti ks. K i i 1 1 e.

Paragrafi (kreik. para'graphos) , pykälänmer-
killä (§) varustettu osasto kirjoituksessa tai kir-

jassa, pykälä.

Faragrafia (kreik. para' = ohella, ja graphein
= kirjoittaa), aivovammasta johtuva puutteellinen

kykv oikein kirjoittaa kirjaimia ja sanoja, vrt.

A g ra f ia. (E. Th-n.)

Paraguay [-gva'i] (Hio P.), joki Etelä Amerii-
kaosa, Parauän suurin lisäjoki, alkaa Matto
Grossolta liäO m yi. merenp., virtaa eteläistä pää-

suuntaa ensin Brasilian alueella (m. m. Xarayes
uimisen suunnattoman suoseudun läpi), sitten

Brasilian ja P.-valtion rajalla, Rio Apa nimisestä

lisäjoesta (vas.) alkaen viimemain. valtiossa, saa-

tuaan Pilcomayo nimisen lisäjoen oik., P.-valtion

ja Argentiinan rajalla ; laskee 25 km Corrientes

nimisen kaupungin yläpuolella Paranä-jokeen;

pituus 2,200 km. keskileveys 500 m, syvyys 3-22 m,
vesialue 1,148,000 km'. 'Höyryaluksilla kuljet-

tava 1.900 km. "
(E. E. K.)

Paraguay [-gra'i] (virall. Republica del P.),

tasavalta Etelä-Ameriikan sisäosissa, P.-joen ala-

juoksun. Eio Pilcomayon ja Paranän välissä,

Brasilian, Bolivian ja Argentiinan ympäröimä:
•53,100 km', n. 800,000 as. (1911; 1865 1,337,439

as., 1873, naapurivaltioita vastaan käydyn tu-

hoisan sodan jälkeen vain 221.079 as., joista

28,746 miestä). — P.-joki jakaa valtion kahtia.

Itäinen osa, P. orientnl. on idässä harvaan asut-

tua, metsäistä, epätasaista ylänkömaata (Brasi-

lian ylätasangon jatkoa, korkeimmat kohdat
700 m yi. merenp.), lännessä P.-joen alueella

enimmäkseen taajemmin asuttua tasaista savanni-

seutua (paikoitellen soita ja järviä, suurin La-

guna Ipoa). P.-joen länsipuolella on harvaan
asuttu, osittain aivan asumaton Gran Chaco
(ks. Chaco ja Argentiina). Vuoriperus-

tan geologia on vielä melkein tutkimatonta.
— Ilmastossa huomattavia eroavaisuuksia

talven (huhtik.-syysk.) ja kesän (sadeaika) välillä

Asuncionissa tammik:n keskilämpö + 27.!° C,

kesäk:n + 14.5° C. Etelätuulet tuovat viileyttä.

polijoistuulet liellettä. Ilmanala yleensä terveel-

linen. Asuncionissa sataa v:ssa 1,438 mm. —
Pääjoet Paranä. Paraguay ja Rio Pilcomayo,

kaksi ensinmainittua tärkeitä kulkuteitä. —
Kasvisto ja eläimistö samanlaiset kuin
Brasilian ja Argentiinan lähjosissa. Matte-pensas

(Hex piirnguaiensis) on ominainen P :lle. —
Väestöstä suurin osa kuuluu guarani-intiaa-

neihin (osaksi sekarotua), joiden kieli on puhe-

kielenä (kaupungeissa myös virallinen espanjank.).

Gian Chacolla on villejä toba-, lengua-, guay-

cnrti- y. m. intiaaniheimoja (n. 100.000 henkeä).
— Pääuskonto katolinen. •— Ulkomaalaisia P:ssa

1900 oli 1S,2S6, niistä 9,306 Argentiinasta. —
Kansanopetus maksuton, pakollinen; 1911 oli

800 kansakoulua, joissa 50,000 opp. Yliopiston

tapainen laitos on Asuncionissa (120 opp.). —
Elinkeinot vielä alkuperäisellä asteella.

Tärkein on karjanhoito; 1912 nautakarjaa oli

n. 3 milj., hevosia 182,790. lampaita 214,060,

vuohia 32,334. sikoja 23,900 kpl. Maanviljelys
tuottaa maissia, maniokkia, papuja, tupakkaa,
hedelmiä. Jletsistä saadaan arvokkaita puulajeja,

iiuebrachopuuta. matte-teeiä, jota nyk. kuitenkin
saadaan etupäässä viljelyksistä. ^ Vuoriperässä
on useita hyödyllisiä mineraaleja, kiviliiili kui-

tenkin puuttuu. — Teollisuus supistuu par-

kitusaineiden. juomatavaroiden, teurastustuottei-

den ja sokerin valmistukseen. — Rautatie
Asuncionista Encarnacioniin Paranän rannalla

;

373 km (1911). Sähköicnnätinlinjoja 4.000 km;
postiasemia 385 (1912). Jokiliikenne vilkas; P:n
pääsatamassa Asuncionissa selvitettiin 1911

314,441 rek.-ton. Säännöllinen höyrylaivayhteys

main. sataman ja Ne\v Yorkin välillä. —
Kauppa (1912; milj. mk.): tuonti 26,5 (n. '/i

kangastavaroita), vienti 21, i (1911: 24,5, josta

puutavaroita 5.», vuotia 5,i, tupakkaa 3,«,

quebrachoa, matte-teetä). Tärkeimmät kauppa^
tuttavat ovat Argentiina, Saksa ja Englanti.
— P:n tasavallan pankki avattiin 1908, pääoma
31,1 milj. mk. — Rahayksikkönä (ja har-

vojen nikkelirahojen ohella ainoa käytännössä
oleva ralia) on paperi/jeso = Smk. 0:35. Kulta-

peso = Smk. 5 : 02. — Mitat ja painot met-

riset v:sta 1870. — Valtiomuoto v:lta

1870. Hallituksen etunenässä on 4 v :ksi valittu

presidentti, jonka rinnalla 5-jäseuinen ministe-

ristö. Senaattiin kuuluu 13 6 v :ksi. edustaja-

kamariin 26 4 V ;ksi valittua jäsentä. Presi-

dentti määrää ylimmän tuomioistuimen jäsenet

4 V :ksi erältään. — Hallinnollisesti P. jae-

taan 24 piirikuntaan. — Pääkaupunki A s u n-

c i o n. — Tulo- ja menoarvio v:lle 1913: tulot

24 milj. mk. (tuontitullista 12,7 milj. mk.), me-

not 26,1 milj. mk. Valtiovelka (lukuunottamatta

suunnatonta sotavelkaa Brasilialle ja Argentii-

nalle) 1912 62.7 milj. mk. Ennen 1865-70 -n so-

taa valtion rahavarain tila oli loistava. — Sota-
voima rauhan aikana n. 2,600 miestä. Pieni

jokisotalaivasto. — Lipusta ks. liitekuvaa art.

Lippu. E. E. K.

Historia. Sebastiano Caboto tunkeutui

1526-30 Paraguay-jokea myöten nyk. P :hyn

saakka, ja Salazar perusti 1537 Asuncionin.
\'. 1609 ensimäiset jesuiitat ilmestyivät maa-

han. He käännyttivät alkuasukkaat kristin-

uskoon, opettivat heille maanviljelystä, karjan-

hoitoa ja teollisuutta, sekä perustivat P:n
teokraattis-patriarkatlisen valtion, joka ainoas-

taan nimeksi oli Espanjan ylivallan alaisena.

Valtion keskuksina olivat Asuncionissa ja Cordo-

bassa sijaitsevat koUegit. Intiaanien suoritta-

man maanviljelystyön tuotteet säilytettiin va-

rastohuoneissa, joista niitä jaettiin tarvitse-

ville: ylijäämällä käytiin tuottavaa kauppaa.

Eurooppalaisia ei laskettu intiaanien asunto-

paikkoihin. Jokaisen intiaanin täytyi oppia lu-

kemaan ja kirjoittamaan. V. 1767 jesuiitat kar-

koitettiin kaikista Espanjan ameriikkalaisista

alueista, kuten edellisenä v. emämaasta; P;n je-

suiittain lähetysasemat jaettiin nyt Espanjan ja
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krlifluuni ja kalkkisadiniA )'ar»isissa.

maahan. \'.

ja 1816 F-

idui k.

mutta \'

noja. V

Hortu?alin kesk#n. Mutta sen iohdo^tta raukesivat

i^rinnöt; nämä
•oiis;i. V. 1776

n r.-j' i:. j.in i,.i i i ii.i iiimisecu siirto-

ISll P. vii|ukiitui Espanjan vallasta.

k<. I.i |«iiä.'*i iuiu\u elinkauti-

ilitn liallit.si sortovultuisc^li

i ja kohotti suuresti elinkoi-

•liin liiiiipQ sukulaisensa C. A.

10 v:ksi il8r>C uiulestnan 7

•.ein rajattoman vallan. Hän
'- ja alensi tullit, tehden kui-

miltei kokonaan omaksi
hän paransi oikeus, ja

nthauloi \'. m. Ennen kuolema-
. niiiiiriUi tc-.-tainentissnan poikansa

l. s>. Lupvziu iks. t.) presidentiksi. Tiiniii se-

koitti valtion tulioiseeu »otaan Brasiliaa (1S65).

Argentiinaa ja Irumiuyta vastaan, jolloin P:n
• iihrn »aakka erinomaiset raha-asiat joutuivat

aiiHJn: samalla Ix>pe/. harjoitti julmaa
..i. Itsepintaisen vastarinnan jiilkeen

lia joutui tappiolle ja surmattiin 1870.

kanssa 1872 tehdyssä rauhassa P. me-
-.'11 aluettaan. Myöhempinä aikoina P:ssa

ovat v^allinueet rauhallisemmat olot. [Pfoten-

hauer. ...Mitsionen der Jesuitcn in P." : de Azara.
.,l)«>rrii>«-i''>n 6 historia de Paraguaay".] O. R.

Faragruay-tee ks. M a 1 1 e.

Parahyba li-<irai'bn]. 1. Joki (P. do Jforlf)
Pr.tijf, . ISra-iliaÄsii, P:n valtiossa: 370 km. Kul-

. km. — 2. Joki (i: do Sulj Etelä-Bra
-in P:\ii!on ja Hio de Janeiron valtioissa;

I 82 km. — 3. Valtio Pohjois-
'in valtameren rannikolla. P.

irillU; 74.731 km'. «.'iO.OOO as.

ne^kereitA ja sekarotuisia.

kumpujouoja. joiden

-irinl<>ellii snvannejj.
ii-rvM-Jlinen. Tuotteet:
he<lclmUt. Piliikaupunki

miilun valtion piiiiknupunki.

rannalla, 17 km sen laskusta
. '. r.

.
MiOO aj<. (1911). Tuo-

«•j.'i. Itaututic sisU-

.. T;, 1, M ,li. Iloon.
Oli

II hal-

lu«»- It. E. K.)
Parainen (ruotu. Parr^' 1. Kunta Tu-

run ja Porin I., Piikk Paraisten ni-
mi<imi<s*p. : iiijait»e« 'I . Iohhb, kirkolle
Turun rautatieaM>malta ii.:iaiitcitM- 27 km, vettitHe

ilo Noft-

(1013).

1 IIIl.TIl,

puuvilla

P. 4. -

P. do N
.Ali II. Il f.

19 km. Pinta-ala (maata) 2.55 km-. Josta viljel-

tyii maata (1910) 6,325 ha (siinä luvussa puu
tarha-ala 26,i< ha ja luonnonniityt 294 ha). Mant
t.aalimiiuru 158

'Z,, talonsavuja 28U, torpansavuja
190 ja muita savuja 2,090 (1907). S. 767 as.

(1913). joista 2.200 suomenkielisiä: 2.174 ruoka
kuntaa. joista kulkuneuvot päiielinkeinoina

593:11a, maanviljelys .^70:llä ja teollisuus 423:11a

(1901). Kauppahiiv;istoon kuului v. 1910 52 purje
alusta (yht. ;'>.438 netto rek.-ton.) ja 2 höyry-
alusta (yht, 154 netto rck,-ton,). — 900 hevosta,

3,322 nautaa (1911). — Kansakouluja 13 (1914),

joista 2 suomalaista (toinen niistä yksityinen)
Huot-siukiclinen yhteiskoulu (5-luokkaincn)

Säästöpankki: Turun osakepankin haarakonttori.

Kunnanlääkäri: apteekki: kunnansair.'u\la : kun
naneläinlääkäri. — Teollisuuslaitoksia: Paraisten
kalkkivuori o.-y. (ks. t.) : Alun. Kuitian ja Los
karnäsin höyry.sahat: Kalkliolmenin saha .ja

höyrymylly: osuusmeijeri (Lielahden kylässä):

Cunnarsnäsin tiilitelidaa. — Vanlioja kartanoita:
Attu, Kapellstrand, Lofsdal, Muddainen, Röfvar
näs, Kuitia (ks. t.) y. m. — Kirkonkylän
nimi : Paraisten malmi (ks. t.). — 2. S e u-

r a k u n t a, keisarillinen, Turun arkkihiippak .

tuomiorov.istikuntaa: vanha pitäjä, jolla inp.ini

taan olleen kirkon jo ainakin 1329; oli 1030 väli

;iikaisesti ja 1061-1884 vakinaisesti Turun piis

pan palkkapitäjänä. Kirkko harmaa.sta kivestl.

rak. 14:nnellä vnosis., toilennäköisesti 134S:
kirkossa valtaneuvos Eerik Kleminjrin hautakivi:

Klaus Fleming myös haudattiin P:n kirkkoon
1597: kirkossa säilytetiiän joukko vanhoja juhla

pukuja, aseita, kirkkohopeita y. m. [A. Ujöirk,

,. Muinaismuistoja Piikkiön kihlakunnasta" :<ivv.

61-06 (Suom. muinaism.-yhd. aikak. VIII); S. O.

Elmeren, ..Beslcrifninfr öfver Parfras sockon"
(1847): K. IIu{.'p, ,.Parfras turisten; sooken-

heskrifninp & kulturhistoriska uppsatser" (1912i ;

,.Parfras nummer" (Abo Underrättelser 1910),]

/-. Ilun.
Paraisten kalkkivuori osakeyhtiö (ruots.

P a r p a s k a 1 k li e r f s a k t i o h o 1 a p) . kalkki

ja sementtitcollisiiiilla harjoittava suurliike, ai

noa laatuaan Suomessa, per, 1898, osakepääoma
aluksi 120,000 mk., useaan kertaan korotettu,

viimeksi 1913 3.500.000 nik:aan. vararatiaslot

sam. V. 2.500.000 mk.: toimeenpaneva jolitaja

v:Hfa 1904 vuori-insinööri E. Sarlin. Pääkont-
tori Paraisissa, haarakonttoreja Helsinpissä, Tu
russa ja Lappeenrannassa. — V :een 1904 yhtiö
harjoitti vain kalkkikiven louhintaa ja kalkin
polttoa Paraisissa. T' a r a i s i s s a yhtiöllä nyk
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Sementtirt-h

ou kaikkiaan 7 tilaa (n. 4 nuiuttaalia; päätila ja

-kaivos Limberg), joilla on Suomen runsaim-
mat kalkkikivilöydöt, muodostaen 1 'i, km pit-

kän, keskimäärin 400 m leveän ja vähin-
tään 60 m syvän vyöhykkeen. Tähän syvyy-
teen asti louhittaessa kalkkikiven lasketaan
riittävän 400 v. kulutuksen pysyessä samana
kuin nyk. 1. 200,000 ton. v:ssa. Kalkkikivi täällii

on erinomaista, sisältäen hiilihappoista kalkkia
96-99%. V:een 1904 kalkinpoltto tapahtui kah-
dessa silinteriuunissa: sam. v. rakennettiin kehä-

I. rengasuuni (ensimäinen Suomessa) , valmistus-
kyky 400,000 hl v:ssa, sekä 1912 toinen kehä-
uuni kaa.supolttoa varten. Kalkin vuotuinen vai

mistusmäärä on l,s milj. hl. — Yhtiön mailla,

kalkkikiven päällä oleva erinomainen savi ai-

heutti Suomen ensimäisen sementtitehtaan pe-

rustamisen (valmistui syyskesällä 1914i, jonka
valmistuskyky on 500,000 astiaa v :ssa, mutta
voidaan helposti korottaa kaksinkertaiseksi. —
V. 1905 yhtiö osti Relsinjrin kalkkiuuni-o.-y :ii

kaivoksineen, kalkkiuuneineen ja muurilaasti-

tehtaineen, omistaen nyk. Helsingissä, 1913
rakennetun suuren muurilaastitehtaan (valmis-

tuskyky 1.600 kuormaa vuorokaudessa) keralla

2 generaattorikaasu-uunia ja 3 muurilaastit«li-

dasta. — Lappeenrannassa y li t iö 1 9 1 1
*

vuokrasi Lappeenrannan kaupungilta Ihalaisten

kalkkikivilouhoksen ja rakennutti paikalle kehä
uunin. — Paitsi edellämain. laitoksia vhtiöllä on

-^«-r

•vf.
''

^

TJmbprjiin k.iiv»

kalkkikivikaivoksia Kemiössä ja vielä lisäksi

hiekanottopaikkoja Porvoon ja Pernajan pitä-

jissä. — Kaikkituotteiden vuotuinen valmistus-
arvo on 2 milj., sekä sementtitehtaan n. 4 milj.

mk. Venäjälle viedään tuotteita 0,4 milj. mk:n
arvo.sta. — Kuljetusta varten yhtiöllä on (1914)

2 höyry- ja 2 purjealusta, G hinaajaa, 4 rauta-
lihteriä (jokaisen kantavuus 1.250 ton.) .sekä 35
lotjaa; laivaston kantavuus on yli 14.000 ton. ja
arvo 1,4 milj. mk. Työväestön lukumäärä (1913)
1,200 henkeä (1898 30 henkeä), joista 400 kalkki-
osastolla ,|a 800 uutisrakennuksilla. Perheettö-
miä työmiehiään varten ylitiö on perustanut 2
suurehkoa yömajaa ja 2 keittiötä; 1914 työväen-
asuntoja varten palstoitettiin metsäalue ja asun-
tojen rakentamista helpotettiin rakennuslainoja
hankkimalla. — Varsinaista sairas- ja hautaus
apukassaa ei ole, mutta tarkoitusta varten yh
tiö on varannut useita tuluvnsia markkoja.

E. E. K.
Paraisten malmi (ruots. Pargas malm =

Paraisten nummi, kansanomainen pilanimi ila-

ficrstddcn). Paraisten pitäjän kauppalankaltainen
kirkonkylä, käsittää neljä ,.malmia" (Kyrkomal-
men, Norrbymalmen, Prestgärdsmalmen, Tennby-
malmen). 610 as. (1913). Kesäisin päivittäinen
laivaliike Turusta (1

'/a penink.). Kylän lähis-

töllä on enimmäkseen Paraisten kalkkivuoriosake-
yhtiön omistamia kalkkiuuneja. Säästöpankki,
Turun osakepankin haarakonttori, apteekki, 2
osuuskaupp;va, 6 muuta kauppapuotia, rohdos-
kauppa, y. m., 5-luokkainen yhteiskoulu, ylempi
kansakoulu ja kiinteä pientenlastenkoulu, kaikki
ruotsinkielisiä. Kunnan eläinliiäkäri asuu kylässä.
Läliellä malmia on matkailijakoti. Toripäivät
kolme kertaa viikossa. Historiallisista muisto-
merkeistä mainittakoon pitäjän keskiaikainen
kivikirkko (ks. Parainen). Kylä on (1914)
järjestämättä taajaväkiseksi yhdyskunnaksi.

A. Es.

Paraistenportti (ruots. Pargasport), luon-
nonihana salmi Paraisten eteläisessä saaristossa,
Sorpo- ja Tammo-saarten välissä; luotsiasema.
Parakki (esp. barrarca = kalastajamaja), kenttä-

maja, sotilasmaja; tilapäinen kevyesti raken-
nettu sairaala. — Parakkijärjestelmä,
järjestetty ryhmä parakkeja (sotilaallisia tai sai-

raanhoitotarkoituksia varten)

.

Parakleetti (kreik. pnra'kletos), asianajaja,
puolustaja, käytetty Pyhän Hengen nimit.vksenä
paikoittain Jolianneksen evankeliumissa siihen
nähden, että Pyhä Henki Jeesuksen poismentyä
on edustava häntä. Vedoten Jeesuksen lupauk-
seen p;n lähettämisestä ovat miehet sellaiset

kuin Montanus, JIani ja Muhammed väittäneet
olevansa luvattu p. E. K-a.
Paraleksia (kreik. para' = ohelle, ja legein =

lukea), aivovammasta johtuva puutteellinen kyky
oikein lukea kirjoitettuja ja painettuja kirjai-

mia ja sanoja. P. on usein yhdistyneenä afa-

siaan, ('e. Th-n.)

Paralipomena (kreik. paraleipo'mena, < pa-
ra?e'i;jeiw = jättää pois), poisjätetyt kohdat: liite,

lisäys fjossakin teoksessa); V:n T;n Aikakirjain
nimitvs.

Parallaksi (kreik. para'llaksis = \a.\\iio. siirto).

Tälititieteessä tarkoitetaan taivaankappaleen p:lla

vleisesti sitä kulmaa, minkä tähtäysviivat tähän
kappaleeseen kahdesta eri havaintopaikasta muo-
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<lu>ta«-al I>uhutaaQ \ u o r o k & u t i-

• etta.t t«t«j« sekulaarisesta
f.httL l. \ u O r O k a u I i n e n p. syntyy, jos

laivaaBka|>pale on verrattain likellä maata ja lin-

jii kiertotiili

: ivaiutoihin

.1 oikaisu.
• it. Vuoro-

. likoinp.Hiiii Im-

.topaikiin liori-

•ontmalitaaoi «ka. kuvaa).

KsTa I

ja /\ CAS on 90'. niin

borisonta.t'
M olevan tai

i \it ......

hori«ontaali-p. .1:111.

Jos C on maan keski-

piste ja taivaanknppalettii

8 liax-uituun paikasta B
maun piniiulla. on vuoro-

kautinen p. = \ BSC. Jos
' '

i on A,

.ileen S:n
A^v • ii.-( , Paikassa

^en horisontaali-p. on =
.... : 11... |, on sjlii

ippale on
.. .^ :..! :....a a:lla ja

niin on etnisyys taivaan-

\
•

, -oen =
. P:n mäS-

»IM /

yyden määrääraistii.

.\ u r I n ^ o n p. nn iiiaariilty monen eri metodin
avull.1 p kniman pienuuden tiilidcn ei auringon
m*eii linen miUiriiämincn anna tyydyttfi-

tU '

I «an)>i to<lfnnäkuisin arvo = 8. "to.

r \irlie tuskin on O."oi

. a keskietäisyys on

; kiiL i\ u u II honsontaali-p. on keski-
"2" ja vastaava etilisyy> n. 384.000 km.
itotatitien vuorokautinen p. on k&ytän-
0. .Siitten etäisyys muUriitiiuu n. s.

• • :lltt, jolloin kahtena ha-

a^ema kalidi-ssa mabdol-
.. .1 :.,. .-:.^.in olevassa maan radan

, ^
Kara 2

piiite«Mi.

,^-<^ Jo« vieressSolevassa ku-
•, , . vio^-a ABCD merkit.see

1 .1m rataa aurinp:ou(.S)

: iri, niin niäariitään

!<n (T) vuotuinen

p. mittaamalla kulma
paikanmiiiiräyksistä maan ol-

C:i>nä. TUmmöi»et paikanmiiil-

kuiionkin kiintotUlitien äiiret-

crinomaista tarkkuutta.
. vaKttt VV. IH.IT-.IS Bf.s-

'

' .itiHten avulla, vaikka
riin oli koetettu —

vanviHtuksekHi — löy-
- idaiua jolituvua kiinto-

'' .i.^ta j— ' loilota. Job
.\ ja C ovat maan railan i-' itepibteet.

n:.!. f,n I.iK.'ir. i, \ I i ,., on mo-
niUin etili-

1 n t o t il li-

det). — .>, .sekulaarinen p. johtuu siittt.

«US aurinkokunta liikkuu avaruudeiHa. Jos vie-

reitouA kuviosta S enittau aurinkoMystcemin
paikkaa jonakuna vuonna ja .S' »en paikkaa himi-

raavana vuonna, oo sekulaarinen p. = /\ ST.S'.

ATC, joka
leaaa A :s*a ja

rtvkat vaalivat

JO pan

r«iiiii kulina on, kuten vuotui-
^

neukin p. erittiiin pioni ja vai yf^
kea mitata, sen avulla on kui

tonkin voitu miiuriitii aurinko
kunnan liikuutasuiinta lapoksi).

P. -sanaa kiiytotään myöskin j' *
yloises.sä ,,siirron" merkityksessii Kuvn :i

KUU esim. puhutaan kiikarin
p:stu. jos hiusristikko oi olo tarkkaan näkö-

tasossa. //. li-

Parallaktinen tks. Pa ra liaksi), parallak

!<iiu kuuluva. P. kulma = parallaksi. — Kiikarin

p. aseina on kSytänniis.sä .suurissa refraktoroissu

ja rofloktoroissa, jolloin toinen kiikarin akse-

leista tiilitää taivaannapaa kohti ja toinen on yh-

densuuntainen ekvaattorin kanssa. Tiimiiuiistii

konetta, e k v a t o r i a a I i n. kilytetiiUn etenkin

(relatiivisiin) mikronietrimittauksiin sekii valo-

kuvien ottamiseen. Se on usein varustetlu kel-

lolla, joka siirtää kiikaria tarkalleen ttilideii lii-

kunnan mukaan. //. K.

Faralleli (kroik. iHtrii'llilos, < juini' = rinnalla,

j.i a//<'7(>n = toinen toisensa), yhdensuuntainen;
rinnakkainen; samankaltainen; solat., piirittä-

jion linnoituksen edustalle kaivamat juoksukai

vokset.

Parallelipaikat (ks. Parallel i). sisällyk

.seltiiiin yhtiiläiset tai samankaltaiset teoksen (var

sinkin Kaamatun) kohdat.

Parallelipiirit (ks. Pa ra II eli), leveys
piirit, ekvaattorin kanssa yhdensuuntaiset ym
pyrät maanpinnalla, joitten aseman määrää le

veysaste ja joita myiiten pituusasteet luetaan. Kai
kiila samalla parallolipiirillä olevilla paikoilla on

sama latitudi. P:t pienenevät, kuta likemmäs na-

poja tullaan. Esim. Ilelsinfrin kautta kulkeva pa-

rallelipiiri on ainoastaan puolet ekvaattorin pi-

tuudesta, ja 80° :n napakorkeudella paralleli ei

ole täyttä 7 milj. m, jotavastoin matka maan ym-
[•äri ekvaattoria mvöten tekee yli 40 milj. m.

//. K.

Parallelipipedi (kreik. para'llCloa = yhden
suuntainen, ja c/ir/ieJon = pinta, trtso). prisma
iks. t.), jonka asemat ovat suunnikkaita. P:i&
rajoittaa siis ö suunnikasta, joista vastakkaiset

ovat yhdensuuntaiset ja yhteelliset. P:.ssä voi

daun mikä tahansa sitä rajoittavista kuvioista

ottaa asemaksi I. pohjaksi. Va.staista kuviota sa-

notaan silloin myös asemaksi. Pohjien kohti-

suora väli on p :n k o r k e u s. P. on s u o r a, jos

sivu.särmät ovat kohtisuorat asemia vastaan, muu-
ten vino. Suorakulmainen on suora p..

jonka asemat ovat suorakaiteita. Suorakulmainen
p. on kuutio (ks. t.), kuu sen kaikki särmät
ovat yhtilsuurct. P:n kuutiosisällys saaihum ker

lomalla aseman ja korkeuden lukuarvot, suora-

kulmaisen p:n siis kertomalla kolmen yhteensä!

tuvan särmän lukuarvot. U. 8:n.

Parallelismi (ks. Paralleli). 1. ks.

Kerto. — 2. ks. Paralleliteoria.
Parallelisävellajit ks. Rinnakkaissävel-

lajit.
Parallelit iks. Paralleli). I. k s. .1 u o k h u

h a u t u.

2. viu». P. (terssi-, kvintti-, oktaavip. y. m.)

ovat sävelkulkuja, jotka johtuvat kahden äUnen
samansuuntaisesta liikkeestä, kun äänet liikkues-

saan pysyviLt saman tahi samanlaisen intervallin

välimatkalla toisistaan. Intervallin laiulun mu-
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kaan niniitetiUin p
:
ja myös rinnakkaisiksi

tersseiksi, kvinteiksi j. n. e. Sointuopin siiiintii-

jen inukaiiii ovat kvintti- ja oktaavi-p. kielletyt.

Niiinii kiellot esiintyvitt jo 13:nnen ja ll;nnen
vuosis. teoreettisissa teoksissa. Ne eiviit kuiten-

kaan johdu siitit, etteivät sellaiset siivelkulut

soisi kauniilla; mutta iläinet sulautuvat niissä

liiaksi toinen toisiinsa, kadottaen itseniii.sj-ytensii.

Senvuoksi tavataan ..kiellettyjä" parallelik\ilkuja

paraimpien mestarien teoksissa, milloin taiteelli-

nen vaikutus ei vaadi iiäuten itsenäisyyttä.

/. K.
Paralleliteoria 1. p s y k o f y y s i II i n e n

|) a r a 1 1 e 1 i o p p i on se mielipide, että sie-

lun ja ruumiin toimitukset keliittyvät ..paralle

lisinä" 1. että kaikki sieluntoiminnat rinnakkais-
ilmiöinä seuraavat määrättyjä hermoston toimi-

tuksia. Jos arvelee, että kokenuis ja tieteolliiieu

tutkimus todistavat tämän mielipiteen oikeaksi,

ja jos yrittää metafyysillisesti .selittää tätä asian

laitaa, niin se näyttää antavan aihetta olettaa,

että sielullisten ja ruumiillisten toimitusten kan-
nattajana syvinnä on yksi ja sama olevainen,

jonka olotilat ilmenevät meille ,,sisäpuolelta"

niitä tajuttaessa sielullisina, ,.ulkopuolisesti" ta-

juttaessa aineellisina. Monet p:n kannattajat
ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei tule yrittääkkiviin

metafyysillisesti selittää tätä suhdetta, vaan ou
tyydyttävä siihen, että toteaa molemnianlaatuis-
ten ilmiösarjojen vastaavan toisiaan, (vrt. Mate-
rialismi, Monismi, D u p 1 i s i s m i.)

A. Gr.

Parallelogrammi (kreik. para'llelos = yhden-
suuntainen, ja (/laniHia = piirros) , ks. Suunni-
k a s.

Paralogismi (< kreik. ;jai"«' = vieressä, ohitse,

vastoin, ja /of/os = järki), virhepäätelmä.

Paralyseerata (kreik. paralifein), lamauttaa,

ehkäistä, telidä toimettomaksi.

Paralysia (kreik. 7)a7-a?t/'ein = irroittaa, hei-

kentää), täydellinen halvautuminen, joka aiheu-

tuu joko keskushermoston tai perifeeristen her-

mojen vioittumisesta. — Progressiivinen
p. ks. P a r a 1 V y 1 1 i n e n mielisairaus.

E. Th-n.

Paralyyttinen mielisairaus (lat. dementia
paralytica 1. paralysia progressiva) aikaansaa vä-

hittäisen halvautumisen ynnä tylsistymisen ja

johtaa lopulta kuolemaan. Taudin kansanomai-
.sena nimityksenä on aivopehmeneminen (ks. t.).

Välttämättömänä ehtona sen .syntymiseen on sy-

filis, mutta tämän lisäksi vaaditaan vielä että

hermoston vastustuskyky on alentunut joko perin-

nöllisellä pohjalla tai epäedullisten olosuliteiden

ja elämäntapojen vuoksi. Tauti esiintyy joten-

kin pitkän ajan kuluttua. ke.skimäärin n. 13

vuotta syfilistartunnan saamisesta. Sen kulku
•on hyvin vaihteleva ja tarjoaa p.syykillisessä

suhteessa kaikkia oireita ja taudinkuvia, mitä
mielisairauksissa ylipäänsä tavataan. Tavallisim-

mat ovat manian ja melankolian tapaiset muo-
dot ja sekavuustilat, mutta paranoidiset ja kata-

toniset oireetkaan eivät ole aivan harvinaisia.

Ruumiillisi.sta taudintunnusmerkeistä ovat huo-

mattavimmat silmäterien valojäykkyys, puhehäi-

riöt, vapiseminen ja liikkeiden epävarmuus sekä

jäsenten halvautuminen ja koukistuminen. Tär-
keänä oireena ovat myös n. s. paralyvttiset koh-

taukset kouristuksineen ja tajuttomuustiloineen.

Useimmassa tapauksessa ei tauti kestä pitempää
aikaa kuin 3 vuotta. Enimmät taudin oireet johtu-

vat niistii sairaloisista muutoksista, jotka syn
tyvät keskushermostossa ja etupäässä isojen ai-

vojen kuorikerroksessa. E. Th-n.

Paramagneettinen ks. M a jr n e t i am i.

Paramaribo, Alankomaiden Guayanan 1. Suri-

namin linnoitettu pääkaujjunki, Surinam-joen
rannalla 30 km joen laskusta Atlantin valtame-
reen; 35,346 as. (1911). — P. on siisti ja ter-

veellinen, muistuttaa ulkonaisesti Alankomaiden
kaupunkeja, llallintopahitsi, eri uskontokuntien
kirkkoja. Satama 6 m syvä. Viedään kultaa, kaa-

kaota, sokeria, rommia, melassia, kautsukkia. —
P;n jierustivat ranskalaiset 1040.

Parametri (kreik. parametrefin = verrata).

Käyrän tutkiminen käy usein mukavasti, jos sen

suoraviivaiset ko'ordinaatit (ks. t.) x ja y lausu

taan jonkun apumuuttujan funktsioneina. Apu-
muuttujaa sanotaan silloin p;ksi. P;ksi sanotaan
myös suuretta, joka yhtälön tai funktsionin si-

sältämiin muuttuvaisiin suureisiin nähden on va-

kinainen, mutta jolle kuitenkin voidaan ajatella

annetuksi joukko eri arvoja, niin että syntyy
ryhmä yhtälöitä tai funktsioneja. — Kartioleik-

kauksissa sanotaan polttopisteen läpi kohtisuo-

rasti pääakselia vastaan kulkevaa jännettä p :käi

(vrt. Par ali eli), vrt. myös Kide. V. S :n.

Parametriitti, emää ympäröivän kudoksen tu-

lehdus, vrt. X a i s t a u d i t.

Paramörfoosi ja paramorfismi ks.

Pseudo m orfoosi.
Päramos, Etelä-Ameriikan Andes-vuoriston au-

tiot, koleat vuoristoylätasangot (3,000-3,500 m yi.

riierenp.).

Paranä. 1. Jättiläisvirta Etelä-Ameriikassa, al-

kaa Brasiliassa, 80 km Atlantin valtamerestä

Serra de Mantiquieiran länsirinteeltä, virtaa Kio
Grande nimisenä länteen, kääntyy lounaiseen saa-

tuaan oik. Paranahylia nimisen lisäjoen, tekee

Paraguayn rajalle tullessaan mahtavan Salto

Grande de la Guaird nimisen putouksen, on sitten

pitkän matkaa rajana Paraguayn ia Brasilian

sekä Paraguayn ja Argentiinan välillä, kääntyy
Encarnacionin yläpuolella länteen, sekä, saatuaan
oik. suurimnu\n lisäjokensa Paraguayn, etelälou-

naiseen, samalla kokonaan siirtyen Argentiinan
alueelle. Kosarion yläpuolella P. kääntyy kaak-

koon, San Pedron kohdalla alkaa sen monihaarai-

nen suisto ja Buenos Airesin yläpuolella P. yh-

tyen Uruguay-virtaan laskee La Platan suppilon-

muotoiseen lahteen. Pituus 3,282 km. vesialue

2.880,000 km'. Ylä- ja keskijuoksulla P. paikoi-

tellen virtaa jyrkkien vuorirantain välissä, mutta
Apipön koskilta alkaen (250 km Corrientes

kaupungin yläpuolelta) sen rannat ovat alavat,

tasaiset; tulvanaikana (helmi.-maalisk.) P;n vesi

leviää laajalti niiden yli. Matalanveden aikana

(heinäk.-syysk.) vedenpinta P:n kaupungin koh-

dalla on 3,7 m alempana korkeanveden pintaa.

P:n leveys Paraguayn suusta alaspäin on 2-6 km.
P. on kaiken vuotta kuljettava 2 m syvässä kul-

keville aluksille Paraguayn suuhun (1,135 km;
ajoittain merialuksille). korkeanveden aikana

Iguaziln suuhun saakka (745 km ylempänä).

Tärkeimmät lisäjoet : Paranahyba, Paraguay ja

Salado oik., Paranäpanema, Iguazfl vas. — 2 Val-

tio Etelä-Brasiliassa. P.-joen, Paranäpaneman.
Iguazfin ja .Atlantin valtameren välissä; 251.904
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P&riuiabyba, juki i:icl.i-Anieriika.s.sa. Brnsi-

li^«t PjranAii li^äjoki oik. : 860 km. Useita

putouksia.

Parannusseerumi ks. Seerumi.
P;\

:

• K s. K a n B a i S t u S t <> o r 1 ;i

.

P Uiint. -ra'-] on mielisairaus,

oireina ovat liarlialuulot ja

!. P:lla on eri aikoina tar

k ... taudinliloja ja vielä nytkin
ovat mielipiteet .sen luonteesta ja laajuudesta
i..'!k 1! verran eriäviä. Kraepelinin kilsitvskan-

.in tauti on verrattain liarvinainen ja

ntlkein aina lU-jeneratiivisella polijalla.

i joutuu sen uliriki>i. on jo nuo-

-.11 taipumusta yksinoloon, epäluvi-

lui'>iiuli'T'0 ja oman arvon liian korkealle arvioi

ir-'-.i^n Miehuuden ikiiän jouduttua nämä omi-
ketiittyvät liUnessä ilmeiseksi sairau-

i aivan itsestään tai jonkun lisämomen-
t:n kuten ruumiilli-eii sairauden, tapaturman.
oikeudenkäynnin, vankilassaolon, alkoholin viUl-

•i j. n. e.) vaikutuksesta. Hän ru-

11, että joku määrätty henkilö on
' illeen tai että jotkut henkilöt

liiiiilii vaataan. Kun hän ei

^ -• litystä näiltii. turvautuu liän

-un niistiikään ei ole apun. nostaa
• 'i ryhtyy oman käden oikeu-

' lojen ohella syntyy hänes.sä

. iruu.liii.iiatuksia, hän kuvit-

u~'i tai persoonallis-

lärkeä ja merkilli-

nen henkiio. .Muistinvaarennykset ja silloin täl-

ICin e-tintyväf harha ai-^timukset auttavat hä-
nen mielikuvitiLstaan ja niin muodos-
tun nivan yksityiskohtiin menevä jär-

1 keskipisteenä hän itse on. Enin
.1 on hnne>-il se ominaisuus, et-

1 todisteluilla gaa muut-
iien harhaluulojaan kos-

1 Kir.keä toimintahalu ja il-

on puute ovat myös hänen tun-
y 'in kaiken tämän ohella

- mukainen ja esiintymi
.".i.ollinen. niin hän saa yh-

iiln vakuutetuksi väittcittensil
--itcr, r.T, -'-t ' Hiivissä se

II sairos-
• i-."Ih;>,--i

»OI

vii

' mielJHairaus, joka
liän, mutta ei silti

tulliin njiiiitfi^^it lyl»i»lyii,i~t^n. E. Th-n.

Paranomia ikreik.i. laiuvaälaisuus.

Parantola, sairauden, varsinkin yleisen heik-

kouden ja vähäverisyyden ynnii herinotautieu
sekä tuberkuloosin voillaniisoksi ja terveyden
vahvistamiseksi perustettu Imitolailos, jossa en-

nen nuiita n. s. luonuolli.set parannuskeinot, rai-

tis ja puhdas ihna, aurinfionviilo ja |>äivi»npaiste.

asianmukainen ja runsas ravinto sekä kylvyt
ynnä monet nuiut fysikaaliset hoitotavat tulevat

käylänluuu. Vaikka parantolat tietenkin ovat
laitoksia, joissa sairaita hoidetaan, niin on niit-

ten tehtävä ehkä vieläkin suuremmassa määrin
kasvattavaa laatua. Potilaitten tulee näet niissä

oppia hoitamaan it.seään järjellisesti, oppia, mi-
ten heidän tulee elämäänsä ohjata, s. o. työtänsä,
lepoan.sa, syömistiliin y. m. järjestiiä sellaiselle

kannalle, että terveydenhoidon tarjolla olevat te-

kijät, ilma ja valo, tarpeellinen ravinto, sekä
tarkoituksenmukainen suhde työn, henkisen niin-

kuin ruumiillisenkin, ja levon välillä voisivat

mahdollisinunan suotuisasti hänen tcrvcyttilän

edistäii. Parantoloissa seurattavia periaatteita

on sitten noudatettava kotioloissakin. Maas
sainmc on .seuraavat keuhkotautiparantolat : Taka-
harjun p. (ks. t.), Nummelan p. (ks. t.) ynnä
pienemniiit parantolat Nastolassa, .'sysmässä, Uuo
vedcllii. Kurikassa. .-Mavudella. Iisalmella, Tarina-
harjulla ja Ilanpon liiliellä (Ljun^bo). Ttauhas-

luberkuloosi- I. skrofuloosiparantola on llöfrsan-

dissa. i'sitäpaitsi on lastenparantola .Suomussal-

mella sekä tuberkelilautisten lasten parantola
Lohjalla. Parantoloista, joissa etupäässä hoide

taan hermotautisia ja toipuvia, mainittakoon Ily

vinkäiin p.. Grankullan p. sekä Miinnikkö (Tall

backal Helsingissä. M. 0-Ii.

Paranvoi f.1'Jlhaliuni .w/)/icHni^ keltaisena peil

teciiil parkituskuorella tavattava limasieni (ks.

Limasienet).
Parapetti (it. pnrapcllo), rintavarustus.

Paraplegia (kreik. pnrn' = viereen, sivulle, ja
/)/("'(/< iti = lyödä), poikittainen I. niolemminpuf>-
linen halvaus. il-:. Tli-n.)

Paraply (ransk. jtnropluie), sateenvarjo.

Farapodit ks. .S u k a m a d o t.

Parä-pähkinä k s. P a a r a p ä h k i n ä.

Farasenteesi (kreik. 7)nra' = läpi. ja lcente'in .

pi.stäiii. ruumiinontelon (vatsa-, rin(aoiitelon) tai

elimen ontelon (virtsarakon) avaaminen asiatto-

mien nesteitten, kaasujen y. m. s. poistamiseksi

vrt. 1' u n k t s i o n i.

"

M. Oli.

Parasiitti (kreik. jiariCnilna - pöytävieras:
kärkkyvieras. < pnra' = rinnalla, ja «Ko» = ra-

vinto), loinen, loiseläin, loiskasvi. ks. Lois-
eläimet, Ij o i s k a s v i t

.

Farasitismi (ks. Parasiitti), lois
elämä. ks. Loi selaimet ja L o i s k a s-

vit,

Faraske, Larin I'., runolaulaja, ks. Runo
laula j a t.

Farasolli (ransk. jxirnnol) . päivänvarjo.
Fnraspadia (kreik. /«iru.s/ioVj = vediln syrjään).

virtH:itorven (luonnoton) aukeama siittimen ku-

peella.

Paratiisi (kreik. 7i«rn'dct»o/» = puutarha, mpers.
Iimriilnizo - kuiiink.iallinen puisto), ensiinäislen ih-

misten ihanteellinen olopaikka. jo^ta muinaisajan
kansojen myytit kertovat. Autuaallinen, sopusuh-
tainen alkutila esiintyy nykyisen maailman tais-

telujen ja vaivojen vantakohtana. .Samoin ajatel-
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Paratiisilintu.

Ifiaii maailman kehityksen päättyviin onnelliseen
kulta-aikaan (ks. Eskatolo>ria). V:ssaT:ssa
on p:n ninipiiä Eeden (ks. t.) ; myiiliempinä ai-

koina juutalaiset nimittivät p:ksi autuaiden vai-

najain olopaikkaa. Näin kolmasti myös U :ssa T:ssa
(Luuk. 2^,... 2 Kor. 12,; Ilniest. 2;"). Ar. n.
Paratiisikala, eräs koristuskalana pidetty

Macropodtif! laji. vrt. Makropodikalat.
Faratiisileskl (Vidtia pnradisea) on Afri-

kassa eliivii vari>ti.slintu. Koiras musta ja rus-

kea, hyvin pitkäpyrstöinen. Erityisemmin suo-

sittu häkkilintuna. "
E. W. S.

Paratiisilintu (Parndisea apoda) on tunnetuin
-tikunsa ii>-('aiiiiiiista. Uudessa-(Jiuneassa ja lähi-

saarilla elävistä la-

jeista. Soitimen aikana
koiraan ruumiin ala-

osan sivuilla ja yläpe-

rässä olevista kyhmyis-
tä kasvaa sangen pit-

kiä ja erinomaisen hie-

noja, taakse ja alaspäin

kaartuvia höyheniä.
>Ciinikään ovat keski-

iiiäiset pyrstösulat pi-

ilentyneet ja omitui-

siksi rihmoiksi muuttu-
neet. Muutenkin on
hääpuvun höyhenistö
komea, päältä keltai-

nen ja punaisenruskea,
kurkku ja kaula vihertävän metalliholiteiset. Soi-

dinajan loputtua on koiraan puku hyvin vaatima-
ton, samanlainen kuin naaraan koko vuoden. P.

on varislintujen sukua, nokka aivan samanmuo-
toinen kuin varisten, jalat suuret ja rumat, mistä
syystä alkuasukkaiden oli tapa ne katkaista kaup-

paan lähettäessään (siitä nimi apoda = jalaton)

.

P :t ovat viime aikoina huolestuttavassa mää-
rässä vähentyneet liiallisen pj^ydystyksen takia.

Niiden nahkoja kitytetään naisten hattujen ko-

risteina. E. W. S.

Paratiisiomena, nimitys erilaisille hedelmille.

1. Tomaatin (ks. t.) hedelmä (kultaomena).
— 2. Hyvin pienihedelmäisten omenapuulaatu-
jeu hedelmät. Näitä laatuja viljellään kauppa-
putitarhoissa ymppäysrungoiksi jaloille kääpiö-

puille. — 3. Oikean sitruunan (ks. C i t r u s) raa-

kale. Tuodaan kauppaan Etelä-Ttalia.sta. Kor-
fusta y. m. Erään juutalai.sen tarun mukaan oli

Eevan paratiisissa Aatamille antama omena tätä

lajia. Siitä myös nimi Aatamin omena.
K. L.

Parbleu [-lllj'] (ransk., väännös < par Dieu),

lumarauta!
Par Bricol f-ko'lJ (ransk.. oik. = syrjäteitä,

epäsuorasti). Bellmanin v. 1774 Tukholmassa pe-

rustama iloinen klubi 1. seura, joka leikillä jäl-

jitteli vapaamuurarien salaperäisyyttä ja juhla-

menoja. Useat merkkimieliet ovat olleet sen jä-

seninä. On yhä vieläkin olemassa (haaraosastoja

on Gööteporis.sa y. m.). P. B:iin. jolla on erin-

omainen laulukunta. kuuluu paljon jäseniä var-

sinkin virkamies- ja liikemiespiireistä. ll.Kr-n.

Parcae (lat.), alk. synnytysjumalattaria, sittem-

min ..kohtalotarten" I. ..osatarten" (kreik. moirai]

nimitys. P. hallitsivat ihmisten kohtaloa (fafum.
ks. t.) ja määräsivät heidän elämänsä juoksun
ja lopun. P. kuvattiin senvuoksi elonlankaa keh-

räävinä olentoina (siitä muistosäe Clotho colum
(jestat, Lachesis net et Alropos occat, „C. kantaa
rukkia. L. kehriUi ja A. katkaisee"). E. Il-l.

Parcival ( P a r z i v a 1, P e r c e v a 1) , keski-

aikaisen Artur-tarinapiirin (ks. Artur) san^

kareita, joka sielunsa puhtaudella voittaa pyhän
graalin (ks. t.). Kirjallisuudessa ovat tätä ta-

rinaa käyttäneet ransk. ChriStien de Troyes kerto-

vassa runoelmassaan „Li contes del Graal" 1.

,.Perceval le Gallois", saks. VVolfram v. Eschen-
bach sutiressa eepoksessaan „Parzival" sekä
tmsimpana aikana Richard Wagner „Parsifar'
nimisessä oopperassaan. //. Krn.
Pardo Bazän [pa'n], E m i 1 i a, kreivitär Q u i

roga (s. 1851), etevin nykyaikaisista esp. naiskir-

jailijoista. Liittyen naturalistiseen suuntaan hän
herätti sutirta huomiota ja vastaväitteitäkin krii-

tillisellä teoksellaan ,,La cuestiön palpitante"

(18S3). Hänen kaunokirjallisista teoksistaan,

jotka antavat erinomaisia kuvauksia tekijän

omasta kotiseudusta, mainittakoon: ,,Un viaje

de novios" (1881), ,.E1 cisne de Vilamorta"
(1S85), „Los pazos de UUoa" (1880) ja sen jatko

„La madre naturaleza" (1887), „Morriua" (1889),

,,Una cristiana" ja „La prueba" (1890) y. m.
P. B. on yksin, ilman avustajia, toimittanut aik.a-

kauslehteä „Nuevo teatro crftioo" (1891-93), sekä

julkaissut joukon kirjoituksia mitä erilaisim-

milta aloilta: arvosteluja, matkakertomuksia,
valtiollisia ja yhteiskunnallisia mietelmiä y. m.
P. B. on myös ottanut innolla osaa valtiollisiin

liikkeihin ja ylläpitää kirjallista salonkia.

n. Kr-n.

Pardon [-dö'] (ransk.), anteeksianto, armah-
dus; anteeksi!

Pareerata (ransk. parer). miekkailussa suorit-

taa väistöliike, väistää, torjua.

Päreesi (kreik. yxjrcsi','! = veltostuminen) , lievä,

epiitäydellinen halvjvtittiminen.

Pareja [-re')iaj, Juan de, liikanimeltä el

E s cl a VO (orja) (1606-70), esp. taidemaalari;

syntyi orjana Länsi-Intiassa ja joutui aikaisin

Velasquezille, jolta oppi maal.austaidon ja jonka
palvelukseen vielä jäi vapautuksensakin jälkeen.

Maalannut luonteenkxivaukseltaan voimakkaita
muotokuvia jii naturalistisia uskonnollisia tauluja,

joista tunnetuin on „Matteuksen apostoliksi kut-

suminen" (Madridin Prado-museossa). E. F-r.

Pareneettinen (kreik. pora inc'tn = kehoittaa),

kelioittava. opettava (hartauskirja).

Parenkymi (kreik. jjara' = vieressä, ja eH7,;/ij/»no

i sisäänvuoilatus) nimityksellä tarkoitetaan muu-
tamille rauhasille (maksa, perna, munuaiset

j. n. e.) ominaista pehmeää, nesterikasta ku-

dosta, vastakohtana mainituissa elimissä olevalle

sidekudokselle, verisuonille j. n. e. Niinpä muo-
dostaa esim. maksassa p:n maksasolukko, mu-
nuaisissa Malpighin kerät ja virtsatiehyet j.n. e.

Myös sydämen p:stä voidaan puhua ja tarkoite-

taan tällöin sydänlihasta. — Kasvitieteessä p. ni-

mitystä käytetään osaksi yleensä perussolukosta,

osaksi erikoi.sen mehevistä solukoista. Y. K.

ParentaHa [-1ä'-J (lat.), muinaisten roomalais-

ten suuri vainajainiuhla. jota vietettiin

13-21 p. helmik. ja jonka kestäessä temppelit

pidettiin suitettuina, virkamiehet eivät pitäneet

arvomerkkejään. avioliiton solmiminen oli kiel-

letty j. n. e. Viimeinen juhlapäivä oli nimeltääii

Feralia (ks. t.).
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Purcnt:. «uorittiui kuo-

liDutirii .

Pmrente«au iKtn»..

•*»Avt ^ ' ! t'!**-<n tl»!

ilus-

\..\ r K-i tiiiititrUutii iiiyo.s

p n --iä. A. K.

Patrtiirii :^la, < porfiM = isB tni

iitii 1 Prri .> » t y ». — 2. i^ukujioU i

kuDta samaD >.- ^ .. jälkrlttiset.

Partr* (it.). Uuminto. jonka piioluifttom;ii

kuuppiaat tai k.i .iiMkimirit antavat jostakin

riidanal:>iM*^t.i >

Pftr«st*sia ohelltt. ja aislhPsis

i kautta syntynyt
inen. kuteloiminen.

pisiriroiuiru. ksluivblAUiiueu j. n. e.

E. TA n.

Par et Impar dat.K sanian- ja erilaista, b. o.

«kalaiola.

PaT«to If-I, Vilfredo (s. 1848), it.-

•\pitt. talouAtirtrilijU, toiminut professorina Lau-
t. P. kuuluu bedonistis-mate-

!itaan ja on jyrkkil inJividua-

ii-.i lii ,11 ii.irii^iaa kuitenkin valtion sekaan-

tumiiten eräillä aloilla oikeutetuksi; teoksia:
r...r. r. ,n,ie politique" (1896-97), . ,Manuel

itique" (1009), ..Les systtmes so-

. _ :. .. J . J. F.

Par excellence IrkmliVtl (ransk.), etupäil&sii

ennen knikkea. varninai^eHti.

Par exemple [ipuViJJ. e-imerkiksi.

Parfait [ffl (ran.-k.i. lilydellinen : perfekti.

Par force lfo'rtJ (ransk.). väkipakolla.

Par forr-e-njo 'k«. Par foroe). itämailta Eu-
rcppaan ta tullut ja 18:nnella vuosis.

l.ii>VP'in- uni met-iUitystapa. Ratsain ja

in suurin joukoin otusta ta-

Mipuneena pysälityy joutuen
t.ii kandetuksi. P. lienee nykyään

-a vain Preu.ssin hovissa ja muutamin

I

' nis.aa. Kl. (". S.

P »a (k«. Parfy meriä), telidil

L\ • I. panna hajuveteen.

Pn : (rnosk. parfumrrie, < par=läpi,
K I ;,,a|neiilen ja -vesien vnl-

-Ha esiintyvistä tai kei-

-1.1 :rinc!-I:i T.UOnUOHSn

-ti kasvi-

i öljyissä,

1 ne cristetäiin eri me-
• rlainin ja lavallisin kUy-

tfiii •-cit!;> -iiifni on li»laus vesiliöyrylläl, jolloin
k'p'i"n ir.yv ¥npn'i»tna hajiuiineet vieden ne

n säiliuihin. K n f I e u-

mkfl p<>rnMtuu kukkien
luteen kiintci-

iljeltuiliin ma-
peittää roHva-

liin pitemmUn-
r i-vakerros, n. s.

lidnnn käyttää si-

II siitä alkoholilla.

tty öljy käytetään
M a H e r cc r a a-

maila. a. o. klaittelemlim kukkia nentemilisicn

rasvoji'n ja öljyjen ker» n. tlO" läniuiössä voidaan

>i>>niaiiifita myiis eristää. Nämä kaksi viiniemai
• iia tapaa ovat vanhempia eristystapoja. Ny
IM e k s t r a h e e r a t a a n. s. o. liotetaan

illisessa lämmössä, tuoksuvia aineita eette

.1. petrolille! terissä, kloroformissa y. m. Suo-

I. Iinalla ja liotinaineet hailiduttamalla saadaan

usein voin tapainen jäännös, josta itse hajuaine

eristetään. Muutamia hajuaiiieita kuten myskiä,

ambraa ja sivettiii saadaan eläinkunnasta. Muu
tamia kasvien eritteitii kuten hentsoohartsia ja

peerupalsamia käytetään myös p:ssa. — Paitsi

näitä luonnossa valmiina esiintyviä Imjuaineita

käytetään nykyiiän yhä enemmän keinotekoisin

kemiallisen syntiH'sin avulhi saatuja aineita. Täi

laisia ovat: lieliotropiini, kiimariiui. bentsalde

hydi. vanilliini. salisyllhaponmetyliesteri (=nanl

theriaöljy), jononi (= orvokintiioksu) , muskoni
(= keinotekoinen myski), linnlyliasetaatti (= keino-

tekoinen berpxmottiöljy) . terpineoli, neroliini

y. m. — Sekoittamalla eri tavoin saatuja haju-

aineita tai niiden liuoksia toisiinsa ynnii muita
aineita lisäämällä saadaan kaupassa olevat eri-

laatuiset hajuaineet. Juoksevat parfy m i t

ovat tavallisesti hajuaineiden nlkoholiliiiok-

sia. Hienoja parfymeja, kuten esim. oikeata Kan
do Polopnea v:ilmistetlaessa, tulee alkoliolin olla

mahdollisimman piilidasta ja valmisteen säilytys

ajan tulee olla useampia vuosia pitkil. Huokeita-

kaan parfymeja ei voida heti sekoittamisen jiil

keen laskea kauppaan, vaan pidetään niitäkin

muutamia viikkoja varastossa. Hajuaineiden laatii

riippuu suuresti eri hajuaineitten keskinäisistä

paljoussuhteista ja alkoholin väkevyydestä sekä

määriistä. Muutamat hajuaineet eivät liuoksessa

siedä toisiaan ja siis on tärkeätä valmistettaessa

lietiiä, milloin saadaan ..harmoninen" sekoitus

(aivan samoin kuin musiikissa). Muutamia pa

haita haisevia aineita esim. skatolia käytetään

hyvin miedossa muodossa fikseerausaineina, s. o.

aineina, jotka ikäänkuin sulattavat kaksi eri

hajuainetta yhdeksi yhdistetyksi. Hajuaineiden
värjäykseen käytetäiin sahramia, smara^idivDireiiii

y. m. Hiusvedet, kuten Eau de Quinine ja Klo

rida-vesi, ovat hajuaineitten mietoja vesiliuoksia

Kuivat hajuaineet ovat jauhettuja tuok

suavia kasvinosia, esim. iri.sjuurta, santeli|)uuta

j. n. e. N. 8. puuterit ovat tärkkelystä, lii

tua. talkkia, irisjiiurta }'. m. s. jauhoa tai

jauhoseosta, joihin on sekoitettu hajuaineita

tui eefterisiä öljyjä. Suupillcrien (C a c h o u)

tuoksuava aine on myskiä ja ruusiiöljyä.

Kun vahan ja manteliöljyn seokseen lisK-

liUin ruusuöljyä jn muita hajuaineita, saadaan
ihopomaatoja kuten e o 1 d <• r e a m y. m. Haju
aineet suuvesissä ovat ylimalkaan sellaisia, joillii

on bakteereja tappava vaikutus, esim. euoalyp-

fus-, neilikka-, piparminttu-, laventcliöljyä. —
Hajuvesiä ja -aineita on käytetty hyvin varhai

sista ajoista asti etenkin u. ''onnoUisiin tarkoi-

tuksiin. Niillä luultiin jo silloin olevan joku

läilkcvoima. E{r>'pliläisct palsamoivat niiiniiitM

ji juutalaiset käyttivät jumalanpalveluksessa

m. m. myrhaa ja pyhää savua. Knnen ne olivat

hyvin harvinaisia korkean hintansa takia. .Suo

nieen tuodaan suurin osa vnlmiita liajiialncitn

IliinskaHta, Saksasta ja Venäjältä. Pieni osa vai

mistetaan omassa maassa; asetusten mukaan san

dnan bajuvexien valmistusta varten denntureeral:»
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eeltcrisillä öljvillS paloviinaa. jolloin eetterisen

öljyn määrit lasketaan l.jf^ :ksi jokaiseen litraan

normaalipaloviiuaa. S. S.

Parfymit ks. P a r f y m e r i a.

Pargala 1. Pargalovo, rautatieasema (III

I.) Vii]>urinP!etarin rataosalla, 113 km Viipu-

rista, 16 km Pietariin.

Pargas ks. Parainen.
Pargasiitti, anifibolirylimään kuuluva, kem.

kokoomukseltaan tavallisen sarvivälkkeen kaltai-

nen mineraali. Nimi johtuu Paraisten pitäjästä,

jonka kalkkikivikerroksista sitä ensiniäiseksi

löydettiin. P:n mono-symmetriset kiteet ovat

lyhyen patsaan muotoisia tai litteitä, väriltään
tummanvihreitä. E. M-nen.
Pari ks. A 1 p a r i.

Paria (tamilin kielellä paraiyar <Cparai =

rumpu: engl. pnriah, mon. pariahs. myös parins).

Etu-Intiassa Madrasissa ja Travancoressa tamili-

laisalueella asuva kansa (2.258.611 henkeä 1901).

jota ei lueta hindukasteihin kuuluvaksi. P. ei

kuitenkaan ole, kuten yleensä oletetaan, kaikkia
hindukasteja alempana, sillä useat tamililais-kastit

ovat p:n alapviolella. P:t ovat maanviljelijöitä

ja käsityöläisiä (kankureita) ; heidän joukostaan
Etu-Intian eteläosien eurooppalaiset tav. ottavat
palvelijansa. — P:t näyttävät olevan maan alku-

peräisten, myöhemmin tulleiden valloittajain ku-

kistamien omistajien jälkeliiisiä. — P.-kansaa
vastaa telugu-alueella mala, kanara-alueella

holeya, Dekanissa mahar. (E. E. K.)
Pariaanimassa, lasiamaton, valkea tai kellah-

tava posliini, jota käytetään etupäässä kaiken-

laisiin koriste-esineihin. vrt. Norsunluupos-
1 i i n i. V. n.
Pariakansat, nimitys, jota käytetään joko

alkuperänsä, ammattinsa tai yhteiskunta-asemansa
takia halveksituista kansoista tai kansanluokista
(esim, mustalaiset, helootit). Nimitys perustuu
väärinkäsitykseen, ks. Paria.
Pariakoira ks. Koira.
Parietaalisilmä (lat. paries = seinä) ks. P ä ä-

1 a e n s i 1 m ä.

Parieu f-io'J, F61ix Esquirou (1815-93),

ransk. valtiomies, tuli 1841 asianajajaksi, valit-

tiin 1848 kansalliskokoukseen, jossa liittyi koh-

tuullisiin tasavaltalaisiin; lakiasäätävän kokouk-
sen jäsenenä läliestyi monarkisteja ja oli 1849-51

opetusasiainministerinä ajaen perille v:n 1850
koululain; v:n 1851 valtiokaappauksen jäl-

keen P. tuli valtioneuvoston finanssiosaston

esimieheksi, 1870 valtioneuvoston esimieheksi

ja 011ivier'n ministeristön jäseneksi: toimi te-

hokkaasti latinalaisen rahasopimuksen hj-väksi

ja harrasti sittemmin yleismaailmallisen raha-

yksikön aikaansaamista; oli 1876-85 senaattorina

kuuluen bonapartisteihin ; teoksia: ,,Histoire des

impots sur la proprifitö et le revenu" (1856)

,,Trait6 des impots en France et ä Tötranger"

(1870), ,,Histoire de Gustave Adolphe, roi de

SuOde" (1875).

Parifikatsioni (uuslat. parificä'tiö, < lat.

pur = samanarvoinen, ja facere = tehdä) , saman-
arvoisuuden aikaansaaminen.

Pariisi (ransk. Paris). Ranskan ja (Seinen de-

partementin) valtiollinen, henkinen ja taloudel-

linen pääkaupunki, jonne kaikki, mitä Rans-
kassa on huomattavaa, on keskittynyt (Paris
•' est la France = .,P. on Ranska") ; 78 km'.

2.888,110 as. (1911; n. 8% ulkomaalaisia, belgia-

laisia, saksalaisia, italialaisia, sveitsiläisiä, eng-
lantilaisia; 1680: n. 500,000 as. ; 1800: 547,756 as.;

1836: 909,126 as.; esikaupunkien P:iin yhdistä.-

misen jälkeen 1861: 1,696,141 as.; 1891: 2,447,957

as.) ; esikaupunkeineen n. 4 milj. as., maailman
väkirikkaimpia (laajimmin asuttu) suurkaupun-
keja. P. sijaitsee I'ohjois-Ranskassa, Ranskan
tärkeimmän ja rikkaimman maant. alueen, Sei-

nen alanteen keskustassa (25-128 m yi. merenp.)

,

kovasti mutkittelevan (ja osaksi juuri siitä syystä
toisinaan tuhoisasti tulvivau) Seinen molemmin
puolin sekä kahdella La Cit6 ja St. Louis nimi-
sellä saarella vähän ala[)uolella JIarnen laskua
Seiueen, 375 km Seinen suusta vanhojen liikenne-

urien risteyksessä. Ranskan nyk. rautatieverkon
keskustassa. Ilmasto tasainen (v:n keskilämpö

-f-10,7''C, tammik:n -f2,«°C, heinäk:n -fl8,4°C,
sademäärä 594 mm), terveellinen (kuolleisuus

17,< "/m 1905; Lontoossa 15,9°i„). — P:ia ympäröi,
paitsi kahta vahvaa fortti-vyötä (jotka muodosta-
vat maailman laajimman linnoituksen), v :sta 1840
rakennettu, 34, s km pitkä, 10 m korkea, 15 m le-

veän haudan suojaama muuri, jonka liki 70 por-

tilla kannetaan ,.pikkutullia" (ociroi) kaupunkiin
tuoduista tavaroista; muuri on äsken päätetty
hävittää. — Suurin osa P:ia on Seinen pohjois-

rannalla; siellä ovat komeimmat hotellit, suurim-
mat taidekokoelmat, teatterit ja kauppapalatsit,

pörssi, pankki y. m., sinne keskittyy hienoston

loistava seuraelämä. Etelärannalla ovat m. m.
ministeriöt ja korkeimmat oppilaitokset.

Kaupunginosat, kadut, torit, sil-

lat. Lähinnä Seinen saarien ympärillä on P:q
vanhin ja huomattavin osa, jota Ludvik XIV:n
aikana entisten vallien paikalle muodostetut, kau-

niit, hotellien, teatterien ja yksityisten palatsien

reunustamat lehtevät bulevardit Grandes houle-

vardes ympäröivät. Ne ulottuvat 4.» km pitkänä
puolikaarena Place de la Madeleineltä Place de la

Bastillelle ja ovat (lännestä itään) Boulevard de
la Madeleine, des Capucines, des Italiens. Mou-
niartre, PoissoniSre, Bonne-Nouvelle, St. Denis,

St. Martin, du Temple. Filles du Calvaire ja Beau-
marchais. Etelärannalla niitä vastaa St. Ger-

main-bulevardi. Tämän bulevardikehän ulkopuo-

lella ovat vanhat esikaupungit, fauhoiir(!\t, joista

läntiset (Faubourg St. Honorfi, Cliamps Elys6es ja

St. Germaiu) ovat hienoston hallussa, muut taas

enemmän työväestön ja pikkuporvariston asumia
kauppa- (Faubourg St, Denis, St. Martin, Poisso-

iiiöre) ja teollisuus- (Faubourg du Temple. St. An-
toine) kortteleita. Näitä vanlioja esikaupunkeja
ympäröivät 1700-luvun vallitusten paikalle ra-

kennetut ulkobulevardit, Boii!eru7-ds exterieiirs,

jonka ulkopuolella olevat (P:n nyk. muurin sisä-

puolella kulkevain bulevardien rajoittamat) kau-

punginosat jakaantuvat eri elinkeinojen ja yh-
teiskuntaluokkien osalle samaan tapaan kuin van-

hat faubourgit. Ylhäisön kortteleista lännessä mai-

nittakoon Auteuil ja Passy. — Muurin ulkopuo-

lella on vielä laaja vyöhyke P:iin hallinnollisesti

kuulumattomia esikaupunkeja, kuten Boulogne
ja Neuilly lännessä. Vincennes idässä. — Kadut
kulkevat aivan säännöttömä^ti. Paitsi yllämain.

bule^ardeja ovat huomattavia Rue de Rivoli ja

R. de St. Antoine (jotka ovat pääosana P:n halki

luoteesta kaakkoon. Xeuillystä Vincennes'iin kul-

kevasta valtasuonesta) , Boulevard de Strasbourg,
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-iiorttun,

V ... U Con-
rille). rt. Mu-

. B. Uauss-
i>-s l>oiilevar-

j

M liiiiiruiituu

1, komenteli pulatsion

cveä Av. lie» riiaiiiv

.11 tunnettu R. de la

:<> Caimsiue«'in poikki

!*1W,. i;. Jc l-«fayette (0|i<>ra-torilta

i'n f>i''iin(>iii kntum). kaikki paitsi

.lella. Pitkin Sei-

it, tjuais. — To-
ri iii' 1.1 Coiioonle (piillo-

«iellti ine:stattiiii m. m.

Antoinette), joiiku ke.skellä

. Ivik Kilipille 18;U lahjoit-

ki. Luoteessa Concorde-to-

Clianips Elysfk-s^n kautta

1 (50 m korkea, 45 m leveä,

lilla (Arc de Triomphe) ko-

'.^•, kaakossa Tuileriuu puu-

ivrcn edustalla oleva Pl. du Car-

1 R. Royalin kautta Madeleine-

tori, josta bulevardeja myuten pUii!<tään idenipiiuii

olevalle P! ilr op^ralle ja sieltä tatt.s Av. de l'0p6-

rua n:; ..in Pl. du Tli^fltre Francais'lle.

Muita via toreja: Pl. VendOnie. jolla

180Ö v.ji vuuiojtn muistoksi pystytetty, 1,2(11) vi-

hollislykin pronftsista valetuilla korkokuvilla pei-

tetty, komnuiiiardien 1871 kaatama, sittemmin
uudelleen py-styyn nostettu 4H.i m korkea Ven-
döme-palsai-. huipulla Na|>oleon I :n patsas: Pl.

de la Uaatitle. jolla 47 m korkea pronssinen Co-

loDDe de Juillet (heinUkuunvallankiimouk.sen

muiiitoksi), Pl. de la lU-puhlique (T;isavullan

muiotopatAOii pystytetty 18S3|. Pl. des Victoire.s

(Ludvik XIV:n ratsaiitujapat.sas) . Pl. des Vosfjes

iLudvik XIII n ratsastajapat.Ha>) . Pl. dc Tllölel

de Ville (ennen nie>tauspaikkana tunnettu Pl. de

Gr*ve). Pl. de la Nation (ent. Pl. du TrOne). jolla

kak^i Filip .Vupust II ;n ja Ludvik Pyhän pat-

nita kantavaa pylväxtä hokä tasavallan riemu-

kulkua eitittävä pronssiryhmä. .Seinen eteläpuo-

lella ovat: Pl. .St. Michel, jolla kaunis suihku-
kaivo, Carrefour de TOhscrvatoire (F. Jarnier'n

ja kenraali Ney'n muistopatsaat), Pl. du Pan-
ll.*on. Pl. .St. Sulpice (suihkukaivo): CitC-saa-

rella Pl. du ParviH Notre-Dame (Kaarle Suuren
. Ita 1882). — Paitsi yllamai-
vielä paljon muitii muistopat-

' " Hanskan suurille iieii-

in) ja usealle tunnc-
i. r^.,nokiaan n. 900). Mainit-
ik .\I\':n kunniaksi pystytetyt
('rte St. Marlin nimiset riemu- '

— Siltoja Seinen yli ,

ivapat.sailla ja veistoksilla
|

vimmat: ClK-saaren poikki
': l.'.7S.I004. silloista van-

1, Print National, Pont
' riiio. Pont de la Con-

III, Pont des Invalides,

1'U-nn.

'ikuliita P:n muurien
it ovat valtion omi»-

|,,ji-('j per. 1(10,5), 'TrortuU-TO.
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il.,niuiikoitiu vpsiputou.s, akvarioi. Thamps Kly

siVs, .lardin du Palais l\oyal. lUiltos Chaiinioiit.

Parc de Monceau Seinen iiohjoispuolella, Luxein

liourf;puutarha iMödicis'n suihkulähde, kuvan
veistoksia), valtion omistama .liirdiu des Pliintes

kasvihuoneilleen, eläintarhoiueeu, monine museoi-

neen (aivan Soinen rannalla), Chanip de Mars
nolla Eiffeltorni), Monlsouris Seinen eteläpuo-

lolhi. P:n etukaupunkien puistoista ovat pariisi

hiisten eniten suosimat Uois de l?oulof;ue (ks.

U o u I o }; n e 2.) ja Bois de Vinoennes (ka. V i n-

cennos) järvineen, kilpa-ajoratoiueen ja har-

joituskenttineen.

Rakennuksista ensi sijalla ovat nuiinit-

tavat Louvropalatsi (ks. Louvre) sekä N»tre
Oamen tuomiokirkko, «l. Seinen pohjoisrannalla,

liilk. Cit(?-saarella. Goottilainen Notre Dame (rak.

lUi;i 124(t. uusittu viimeksi IS4(i79) on 130 m
pitkä, molemmat miihtavat päätytornit OS m kor-

keita, sisältää piiJjon vanhoja kalleuksia ja taide-

teoksia. Muita kirkkoja: viehättävä jiooKilaineii

."ste. Chapelle (124.">-48, vanlioja lasimaiilauksia).

CItö-saarella, Palais de Justioen pihalla, St. Ger-

main des Pr<5s (1000-1100-luvuilta, Flandrin'in

y. m. .seinämaalauksia) on P:n harvoja romaani-

laistyylisiä rakennuksia, poottilaineu St. Ger-

main r.\uxerroi3 (UOO-l.SOO-luvuilta, ent. hovi-

kirkko), .St. Severin (12()0-l.'>0l)-luvuilla, gootti-

lainen kuten ed.), myöhäisfroottilainen St. Ger
vais. poottilais-renesanssimaincn .St. Etienne du
Mont (1517-41: Pyhän Genovovan hautakappeli.

jossa säilytetään Genovev.an sarkofajjin o.saai. St.

Eustache (15:!2-1042; Colherfin hauta), jossa

1793 vietettiin järjen juhlaa, Vai de Grflce, St.

Sulpice (1C46-1749), Panthtfon (ent. St. Genevifive,

rak. 1704-!)0, Puvis de Chavaiinps'in maalauksia
Pyhän Genovevan elämästä), jolion v:sta 1791 on

liaudattu monta Ranskan suurmiestä (ensiinäisinä

Voltaire ja Miralicau). Uudempia kirkkoja on
Madeleine (1806-42): marmoriveistoksia ja ete-

väin taiteilijain maalauksia), Notre Dame de Lo-

rctte (1823-36), St. Vincent de Paul (1824-44).

Sacr(5 Coeiir (1875-91) Moiitmarlren kukkulalla.

\\i 20 liautausma,ista tunnetuimmat ja kauneim
Miat ovat Pi^re-Lachaise, Montmartre ja Montpar-
nasse, jotka sisältävät paljon taileellisesli arvok-

kaita Ranskan suurmiesten luiii(akamniioita. —
.Maallikkorakennuksista Louvren jälkeen on mai-

nittavin Citö-saarella oleva oikeuslaitosten pa-

latsi Palais de .Jiistice, jonka paikalla oli mero-

vinki- ja kapetiukikuninfiaslcn linna, sitten P:n
parlamenttitalo. Tulipalot hiivittivUt palatsia

1C18, 1737, 1776 ja 1871, niin etlä sen keskiaikai-

sista osista enää on jäljellä vain aikaisemmin
mainittu kappeli Ste Chapelle. Conciergeric (jossa

m. m. Marie Antoiiiettca jiidettiin vankina) ja

muutamia halleja. Louvren pohjoispuolella on

Palais Royal (ks. t.), Luxcnihour{;-piiisloii (lohjois-

laidassa Luxeinlioiirp-palatsi (ks. t.), Seinen etelä-

rannalla vastapäätä Pl. <le la Concordea Palais

Bourlion (1722), jossa kokoontuu Ranskan edus-

tajakamarl, Champs Elys<!cs'n pohjoispuolella Pa-

lais de 1'KlyBtfes (1718), aikanaan Napoleon I:n

ja Napoleon III:n, nyk. Ranskan presidentin

asunto, ja saman puiston ja Seinen välissä Grand
Palais des lieaux-Arls sekä i'etit Palais des

Heaiix .\rts (jossa säilytetäiiri kaupungin taide-

kokoelmia), etelään Palais Iiourl)on'ista kauniin

puiston etcDlpHAflsä IlOtcl des Invalides (rnk.
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1706; asekokoelma, sotamuseo, Napoleon l:u suu-

renmoinen liauta y. m.), siitä lounaiseen Champ
de Mars-kentän eteläpäässä ficole Militaire ja sa-

man kentän polijoispäässä Eiffeltorni (ks. t.),

jota vastapäätä Seinen oik. rannalla Trocadöro-
puistossa 1S78 v:n maailmannäyttelyä varten ra-

kennettu itämaalaistyylinen Trotadöropalatsi.

St. Germain- ja St. Micliel-katujen risteyksessä

on vauluui roomal. -palatsin paikalla hyvin säily-

nyt, arvokas Hotel de Cluny (140()-luvulta), al-

kuaan kirkko, nyk. nuiseo; siitä hieman etelään
ovat Sorhonuen rakennukset. Seinen oik. ran-

nalla CitcS-saarta vastapäätä on renesanssityyli-

nen Hotel de Ville (rak. 187G-S4 kommunardien
1871 hävittämän, 1öj3-1628 rakennetun kaupungin-
talon paikalle). Usealla teatterilla, oppilaitok-

sella ja taidekokoelmalla on vielä huomattavia ra-

kennuksia.
Tieteelliset ja sivistys- y. m. s. lai-

tokset ovat maailman kuuluja. P:n yliopisto

(Bolognan yliopiston jälkeen Euroopan vanhin)
sai nyk. kokoonpanonsa 1898. jolloin eri tiede-

kunnat (protest.-jumalunsopillinen, lainopillinen,

läiiket., matemaattis-luonnont. ja filosofinen) lii-

tettiin lähemmin yhteen: 17.802 yliopp.. joista

:5,G3l ulkomaalaista. oOl opettajaa (1912). Mate-
maattis-luonnont. ja filosofinen tiedekunta (Fa-

c-ulte des seiences ja Facultö des lettres) ovat Sor-

honnessa, jossa mjös on m. m. yliopiston kir-

jasto (550,000 nid", 2,100 käsikirj. y. m.) sekä
Kcole des chartes (valmistaa arkistonhoitajia ja

paleografian tutkijoita) ja ficole pratique des
hautes etudes (kehittää tiet. tutkijoita). Lääket.
tiedekunnalla on oma palatsinsa laboratoreineen

Sorbonnen lähellä, ^astapäätä Sorhonnea on Frans
1 :n perustama kuuluisa Coll&ge de France (ks. t.).

Museum d'histoire naturelle (Jardin des Plan-

1es'issa; museo käsitti 1911 8,5 milj. numeroa)
IIII korkeampi luonuont. opisto, licole uormal su-

perieur valmistaa oppikoulujen opettajia, licole

special des langues orientales itämaisten kielten

tuntijoita, lieole du Louvre museoiden virkamie-

hiä, sotaministeriön alainen iScole polytechnique
sotilas- ja siviili-insinöörejä, ficole nationale des

ponts et des chaussees silta- ja tierakennusinsi-

nöörejä, £cole nationale superieure des mines
vuori-iiisinöörejU. ficole centrale des arts et ma-
nufaftures yleensä siviili-insinöörejä, maanvilje-
ly.sministeriön alainen Institut national agrono-

mique agronomeja, ficole coloniale siirtoniaa-

virkamiehiä, Jicole superieure de guerre ylempiä
iipseereja, Conservatoire des arts et metiers on
taideteollisuus- ja teoUisuusopisto (rikkaat ko-

koelmat), lieole nationale et speeiale des beaux-
arts taideopisto (antaa n. s. Rooman-palkinnot,
jotka oikeuttavat saajansa nelivuotiseen oleske-

luun Italiassa; 1.473 opp.. joista 201 ulkomaa-
laista 1912). Koole nationale des arts d&oratifs
niinikään taideopisto. Conservatoire national de
musique et de declaniation (200.000 nid. käsit-

tävä kirjasto) musiikkikonservatori. P:ssa on
vielä paljon nuiita korkeampia erikoisopistoja ja

-laitoksia kuten katolinen opisto ja Pasteur-laitos,

13 poika- (14.007 opp. 1911) ja 5 tyttölukioa
(2.80;") opp. 1911). seminaareja, kuuromykkäin-
l:i .sokeainkouluja v. m. Valmistavissa ja kansa-
kouluissa 1911-12 oli 294.002 opp. — N. 200 kir-

jastosta suurin ja samalla maailman suurimpia
on kansalliskirjasto Bibliothöque nationale (raken

« VII. Painettu •', l.i.

uus pohjoiseen Palais Royalista), per. Juhana Hyvä
1300-luvulla, käsittiui yli 4 milj. nid., 111,000

käsikirj., 15,000 inkunaivbelia, 2'/, milj. piirrosta

y. m. (1911). Muita on Biblioth<'que de TArsenal
(625,000 nid., 10,000 käsikirj. y. m.), B. Maza-
rine (270,000 nid.), B. Ste-Geneviöve (394,000
nid., 1,200 inkunaabelia, 3,500 käsikirj. y. m.
1911), B. de la Chambre des döputös (2,50,000

nid., 1,500 käsikirj.), B. Historique de la ville

de Paris (400,000 nid., 3,.500 käsikirj. y. m.),
P:n kansankirjastot (yli 80, yhteensä 590,000
nid.). — P:n taidekokoelmat ovat voittamat-

tomat. Rikkaimmat ovat Louvren (ks. t.)

ja Luxembourg-palatsin (ks. t.) museot. Ar-
vokkaita ovat myös Musde de Cluny (11,000 nu-

meroa keski- ja renesanssiajan veistoksia ja

taideteoUisuusesineitä), Mus^e carnavalet (P:n
historiaan liittyviä esineitä). Petit Palais des

Beaux-Arts'in taidekokoelmat. Grand Palais des

Beaux-Arts'in vuotuiset taidenäyttelyt, „salongit",

(Society des Artistes frangais'n näyttelyssä 1911

pani 4.023 taiteilijaa näytteille 5,276 teosta, Soci6t(5

national des Beaux-Arts'in näyttelyssä 1,186 tai-

teilijaa 2.572 teosta sekä Soci6t6 du .Salon d'au-

tomnen näyttelyssä 639 taiteilijaa 1,735 teosta).

Gustave Moreau'n museo, Trocad^ro-palatsin ku-

vanveisto- ja kansat, museot, Hotel des Invali-

des'in sotahistorialliset museot. Hotel des Mon-
naies'n rah.a- ja mitalikokoelmat, Cernuschi-mu-
seo (kiinal. ja jap. taide-esineitä) y. m. m. — P:n
monista oppineiden seuroista etevin on Institut

de France (ks. t.)
,
jonka lisäksi on suuri joukko

erikoistieteitä ja taiteita harrastavia yhdistyksiä

ja seuroja. — Klubeja ja sentapaisia yhdistyksiä

on Jockey-club, Cercle des Champs-Ely.söes. Sport-

ing-club, Cercle des Mirlitons j. n. e. Suonien ja

een olojen tuntemisen levittämistä harrastaa 1913

perustettu, vilkkaasti toimiv.a Society Franco-Fin-
landaise Suomi, jäseninä ranskalaisia ja P:ssa
oleskelevia suomalaisia. — P:n teattereista (kaik-

kiaan 48 1911) 4 nauttii valtion avustusta : Opera
(per. 1671) komeassa palatsissa Pl. de TOpfiralla

(sijaa 2,156 katsojalle), Thöätre Francaise (per.

1681 Comgdie Frangaisen nimellä) Palais Roya-
lissa. Odcon Lu.Kembourg-puiston vieressä ja Opöra-
Comique Boulevard des ItaliensMn varrella. Muita
huomattavia ovat ThSätre des Cliamps-Elysöes,

Chätelet, Gymnase, Vari6t6s, Vaudeville, Port St.

Martin, Gait6, Sarah Bernhard, Rgjane. Teatte-

reiden bruttotulot 1911 olivat 33, i milj. mk. —
Conservatoire de Musique et de Döclamation'in.

Concerts Lamoureux'n ja Concerts Colonuen toi-

meenpanemat konsertit ovat tunnetuimmat. Kaikki
Ranskan vaikutusvaltaiset sanomalehdet ovat

P : ssa.

Elinkeinot. Vaikka P. ei tee mitään teol-

lisuuskaupungin vaikutusta, on se kuitenkin Rans-

kan tärkein ja monipuolisin teollisuuskeskus. Hy-
vin edustettuna on varsinkin taiteellinen pien-

teollisuus, kuten kulta-, hopea-, pronssi- ja jalo-

kivikoristeiden ja -teosten, tekokukkien. sulkien,

hajuvesien, viuhkojen, hansikkaiden, koruompelu
tavarain y. m. s. rihkaman (Articles de Paris

= „P:n esineiden") valmistus, vaatetusteollisuus

(,.P :n muoti") . korupaperiteolli.suus. lääket. ja op-

tillisten koneiden, kellojen, soittokoneiden. huone-

kalujen, leikkikalujen valmistus. Suurteolli-

suutta edustavat rautateiden ja yksityisten kone-

jiajat. valimot, kemialliset, saippua-, kynttilä-.
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.lou (t.457 iiiilj. mk.
Ue ja Le Havre; tuo-

M )a raviuloiiineitji,

K:iiii>|>aa ja liike-

!'. |>aukki ja iiioiiot

kset ikttikkiiiaii

itlyvilläl. joiilen

.vat P:ssa; liikesiili-

krliiltiui Banqno des

1*11 imikalliselle kaupalle ovat

lomat ..kau|>i>amnkasiiuit" (Bon

Ixiuvre. l'riiitem|»s y. m.). — Ranskau
kc-kitfyvilt P:iin; jokaisella on oma

our{r'ien alueella. V. 19I'2P:iin

If»!.! milj. matkustajaa. Ym-
1 Ctiemin dc Fer ite Ceiu-

Mä hoitavat useat raitio-

ii"t. maanalainen siilikörauta-

m y. m. Vesiliikenin'ttii viililtä-

L'C)urc<i. St. Denis ja t<t. >lar-

vat. P:n satamaan tuli 1911

.. .1 -iiiu l&liti 4,1 milj. tou. tavaraa.

Kaikki paikallisniitiotiet, kaupunkiradat, joki-

höyryt v. m. ». kuljettivat P;n muurien sisUpuo-

lel'la'79ö.i milj. henkeä 1911.

Hallinto. Kunnallisista asioista päättää

kunnallisneuvosto {('onneil tnunicipal: 80 jäsentä.

valitaan 3 T:k.<ti). Hallinnon etunenässä on Pr(^-

(et de la Seine. Sitäpaitsi P. on jaettu 20 arrou-

diuementiin. jokai.«ella oma määrinsä. Vaikutus-

valtainen poliisilaitos (esimies Pr^fct de la

Police^ j!ikn.intuu Police municipaleen ja Police de

SO- 'tila.sosa-sto Garde RC-publicaine (ent.

K rtii suorittaa yksinomaan vuhtipal-

ve; — Saneen täydellisiä ovat P:n hy-

xix . -i- y. ni. laitokset. — P:n tulo- ja

n-mpi kuin monen valt;ikunnan.

•].: milj., menoja 523,i milj. mk.
t.iTKein on oclroi, 122. i milj. mk.

'73 milj. mk. ( 1912).— Kirkollisesti

70 seurakuntaan. N. 75yJ, väestöstä

katolisia; protestantteja on kaikkiaan
' "" kalkkien Ranskan kcskus-

! eduskunnan y. m. asunto
ja kokoontui: , Arkkipiispauistuin.

P:a taajaan OAUtusso, hyvin viljellyssä y m p ä-

rintSiiiia on paljon kauniita ja huomattavia
paikkoja ja kaupunkeja. Seinen vas. puolella

ovat St. Oermain. Versailles, S^vres. Meudon,
Ville d'Avray, Vitry, oik. puolella St. Denis,
Xeuilly, Boulogne, Vincennes y. m. E. E. K.

II i 1 1 o r i a. P. oli Cicsarin valloituksen ai-

koihin pariinien kelttitiiiaen heimon asuinpaikkoja
ja rajoittui uyk. CH6'\i<-n\ : sen

Dimenl oli I -unio) ; roomalaisten
ki;-

"

I. Lutetia Parisioruni.

V< 1 e. Kr. kaupunki liä-

vi' •
i sen uudestaan.
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oo roomal
o. 90,000.

riraotojen
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. at siellä kuten
'Il iliiiudvttu

' luvulla Lu-

.. iiiiiiitvkHCt

-ia. V. 48nklod-
••11 ."ns piiäkau-

i 9:n-

heitä
vaatOMii P;ii kieivi Odo joliti kaiipiiUKin puoluD-

Hi>la ,s,s.> SS((i. Iliijro Capot huijoiisi IViii jii unloi

>ille etiioikouksia. Kilip ll:ii .\u>.'iistiii aikana

kadut kivitettiin, vanha l.ouvro rakennettiin ja

kaupunki liiiiioitcttiiu. l':n luostari- ja piispan-

koulut laajvuueltiiii rJOO;n paikoilla yliopistoksi,

joka varsinkin skolastiikau opinahjona sai suu-

ren maineen. Filip. IV ;u aikana i;>02 ylin tuo-

iiiioistuiu, parlamentti pysyväiscsti sijoitettiin

IViin; myös valtiosäädyt tavallisesti kokoontuivat

siollii. Vv. mriO-.IS P:ii kauppiaiden esimies Mar
oel toimeenpani levottomuuksia hankkiakseeu koi

Miannelle säädylle vaikutusvaltaa. Kaarle \" aloitti

i;>09 Bastilji'u rakentamisen suojaksi englanti-

laisia ja myös sisiiisiii levottomuuksia vastaan.

V. 1420 ammattikunnat rylidyttyään kapinaoji

jättivät kaupun{;in englantilaisille. V. 1429

Jeanne d'Arc yritti turhaan valloittaa P;ia, mutta
1436 ranskalaiset saivat sen takaisin. Frans 1 :n

aikana P. jo oli Kaiiskan tieteen ja taiteen kes-

kuksena. Hiin aloitti Louvren uudestaan raken-

tamisen reiiesaussityyliiu ja perusti CoUSae de

Francen; 1553 aloitettiin kaupunfjintalon (IlOtel

de Villen) rakentaminen, llufreiiottisodissa P;n
\iiestö kiivaasti kannatti katolista puoluetta ; n. 8.

P:n verihäissä 24 p. clok. 1572 niiirliattiin (yk-

sistiiän kaupuiifiissal 2.000 hu};enollia. V. 1593

P. antautui Henrik l\':lle. Hiin rakensi valmiiksi

Pont Xeuf-sillan ja kaupunjiiiitiilon. laajensi Tui
leries-linnaa ja suoritti muita rakennustöitä. Hi-

ehelieu pani alulle Palais-Cardinal (myölienimin

Royal) palatsin ja rakensi .-Xkatemian talon. Lud-

vik XI\':n alaikäisyyden aikana P. oli Fronde
kapinan päänäyttämönä. Ludvik siirsi hovin

Versailles'iin. missä se oli v:een 1789. mutta P.

pysyi kuitenkin Ranskan seuraeliimiin ja sivistyk-

sen keskuksena; paljon ulkomaalaisiakin sinne

tuli oppimaan hienoja tapoja. IGOO-luvuUa raken-

neltiin m. m. ooppera. ThC-Atre franeais ja In

validi-hotelli; vanhat vallit (boiilevanls) miiutel

tiin kävelyteiksi, joten P. jälleen muuttui avo

naiseksi kaupungiksi, toreja järjestettiin, useat

portit varustettiin voittokaarilla ja katuvalais

tus pantiin toimeen. Vallankumouksessa P:lla

oli tiirkeil osa. Kaupiiiifiin hallitukseksi tuli kom
muuni, joka vaati ratkaisevaa vaikiitusvalt;ia

koko maan asioihin (ks. Ranska, historia). Na-

poleon I sai P:n väestön suosion osakseen teettä

mällä komeila rakennuksia ja kokoomalla P:iin

sotaretkillääii ryöstämiinsä taiteen ja tieteen aar

teet. Maalisk. 1814 liittoutuneet voitettuaan Na-

poleonin marssivat P:iin. Toukok. 30 p. sam. v,

Ludvik XVIIT teki Ranskan vihollisien kanssa

eiisimäisen P:n rauhan. Maalisk. 1815 Najioleon

palosi P:iiii. mutta VVatcrloon tappion jälkeen

liän jälleen jälti kaupuiifrin, jolion enplantilai

set ja preussilaiset marssivat (hciniik.). Liittou

tuneet perivät nyt osaksi takaisin ryöstetyt taide-

aarteet. Toinen P:n rauha lehtiin heidän kans-

saan marrask. 1815. — Nyt seuraava rauhanaika

vaikutti edullisesti P:ii kehitykseen, imitta halli-

tiik.sen taantumuksellisuus lierälti tyytymättö
myyttä. Heinilkuun vallankumouksessa 1830 etu

päil.ssä P:n työmiehet saivat voiton kuniiikaalli

hisla joukoista, mutia porvaristo korjasi voiton

hedelmät perustaessaan lioiniikuuii monarkian.
Ludvik Filipin aikana rakennettiin m. m. La Ma
deleine-kirkko ja de TEIoile riemukaari ; Bastilji-

forille pystytelliin HciniikiiiinpatsaB. V:sta 1840

kaiipunf;ille rakeiuielliiii useita uusin etuvaru»-
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tuksia. Helmikuun vallaiikuDiouksessa 184S pe-

rustettiin tasavalta; Napoleon IIl:n aikana ve-

dettiin (Seiucprefekti llaussmanuin johdolla) uu-

sia katuja entisten korttelien läpi; tämä tarkoitti

terveyden edistämistä ja kaupungin kaunista-

mista, mutta samalla myös vastaisten vallan-

kumousten estämistä. Ulommat bulevardit ja Bois-

de-Bouloffnen puisto järjestettiin, Louvren jaTui-
leries-linnan yhdistäminen saatiin valmiiksi. P;n
rauha.an maalisk. 1S56 loppui Krimin sota. V.

1855 P:ssa pidettiin toinen ja 18(57 neljäs niaail-

Miannäyttely. Riidan sattuessa Previssiu kanssa
1870 P:n väestö osoitti kiivasta sodanhahia ; kun
sota kävi huonosti, puhkesi syyskuun vallan-

kumous, jossa keisarius kukistettiin; P:ssa muo-
dostui nyt kansallispuolustuksen hallitus. Pian
Saksan joukot saarsivat P:n; kaupunjrin varus-
lusväki, josta osan muodosti kansalliskaarti, teki

useita turhia uloshyökkäyksiä ; avuksi tulleet

ransk. armeiat lyötiin niinikään ja P:ia ruvet-

tiin pommittamaan. Kaupungissa syntyi nälän-

hätä; elatustarpeiden hinnat kohosivat ja kuole-

vaisuus kasvoi. Vihdoin tammik. 1871 tehtiin an-

tautumissopimus: P;n täytyi suorittaa 200 mil-

joonan Saksan markan sotakorvaus. Maalisk. 1871

puhkesi n. s. kommuiinikapina (ks. Kommuuni).
— P. toipui pian kapinan aikaansaamista vau-

rioista; hävitetyt rakennukset korjattiin, paitsi

Tuileries-linnaa. Kun hallitus ja eduskunta aset-

tuivat P;iin. tuli siitä jälleen maan pääkaupunki.
P:n teollisuuden ja kaupan suurenmoista kohoa-
mista todistavat maailmannäyttelyt 1878 ja var-

sinkin 1889 ja 1900. Suurvaltain 1914 alkaneessa
sodassa saksalaiset jälleen tunkeutuivat P:n lähi-

tienoille saakka (elok.-syysk.). [..Histoire g^ng-

rale de P.". Pessard, „Nouveau dictionnaire his-

torique de P."] G. R.

Pariisin-kelta, eräs laatu kromikeltaa (ks.

K r o m i i

.

Pariisin kreivi, Louis Philippe d' Ör-
inän s (1838-94). ransk. kruununtavoittelija. ku-
ningas Ludvik Filipin pojanpoika. P. k. tuli 1842

isänsä Orleans'in herttuan Ferdinandin kuoltua
Ranskan kruununperilliseksi. Kun hänen iso-

isänsä Ludvik Filipin täytyi 1848 helmikuun val-

lankumouksen johdosta luopua kruunusta, koetti

P. k:n äiti Helena turhaan saada poikaansa tun-

nustetuksi kiininkaaksi, ja hänen täytyi muiden
Orl^ans"in suvun jäsenten kanssa poistua maasta ;

oleskeli senjälkeen Saksassa ja Englannissa teh-

den laajoja matkoja Euroopassa ja Itämailla

;

otti 1861-152 pohjoisvaltioiden puolella osaa Yh-
dysvaltain sisälliseen sotaan. Ranskan-Saksan
sodan aljettua 1870 P. k. turhaan pyrki Rans-
kan armeiaan: sai tämän sodan jälkeen palata

Ranskaan, mutta 1886 säädettiin laki, joka kielsi

kruununtavoittajia asumasta Ranskassa, ja P. k :n

oli pakko uudelleen lähteä isänm.iastaan Englan-
tiin. Chambordin kreivin kuoltua 1883 myöskin
suurin osa Bourbonin suvun vanhemman haaran
kannattajia tunnusti hänet Ranskan kuningasper-

heen päämieheksi. P. k. tuli tunnetuksi myöskin
kirjailijana, varsinkin Englannin työväenolojen

esittäjänä: teoksia: .,Les associations ouvriöres

en Angleterre" (1869). ..Situation des ouvriers

en Angleterre"' (1873). ..Histoire de la guerre ci-

vile en Amfirique" (1874-89). J. F.

Pariisin lähetysseura fSociete des tnissions

Onntjiliqttrs). perust. \fi2i. lähetti ensimäiset lä-

hettinsä 1829 basutojeu keskuuteen Ktelä.Vf rik-

kaan, jossa Casalis y. m. etevät lähetyssaarn.ia-

jat ovat hyviiä työtä tehneet; täältä käsin pe-

rusti Coillard (ks. t.) kuuluisaksi tulleen Sani-

besilähetyksen. Huomattavia työaloja on P. 1.

näiden lisäksi saanut Ranskan siirtoloissa, joista

muiden kansain lähetyssaarnaajat kaikenlaisilla

verukkeilla on syrjäytetty. Suurella uhrautuvai-
suudella on Ranskan protestanttien pieni n.

650.000 suuruinen joukko voinut ylläpitää tä-

män seuran laiijiui työtä, jonka kustannukset
nousevat yli milj. markan vuodessa. V. P.

Pariisin ryhmä, pcol.. tertiäärisysteemiin

(keskieosecniiu) kuuluva, kalkkikivistä muodos-
tunut kerrostumasarja n. s. Pariisin syvänteessii.

(E.' Unen).
Pariisin-sini ks. Berliini ns i n i n e n.

Pariisin syvänne, Bretaguen, Ranskan Keski-

ylängön. Vogesien ja Ardennien välinen, la.akean

maljamainen syvänne, joka on muodostunut kes-

kuk.seen päin konkordantisesti kaltevista mesc-
zooisista ja tertiäärisistä kerrostumista. Helposti

vettäläpäiseviä kerroksia on vettäläpäisemättö-

mien välissä, niin että syvilnteen reunoilla edel-

lisiin valunut vesi alueen alhaisemmissa keski-

osissa purkautuu arteesisina kaivoina esille.

E. il-n en.

Parikkala (aikaisemmin J o u k i o ja K o i t-

san la h t il. 1. Kunta, Viipurin 1., Kurkijoen
kihlak.. Parikkalan nimismiesp. ; kirkolle Parik-

kalan rautatieasemalta 2 km. Pinta-ala 802.» km',

josta viljeltyä maata (1910) 18.226 ha (siinä lu-

vussa puutarha-ala 73,9> ha. viljaakasvava ka.ski-

maa 59.45 ha, pelto-ala 11,497 ha ja luonnonnii-

tyt 6,596 ha). Manttaalimäärä 65.!?. talonsa^nija

1,305, torpansavuja 103 ja muita savuja 880

(1907). 15.041 as. (1913); 2.117 ruokakuntaa,
joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoitta-

via 1.640 (190l"). 1.897 hevosta, 6.929 nautaa

(1911). — Kansakouluja 15 (1914). Yhteiskoulu

(5-luokkainen). Säästöpankki. Kunnanlääkäri.
Apteekki. ..Betania"-.sairaala iSamarialaisseuran

ylläpitämä). Kunnaneläinlääkäri. — Teollisuus-

laitoksia: Simpeleen ja Kangaskosken paperiteh-

taat: 3 sahaa; 3 höyrymyllyä; 12 meijeriä:

2 tiilitehdasta: 2 huopakenkätehdasta.— Muinais-

muistoja: Kaunissaaren kivikautinen asuin-

paikka. — Historiallisia muistoja : Parikkala

(ent. J o u k i o n pogosta) kuului Xyborgin kreivi-

kuntaan (ks. t.) 1600-luvun lopulla. — Vanhoja
kartanoita r Koitsanlahti (ks. t.). — Luonnonnäh-
tävyyksiä: Simpele i järvi).— 2. Seurakunta,
keisarillinen. Savonlinnan hiijipak.. Sortavalan

rovastik. ; Stolbovan rauhan (1617) jälkeen kah-

desta kreik.-katolisesta kappelista (Sammatlampi
ja Tyriä) muodostunut luterilaiseksi seurakun-

naksi, jolla oli oma khra ainakin jo 1635. Kirkko
puusta, rak. 1813-17 (vihitty vasta 1840): laa-

jennettiin 1858-59. r„Parikkalan numero" (Kar-

jala 1912).] L. H-nen.

3. Rautatieasema (V \.\ Elisenraaran-

Savonlinnan rataosalla Syväoron ja Särkisalmen

asemien välillä 23 km Elisenvaarasta. 59 km Sa-

vonlinnaan. L. IJ-nen.

PariUinen. miis.. on lausekkeen rakenne, kun
siihen kuuluu 2 yhtäläistä säeryhmää. P :n ra-

kenteen taiteellinen vaikutus on Ivyrillinen.

r. K.

Parillinen luku, kahdella tasan jaollinen luku.
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tai eriniureea «uum jaritu, kakiiioeainen ovi. ks.

Ovi.
Paria k«. S u d e n in a r j n.

Paria /C-y ks. Pariisi.
Paria, Troian sodan taruston piUihcnkilöitil.

Troian kuninkaan Priamok.sen ja Hekabeii poika

:

kotimaisen 1*. nimen ohessa hiiuellii on kreik.

nimi Aleksandro» i=.,miesten torjuja"). En-

u.
' niist&iln llekiibe oli unessa syn-

ti, ta kekälettä: turmiota ennusta-

\uu vuirii .u..^,i |ioika pantiin lieittcillc Idan

vuoriiitoon. lUn jäi kuitenkin eloon ja kasva-

tettiin paimeneksi. Kauniin paimen-nuorukaisen

luo tulivat llernu><>n s:iattamina Hera, .\thcne ja

.\l>Vr.«!!ti- \ i.iiimaan liUntii ratkaisemaan, kenen

h. : Eris-(riita-)haltiattaren juma-
li. licittilinä ..kauneimmalle" o.soi-

t. inena. Kun .\phrodite lupasi hänelle

il Tiii-en. ratkaisi P. riidan hänen
ui min P. palasi Troiaan. jossa ha.

I,. 1 tunnustivat kauniin ja uljaan

nuorukaixu («jj-ikseen. Saadakseen .Xpliroditen

lupaaman ihanan naisen omakseen P. matkusti

Spartaan ja s.ii kuniupis Menelaokscn puoli-

ii>a Helenan vietellyksi pakenemaan kanssaan

Troiaan. TiLstÄ aiheutui Troian sota. ja siten to-

teutui Ilekalien pahaenteinen uni. Iliadissa P.

milloin esiintyy rohkeana taistelijana, milloin ar-

kana ja velttona lemmen orjana. Hänen päiiasee-

naan on ji>U8i. Hiin se nuolellaan kaatoa Akhil-

leukiten ; li.inel itsen'^! taas tappaa Philoktetes.

I ii,ii.ti...i. ,i..:i p. niilloin kuvataan kauniiksi
[r 'ksi, pillissä fryypialainen lakki.

III ^ Il ruiimiininukaiscen pukuun pue-

lukm jounituiolelijaksi. O. E. T.

Paria / i'»/. »; a s t o n (1839-1003), ransk. roma-

ni«ti. tuli 1H72 professoriksi Collöpe de Kraneeen
Parit«:«'n ja 18!irt Hanikan akatemian jäseneksi.

.1 11. m.: ..Histoire po^tique de Charle-

11. •'•'<). ..I,a vie de Saint Alexis" (1872),

Ij-a plu» unriens moniiments de la lanpuc fran-

«iiiii». IX. rt X niecles" (IHT.i). ..La po<^Ric du
i; • IfiSn-n.'-.!. ..Penseurs et

I
.iie« et k'nende» du moycn-

Al'»- i- lu moyen-atre" (1003)

y. m. Toimitti Paul Meyer'n kanssa)
nj! 1 ... 1 :-jaii ,,..,,i.,..i.i (v:«ta 187:!) ja jul-

l 11 teräviä erikoistiitkiclinia m. m.
ji. •--• ...lournal des navanls" (ilmes-

I-. in kokrKflmana: ..M<'!lant'es lin-

1.- P. on uuden ajan kaikkein
•-'

• ja hänen tutkimuksenaa
OS ili-et uraa uurtavia. |ll<klier

ja Koqua. ..hililiO|;raphie de» travaux de G. P."
(190.',): Nyrop. ..C. }'" (1906).] f II. Krn.J
Parlah-Alvara Ipiiri»f/lv3z]. Elia» (1808-49),

fiii;! liar|Miu.soittaja. pianisti ja harppus-ivoltujä,

alallaan ansiokkaimpiu. Kiivi konsertliinalkoillaan

iiiUis itämailla (18-JS-:l2), ja käytti siellä kuule

miaan siivelniiä aiheina sävellyksiinsU. /. K.

Paristo ks. (Galvaaninen paristo, L e i-

d enin puli o ja I. ä m ]> ii s U h k ii.

Paris vnut bien une messe //»irC vii biH' ;/«

nif'ji/ (ransk.), ..Pariisi on hyvin yluion messun

arvoinen" kerrotaan Henrik l\':n lausuneen siir-

t\i'ssii;iii katolisuuteen.

Parlsyllaba (lat.), yhtä monta tavua sisitltfivä.

ta.Mitavuineii.

Pariteetti (lat. parilas), yhtäläisyys, tasa-

arvoisuus. — P. k o u 1 u t, sekä protestantteja

että katolisia varten perustetut koulut Saksa.ssa.

Parittelu, hioi., ks. Siitos.
Paritus, jiir. Huoneen pitämisestä haureuden

harjoittamista varten taikka naisen viettelemi-

.sesiä haureellisuuteen, joita kumpaakin rikos-

laki nimittää p:ksi. ranfniistaan tekijä sanotun

lain 20 luvun 10 § :n mukaan kuritusliuoneella

korkeintaan kolmeksi vuodeksi, miiikil ohessa rik-

koja menettää kansalaisluottamuksensa. Edellä-

maiuitunlaisen victtelemi.sen yritys on myös ran-

;.'ai.-tava. A. T.

Parivarpaiset ks. .\ r t i o d a c t y la ja K a-

V I o e 1 ii i m e t.

Park ipOkl (enpl.), puisto.

Park fpiikl, Mungo (1771-1806?). skotl.

liiäkäri. Afrikan tutkija, matkusti Lontoon Af-

riean associationin toimesta 170.')-!)7 Länsi-Afri-

kassa, Gambian. Senefralin ja liiytämän.sä Kipe-

rin yläjuoksun välillä (matkakertomus ..Travels

in the interior districts of .\frica", 1799), lähti

liallituksen kustantamana 180.5 uudelle retkelle

tutkiakseen Ni!.'erin kokonaan, kulki ensimäi-

senii eurooppalaisena venlieellii Scjxusta Bussaan

asti (n. 1.600 km), jo.ssa jäljellä olevine seura-

laisineen itpekereiiien hiityyttämiinä liukkui.

[..The Journal of a mission to the interior of .\f

riea in 180.5" (18i:)); H. B., ,.Lifc of Munfro

Park" (18:1,5).] E. E. K.

Parkaasi 1. p a r k a s s i ks. B a r k a s s i.

Parkano. 1. K u n t a. Turun ja Porin I., Ikaa-

listen kililak.. Parkanon nimismiesp. : kirkolle

Siiiron a.scmalta n. 7.5 km. Sydänmaan asemalta

90 km. Pinta-ala 1.11.'5,» km', josta viljeltyä

maata (1910) 6.186 ha (siinä luvussa luonnon-

niityt 1.586 ha. puutarha-ala l,:i ha ja viljaa-

kusvava kaskimaa 4 ha). Manttaalimäärä 2:! "i,y

talonsavuja 248, torpansavuja :i42 ja muita sa-

vuja 749 (1907). 8.325 as. (19i:!): 1.365 ruokak.,

joista m.ianviljelystii pääelinkeinonaan harjoitta-

via 7.59 (1901). 672 hevosta, 2.386 nautaa (1911).

— Kansakouluja 6(1914). SiiJistiipankki. Kunnan-
lääkäri. Ajiteekki (haaraapt.). — Teollisuuslaitok-

sia: Parkanon saha- ja mylly o.-y :n saha. mylly ja

sähkölaitos (kirkonkylässä) : Lehtisen saha (kir-

konkylässä) : Suojasen saha (Kankarin kylilssä).

-- ].,uonnonnäht:ivyyksiii : Miintylänharju (Lin-

nankylässä) ; Kiienkoski (kirkon liiliellä). —
T>äliimmut laivahiilurit : Heittola, Kyrösjärven
(lohjoispiiässä 18 km kirkolta; Kurun (ks, t,)

laivarannasta 40 km. — 2. Seurakunta,
keisarillinen. Turun arkkiliiippak., Tyrvililn ro-

v;istik.: Ikaalisten emäseurakuntaan kuulunut

kappeli, alkujaan perustettu saarnahuonekun-

tana, joka oli pitiijiinapulaisen asuinp:tikkii,

V :Hta 1800, sai kappelioikeudet keis. käskykirj.
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29 p:ltii inarrask. 1841, määrättiin muodostetta-
vaksi omaksi klirakunnaksi keis. kiiskykirj. 23

p:ltä tammik. 18G0 (ensimäinen vakinainen khra
V :sta 180S). Kirkko puusta, rak. 1800, sisältä uu-

sittu 1892. [J. Lehtinen, ..Muinaisjäännöksiä
Ikaalisten kililakunn;ussa", sivv. 130-35 (Suom.
muinaism.-ylid. aikak. VI) ; V. Carlsson, ,.Enti-
nen Ikaalinen, kertomus Kankaanpään, Parkanon
j, n. e. pitäjien synnystä" (Suom. kirjallisuuden

seuran pitäjänkertomuksia IV).] L. Il-nen.

Parker linikcij. Horatio (s. 1863). amer. sä-

veltäiä, Rlieinberjrerin oppilas (1881-84). Toimi
urkurina ja kuoronjohtajana Ne\v Yorkissa ja

Bostonissa ja siirtyi 1894 nuisiikin professoriksi

Vale-yliopistoon. Säveltänyt oratorin ,,IIora novis-

sima" sekä useita muita kuoroteoksia orkesterin
säestykselle, sitäpaitsi myös sinfonioja, kamari-
musiikki-, urku- ja pianosävellyksiä. lauluja

y. m. /. A'.

Parker [piilca], Sir Hyde (1739-1807). engl.

amiraali, palveli v:sta 176G useita vuosia Länsi-
Intian ja Pohjois-Ameriikan vesillä ottaen osaa
sotaan amer. siirtokuntia vastaan; oli 1793 mu-
kana TouIon"in valloituksessa; 1796-1800 päällik-

könä Länsi-Intiassa ; oli sen laivaston ylipääl-

likkönä, joka 1801 lähetettiin Itämerelle hajoit-

tamaan pohjoisten valtain aseellista puolueetto-

muusliittoa; taisteltuaan 2 p. huhtik. Kööpen-
haminan edustalla, jonka taistelun mene.stys kui-

tenkin on luettava hänen alipäällikkönsä Nel-

sonin ansioksi. P, purjehti Karlskronan edustalle,

mutta kutsuttiin pian takaisin. J. F.

Parker [päks]. Sir William (1781-1866).

ensrl. amiraali; johti 1841 Kiinaa vastaan lähe-

tettyä laivastoa ja teki 1842 Xankingin rauhan;
pakotti 18Ö0 Kreikan, saarrettuaan sen satamat,
taipumaan Enjrlannin vaatimuksiin.

Parker [päkä], Theodore (1810-60), amer.
teolosi. v:sta 1837 unitaarisen seurakunnan
pappi lähellä Bostonia. Tutustuttuaan saks. ju-

maluusoppiin hän siirtyi enemmän vasemmalle
ja menetti entisen seurakuntansa, mutta valit-

tiin sensijaan Bostonin kongrejratsionalistisen

seurakunnan papiksi 1846. Kirjailijana P. on
vaikuttanut melkoisesti. P :n kootut teokset kä-

sittävät 10 nidosta ja julkaistiin Bostonissa 1870.

[J. W. Chadevick, ,.Th. Parker" (1900).]

E. Ka.
Parkes fpäks]. Sir Henry (181.5-96), engl.

valtiomies: lähti 1839 Uuteen Etelä-Walesiin. pe-

rusti 1S48 Sidneyssä sanomalehden ja valittiin

1854 lakiasäätävään kokoukseen; oli vv. 1872-91

viisi kertaa siirtokunnan pääministerinä toimien

tehokkaa.sti m. m. kouluolojen parantamiseksi

:

v. 1892 sen kokouksen esimiehenä, joka ensin val-

misti Austraalian siirtokuntien yhteenliitty-

mistä :
julkaissut ..Fiftv vears in the making of

.Vu.stralian history" (1892). fJ. F.)

Parketti (ransk. parqitel), julkisissa saleissa

erityisille henkilöille varattu tila: tuomiosaleissa

korkean oikeuden, pörsseissä kaupanvälittäjäin,

teattereissa alkuaan orkesteria likinnä olevat,

aidatut istuinpaikat, sittemmin koko permanto
(parterri) ; parkettilattia. neliömäisistä

laudanpala.sista tai pitemmistäkin pätkistä ruu-

tuihin, kuoseihin laskettu puupermanto.
r-o .V.

Parkikset, parkitukseen käytettyjä parkki-

aineita sisältäviä kasvinosia tai näiden uut-

teita. P:ia saadaan kasvien kuorisia, puusta,
hivlelmistä. lehdistä, oksista ja juurista. Taval-
lisia kotimaisia kuori-p:ia ovat pajun-, kuu-
sen- ja lepänkuori. Tammenkuori on parhaim-
pia p:ia. Poujois-Ameriikassa käytetään paljon
hemlokin (Tstigu ranudennis) kuorta, joka p:ir-

kitsee nahan hyvin tummaksi. Austraalian ja

Itä-Intian akaasioitten kuoresta saadaan arvo-

kasta parkitusta. ..mimosa-kuorta" (ks. t.). Muita
kuori-p:ia on vielä nopean vaikutuksensa ja suu-

ren parkkiaineen pitoisuutensa vuoksi käytetty
mangrovenkuori. Puu-p:ia saadaan tammesta
ja kastanjasta. Q u e b r a c h o on Argentiinassa
ja Paraguayssa kasvavien Sc/i!no;).9is-lajicu kova
sydänpuu, joka nykyään tav. valmistetaan
ekstraktiksi. Hedelmä-p:ia ovat m. m. di vi
di vi (ks. t.). myrobalani (ks. Termi
n a 1 i a) ja v a 1 o n e a (Quercus Valonean he-

delmiä), tärkein hedelmistä saaduista p;sta, käy-
tetään anturanahan parkitsemiseen. Etelä-Euroo-
passa ja Vähässä-Aasiassa /J/i«s-lajien lehdistä

valmistettu hieno jauhe käy kaupassa nimellä

s u m a k k i. Kaikista näistä voidaan valmistaa
parkkihappoekstrakteja. Ainoastaan ekstraktin.i

esiintyviä p:ia ovat: kateku. gambiiri ja kino
(ks. n.). Nahan tiiviys ja keveys on riippuvai-

nen sekä p:n laadusta, että niitten sisältämästä

parkkiainemäärästä. Muutamien p:n parkki-

aineen pitoisuus nähdään seuraavasta taulusta;

Parkkiaineen
pitoisuus o/jj

Parkiiusaine
Raja- Keski-
.nrvot määrin

Pajunkuori 6—18 1!

Ktiusenkuori 6—20 Il

Taramenknori . 5—17
20-^0

10
34Mimosankunri . ,

Hpinlokinlaiori S— Il 10
Manerovpnkuori _'5—4.5 36
Quebrachopiiu ... ... 15—28 18
Tammpn ekstrakti . . . 26-28 27
Kastanjan eksirakti 2.5-.30 26
Mvrobalani .... 20-^8 32 i

Vulonea 16—38 28 1

Siimakki . 24—32 28

S. ^.

Parkita, parkitus, eläimenvuodan kypsyt-

täminen nahaksi parkitusmenettelyn avulla. Täl-

löin parkkiaineet yhtyvät sekä kemiallisesti että

fysikaalisesti vuotakuituihin, jotka sitten eivät

enää kovetu ja liimaudu kiinni toisiinsa, vaan
pysyvät joustavina, ks. Nahka. S. 8.

Parkitusaineet ks. Parkikset.
Parkki, karvarin parkki, kuivattu,

parkkiaineita sisältävä puun kuori, jota käyte-

tään parkitukseen. Tavallisin meillä käytetty p.

on pajunkuori. Kuusen-, lepän-, tammen- y. m.
kuorta käytetään mvös, vaikka vähemmässä mää-
rin.

"

S. S.

Parkki, kala. ks. Pasuri.
Parkki (amer. suom.. < engl. park), puisto.

Parkkiaineet, ryhmä kasvikunnassa laajalti

esiintyviä, karvaan makuisia, jumovia, kokoo-

mukseltaan monimutkaisia ja vähän tunnettuja

kem. yhdistyksiä. Muutamia niistä pidetään

glykosideina kuten kiina- ja kaliviparkkihappo.

toisia taas fenolihappoina (ks. Parkkihappo).
P. saostavat liima- ja alkaloidiliuoksia ja ferri-

suolat muuttavat ne mustan- tai vihreänväri-
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lU.ivat sitii n. 50 <>.
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oa tiitiiiu vettä lisiiii-

lokseeu. mutta liika-' -liuos haihdu-

Ue vaaleana
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1 >eu pillushaj>oksi. P. on

.«lostaa !-ULiloja. t a n n a a t-

ii niuiHlostavat p.-liuokseen nius-

n.-ita. joita käytetään musteena.

valokuvauKseen. peittausjxineena

m. Ijiäkkeenä se vaikuttaa

'. ja >itä käytetään verta ty-

-:aloidien Ja metallien vastamyr-

i*iotaudeissji y. m. •^. •?.

kstraktit. (»arkkiaineita sisältä-

1. kuten tammen kuoresta ja

. ja quebrai-ho-puusta. sumakki-
akaa.sian puusta y. m. saatu,

ilidulottu vesiuute, jota tavalli-

nen parKiii ri^.me>tji käytetilfln parkitukseen (ks.

mTö* Parkikset. Kateku. G a m b i i r i ja

K i n OI. -S. S.

Parkkilaiva iransk. barque). kolmimastoinen
»! • '- v...,i,. in isomasto on varustettu

r • rämasto kahveli- ja latva-

p.: . u Lai va TI). F. IV. L.

Parkkumi on toi»nikkainen puuvillakanpi.s,

joka taralliM~ili nurjalta puolelta on nukitettu.

Jjcquardi-kutomoiisa nimitetiiiln myös 5-niitistä

dair!iii'i.n reunusta p:ksi. Ximi on johtunut

«. -i finrchcnl 1. Parchent (< kesk. lat.

h < arab.). joka e.sim. yhdistyksessä

/t iR. kehruu I tarkoittaa lyhyen puu-

\. vntA kaksikarstakehruujärjcstelmällä

«rikunne 1-inkäa jäljitteleväksi imitaattilanpaksi.

E. J. S.

Parkknmikeessit ka. Ajoneuvot (kuva).

Parkman f;0lkm3nl, Francis (1823-9.T).

nmrr. hi-t'

•

ttaja; tutkinut erityisesti

Ran«kan r. niirtomaiden historiaa;

hll- • iiiii— i leoknensa julkaistiin koot-

• 1.1 ..France and En!:land in the ne«
./. F.

1 Parkuinmäki. kylä Ranta-
iLj.

,

tn km linnuntietä kaakkoon
kirkoltii. i 21 p. heinäk. 1789 sota-

ta prx-lu •
'.

'

von Stedinekin johtaman
S ja kenraali Srhultzin johtaman
»•- • vMtillS Miesvoima oli kummal-
lakin !

1 henkeä. Taistelu, joka

oli ^r' kolme tuntin, pilHttyi

In likka oli

»"' i<-n leiri

tykkeiijKii ja lawir'ji:j' ra joiiliil iiivikäläisten

valtaan A. En.

Parlamentaarinen, parlamenttia koskeva, ks.

Paria m e n t t i. 1' a r 1 a m e n t a a r i n e n

tl .1 1 1 1 t u s t a p ,1.

Parlamentaarinen hallitustapa, hallitusjär

je.otelmä, jonka mukaan hallitus on sillä tavalla

rii|>puvainen kausane<luskunnasta, ettU n. s. hai-

litukseujäsenet. ministerit, ovat oteltavat edus-

kunnassa vallitjievasta puolueesta sekä velvolliset

eroamaan, milloin eivät enää nauti sen kanna-

tusta ja luottamusta. Ministerien sanotaan sil-

loin olevan poliittisesti va.stuunalaiset kansan-

etluskunnalle. P. h. on nuilidoUinen kaiki.ssa pe-

rustuslaillisissa valtioissa, .sekä monarkkisissa

että tasavaltaisissa: kuitenkaan se ei byvilsti .so-

veltuisi yhteen n. s. viilittömäu demokratian 1.

kansanvallan kanssa (ks. K a n s a n 1 a i n s &ä-

däutöl. ja se onkin Sveit.sin valtioeläinälle vie-

ras. P. h. saattaa perustua joko kirjoitettuihin

lain.siiännöksiin taikka vakaantuneeseen käytän-

töön. Eri maissa se on muodostunut jossain mää-

rin erilaiseksi.

P:n h:n emämaa on Enfrlanti, niissä se 108«

v;n „kuuniakkaan vallankumouksen" jälkeen as-

teettain pääsi valtioelämässä vallalle. Vv. 170.5

ja 1707 säädetyillii laeilla parlamentti sai vallan

keskuuteensa hyväksyä vain sellaiset virkamiehet,

jotka olivat sille mielui.sat. 1700-luvun loppu-

puolella vakaantui periaate, että ministerit ovat

parlamentin enemmistöpuolueen keskuudesta va-

littavat, ja senjälkeen |>. h. on pysynyt Englan-

nin vallioelämän varmana ohjeena, vaikkakaan

kirjoitettu laki ei sitä säädä noudatettavaksi

\'altiollisen vaikutusvallan painopisteen yhä täy

dellisemmin siirtyessä alahuoneeseen, on tämän
huoneen enemmistö yksin määräävilnä ministe-

ristön kokoonpanoon näliden. Englannin parla-

mentarismin oleellisia osia on se säiintö. että hal-

lituksella on valta liajoiltaa parlamentti, ja että

tätä oikeutta käytetiUin. iiiilloin hallitus (minis-

teristöj on menettänyt parlamentin alahuoneen

enemmistön ..luottamuksen", mutta samalla on

syytä olettaa, että uudet vaalit tulevat antamaan
toisenlaisen, hallitusta tukevan enemmistön, jossa

tapauksessa hallituksen ei tarvitse erota. Itse

kansan merkitys välittr.niänä valtatekijiinä on

muuten Enplannissa viime aikoiliin siihen mää-

rilän kasvanut, että tavallisesti jo vaalien tulo.-

.sellaisenaan mUiiräii ministeristön menettelytavan,

ennenkuin parlamentti vielä on ennättänyt il

maista suhteensa siihen. — Ranskassa p. h, tuli

käytäntöön jo 1814 tapatituneen ,.restauratsio

nin" jälkeen, mutta vasta lieinäkiiun vallankumous

(18301 sen täysin vakaannutti. Napoleon Ill:n

hallitusajan keskeyttämällä se sitten on pysynyt

lianskan valtioeläiniin olijeena, ja iiyk. valtio-

sääntö nimenomaan sääläii ministeristön yhteis,

va.stuun kansaneduskunnalle. Etupäässä Rans-

kassa on keliittynyt interpellatsionisä!innöst«(kR.

Interpellatsioni), joka on parlament.aa-

risen hallituskoneislon tärkeimpiä välineitii.

P. h. ei muuten tiUlllä ole toiminut yhtii tasai-

sesti ja tarkoituksenmukaisesti, mihin osaksi ovat

olleet .syynä puoluesuhteiden tiheät vaihtelut ja

valtiollisen tasa[)ainon i)uute, osittain myöskin

presidentin ja yleensäkin liiillitukscn liian heikko

asema, joka m. m. on esiiinyt häntil käyttämästä

parlamentin hajoittamiskeinoa, — Saksan valta-

kunta ja sen osavaltiot ovat pysyneet vieraina

,,parlamentarismille", mutta Uheimmiit muut En-
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roopuii valtiot ovat, toiset ehdottomasti ja joli-

ilouinukaiscsti. toiset ainakin johonkin mää-
rään, pyrkineet sitä toteuttamaan. Huotsissa
sc ei ainakaan tyypillisessä muodossakin hyvästi
Mivellu siilien itsenäiseen asemaan, joka kunin-
kaalla |)erustuslain mukaan on oleva, mutta viime
aikoina kehitys osittain on kulkenut parla-
mentaariseen suuntaan. — Pohjois-Ameriikan
Yhdysvalloissa ..toimeenpanevalla vallalla" on
luja ja itsenäinen asema, eikä p. h. ole siellä

päässyt käytäntöön. [May, ..Constitutional his-

tory of England" (1861-G3) ; Hearn, ,,Structure

and development of the fjovernment of England"
ilSTS) ; Todd, .,0n parliamentary ^'overnment in

Rusland" (1SS7-89): Anson, ..The lavv and eustom
of the constitution" (3 :s pain. IHOT»; Dujiriez,

..Les ministres dans les principaux pays de l"Eu-

rope" (2:nen pain. 1892); Duvergier de Hau-
tanne, ,,Ilistoire du gouvernemeut parlementaire
en France"; Barthelemy, „L'introductiou du ri-

!j;ime parlementaire en France" (1907i; Marazio,
..Il governo parlamentare italiano" (1904): Fahl-
beck, „Sveriges författning och den moderna
parlamentarisnien" ( 1904) .] ks. Ministeri,
M i n i s t e r i n v a s t u u n a 1 a i s u u s. R. E.

Parlamentaarinen monarkia, monarkkinen
valtio, jossa parlamentaarista hallitustapaa nou-
datetaan. Jotkut tutkijat tahtovat, tosin ilman
riittäviä syitä, jakaa monarkkiset valtiot kolmeen
ryhmäiin : rajattomasti yksinvaltaisiin, perustus-

laillisiin ja parlamentaarisiin; todellisuudessa

p. m. kuitenkin on vain perustuslaillisen monar-
kian alalaji eikä sen vastakohta. Joskus väite-

tään, että parlamentaarinen hallitustapa sellai-

.senaau on ristiriidassa monarkkisen valtiomuo-
don kanssa, jos mainitunlaisen liallitustavan nou-
dattaminen tehdään hallitsijan velvollisuudeksi;

todellisten olojen kannalta katsottuna tämä väite

kuitenkin raukeaa merkityksettömäksi. R. E.

Parlamentarismi ks. Parlamentaari-
nen Il a 1 1 i t u s t a p a.

Parlamenteerata (ks. Parlamentti), kes-

kustella, neuvotella, hieroa sovintoa.

Parlamentti (ransk. parler = 'puhua > parle-

me«( = parlamentti, engl. parliament), nyk. kie-

lenkäytössä lainsäätäjäkunta, eduskunta ; erit-

täinkin käytetään tätä nimitystä Ranskan ja

Englannin sekä Austraalian y. m. maiden edus-

kunnista, joiden esikuvana Englannin p. on ollut.

Hanskassa p:lla alkuaan tarkoitettiin kuninkaal-
lista ylimystuomioistuinta, joka kuitenkin jos-

s.ain määrin oli osallisena myöskin hallitus-

asioissa. Niinpä kuuluisa Pariisin p. entisaikoina

useasti teki muistutuksia kuninkaan toimia vas-

taan ja kieltäytyi niitä julkaisemasta siten es-

tääkseen epämieluisten päätösten täytäntöön-
panoa. P;ien laatimat a.setukset kävivät joskus
eräänlaisista väliaikaisista ja täydentävistä
laeista. Tässä on jo havaittavana alku siihen

lainsäädännölliseen tehtävään, joka myöhempinä
aikoina on liittynyt p.-käsitteeseen. Itsevaltius

teki kuitenkin niiden merkityksestä lopun. —
Englannin p. on niinikään alkuaan ollut ylimys-
kokous, jolla melkoisessa määrin on ollut tuomio-
istuimen luonne ja tehtävät. P. nimitystä käyte-

tään 1260 v:n jälkeen; v:sta 129.5 alkaen kreivi-

kuntain ja kaupunkien edustajia kutsutaan p:iin.

joka sen johdosta jakaantuu ylä- ja alahuoneeseen.
V. 1707 sulautui siihen Skotlannin ja 1800 Irlan-

nin p. Vasta 19;nnellä vuosis. p. joutui suurten,
kansanvaltaiseen suuntaan käypien, vv. 1832.

1.S07 ja 1884 suoritettujen uudistusten alaiseksi.

(P:n kehityksestä ks. läliemmin Englanti).
Mikään edu.skunta maailmassa ei ijän. merkityk-
sen ja keliityskelpoisuuden puolesta vedä Englan-
nin p:lle vertoja. Se on elävänä todistuksena
siitä, miten vanhoihin muotoihin voidaan uutta
henkeä luo<la. Alussa sen oli taisteleminen yli-

voimaista kuninkuutta vsvstaan, ja sen taistelu

kansanvapauden — jos kohta rajoitetun — puo-

lesta on maailmanhistorian suurenmoisimpia näy-
telmiä. .Suoriuduttuaan tästä voitollisesti ja oi

tuaan pakotettuna erinäisis.sä tilaisuuksissa yk-
sin ottamaan johdon ja vastuun hartioilleen, se

tuntee voimiensa kasvavan, tuntee tehtäväkseen
astua valtion ensimäiseksi valtatekijäksi. jonka
tahdon toteutumiselle hallitus ei ajan pitkään voi

esteitä asettaa. Kehittyy n. s. jiarlamentaarinen
hallitustapa ja ministerien poliittinen vastuun-
alaisuus, kuninkaan kielto- (v e t o-joikeus joutuu
käytännöstä pois. kuninkaan ja p:n (,,the king
in the parliament") katsotaan yhdessä muodosta-
van korkeimman vallan. Tulee sitten aika. jol-

loin p:n täytyy kestää suuri tulikoetuksensa.

silloin kun uudet kansankerrok,set vaativat ääni
oikeutta ja pyrkivät sen piiriin. Vanha p. ei

suistu kumousliikkeiden jalkoihin, vaan mukau-
tuu, nuortuu ja on entistä kelpoisempi tehtävänsä

täyttämään. Kaikkein uusimpina aikoina (1911

v:n p.-lain nojalla) ylähuone melkein täydelli

sesti menettää vaikutusvaltansa, joka sitä ennen-
kin tosiasiallisesti oli siuiresti vähentynyt, ja

samalla hallituksen (ministerien) vaikutus kas-

vaa, mutta — tämä on tarkoin huomattava —
ainoastaan sikäli kuin se voipi nojautua itse

kansaan, joka nyt yhä selvemmin ja tietoisem-

min astuu etualalle maan todellisena valtiaana.

Ja tämä valtias asettaa p;n suoritettavaksi mitä
tärkeimmän yhteiskunnallisen uudistusohjelman.

Vihdoin on päiväjärjestykseen tullut tai on jo

toteutumaisillaan kysymys itsehallinnon ja auto-

nomian sekä samalla omien edustuslaitosten myön-
tämisestä niille Englannin euroopansisäisille osille

(lähinnä Irlannille), jotka sitä vaativat, mutta
samalla myöskin kysvnnys suurbrittiläisestä liitto-

p:sta, jossa olisivat edustettuina myöskin kau-

kaiset maat, Austraalia, Etelä-Afrikka y. m.,

jotka kuuluvat tämän suurimman maailmanval-
lan yhteyteen.

Eri aikoina ja monissa eri suhteissa Englan-
nin p. on ollut muille maille esikuvana, kun
nämä ovat edustuslaitoksensa luoneet tai niitä

kehittäneet. Eipä siis myöskään ihme. että

p.-sana ja sen johdannaiset tieteisopissa ovat tul-

leet tarkoittamaan kan.sanedu.skuntia ja niihin

liittyviä oikeussäännöstöjä yleensä, ks. E d u s-

k u n t a. R. E.

Parlamentääri (ransk. parlementaire. < parle-

mcn/cr = hieroa sopimusta, neuvotella), henkilö,

jonka sotaakäyvän valtion armeian tai armeian
osaston päällystö valtuuttaa neuvottelemaan vi-

hollisvoiman kanssa. P:n tuntomerkkinä on nä-

kyvissä pidettävä valkoinen lippu. P:n seurassa

saattaa olla lipunkantaja, torvensoittaja tai

tulkki. P. on loukkaamaton, mutta menettää tä-

män oikeutensa, jos hän itse käj^tää asemaansa
väärin esim. urkkiakseen vihollisen sotatoimia.

Vihollinen, jonka luo p. lähetetään, ei kaikissa



;i Parlando Parmesaani-juusto

la(Muk»i*»at liUiitu v;i.>lauuolta

mann Pn uisjieriuale ou viiii-

hii' ia oikfii>|ieria»tteitii:

B\ illKlT pijflyii) rau-

ha -III -i iim-ii \ lrisso|iiiiiiikseu koliiian-

o. K. E.

y '
' it.. = putiuPiiK tarkoit-

ta. 1 ju kfveiiS laulii-

.^ • r, VKViuvkseeu varsinkin

k,- 1. ' /. A-.

1' iMtrler), puitua, jutella.

}' ransk. parletir). puliotaidon opas,

tii

I' ]ii. jota nuiiuais-

rv" i.iki käytti.

Farma. l. i'roviu>si Pohjui»- Italiassa, Einilinu

maafc-TTin !«<:«. Pojoeu ja Apeniiiiiiifii viilissii

;

3.J • ; BK. (1911). — 2. EJolliinmi-

ait I ent. P:n lierttunkuiiuau piia-

lta olla Po-joeu lisäjoon

P iiBiu ylityniiikolnlii*sa.

moiii-a r,iil-in ri-li\ k-i->>a ; .il.910 as. (1911: kun-

tana). — P. OD Italian liienoimpia kaupunkeja;
pC."

'

' iinen Via .Emilia (kau-

p.i :i Corso Vittorio Einanuele

ja ~-.; i.i.i ..;.i--ii.i.. .'.Azefilio). joka kaupun^'in

ke^kcllii laajenee Piazfa Orande nimiseksi pUii-

torik*i. P:n vanhat vallit ovat uyk. kävol.x-

teioJL Huomattavia rakennuksia: romannilais-

tyylinen tuomiokirkko (1100-luviilta: samoinkuin
UMSt muutkin P;n vanhat kirkot Correpgioii

(rvskoilla koristama) baptisterioinccn. .San Gio-

Tanni Evankelista (1510|, Madonna della Stec-

cata (t.'>21-n9: P:n ihanin rene.sanssikirkko). Snn
Paolo (kaikkiaan kirkkoja yli G0| : Palazzo della

Pilotta on valmistunuitun rakennu.sryhmil. joka

inftltuu taidekokoelman, kirjaston, valtioarkis-

ton. teatterin (1018 28: sijaa 5.000 katsojalle);

kaftelli »15911. PaUir.zo Ducale. Palazzo del Giar-

dioo. Palaxto del Comune. Corrcppiou. Gari-

baldi'n. Parme^piiininon (Mazzolan), Viktor Ema-
ouelin. tutkimusmatkailija Böttcpon muistopat-
saat. — ijivi.stysluitoksia : kuuluisa kolmitiede-

kuntaineo yliopisto (per. 1.512; 406 yliopp.

1911-12), eläinliUikilrikoulu. teknillinen opisto.

•otakoulu, »eminanri. konservatori, taideakatemia
(tuidekokoelmi-sa Correfrffion ja liiinen oppi-
lailtenna tauluja), muinaismuistomuseo, kansallis-

kirj.i.to (.II.I.OOO nid.. 4.800 kiisikirj.. ;i,000 inku-
Daalioli»), 3 teatteria. — Piispanistuin. — Rautn-
valinioita, HilkkikehriiUmuitil. nahka-, jalkine-

y. m. tehtaita, kunink. tupakkatehda.s. Ennen
kDuluioan parme»aanijuu8ton piUlvalmistuspaikka.
Liujiia mnalaittuolteiden kauppaa.

(E. E. K.)
H i K t o r i a. P., alkuaan luultavasti kelttiläis-

ten a«uma. tuli 18.1 e. Kr. rmimal. siirtolaksi ja

k< '
'

\ kauppnkaiipuniriksi. V. .570 se

I'' Ile. 774 fniiikkilaiselle valta-

k" '
' ui Iredrik II piiritti

P i-lalla perin |>oli jäinen

toi ''i vapautensa tullen
^'' vallan alni-i-ksi. Myii-

h'

'

:.ki joutui eri herroille.
'•

'

I"-. V. 151 1 paavi Jii-

liii .r-i./:in kirkon omai-
•u 1'iiavien peruHtn-
•n»'

,
ipunpikMi ja 1800

M liitetliio ybteiaevn italiaan. H. II.

Pnrmns, vauh. halkomitta (ks. t.). :> vauli.

kxynariiji korkea ja 4 kyyniiräii pitkii pino.

Farme^gianino [iHirmtilianVno/ (it.. = ..pikku

pariii:ilaiiu'u"i. oikeasi. Krnneeseo M a z-

zuoli 1. Mazzola 11.504-40). it. taidenuia-

lari: työskenteli syntymiikaupunirissaan Par-
massa. Roomassa ja Boloirnassa. Oli hyvin var-

hain kohittynyt. mutta epiiitscnäinen kyky. joka
muodosti nianeeriniaisen tyylinsii etupiiiissii Cor-

repfiion ja jos.sakin miiäriu Rafaelin mukaan.
P. on maalannut uskonnollisia fresUnja ja tau-

luja, joista piiiiteos on ..Pitkiiknulainen ma-
donna" (Firenzen Pitti-pallcriassal. mytolofri.sia

esityksiii („.\nior", \Vienissä) sekii muotokuvia,
jotka taiteellisesti ovat hänen huomattavimpia
teoksiaan (esim. Oma kuva. I"irenzen Uffiz-

zeissa). lliin on myös tehnyt joitakuita etsauk-

sia, joten hän tällii alalla lienee ensiniiiinen it.

taiteilija, [ii. Bossi. ..Discpni ori^inali di Fran
oe.seo Mazzuoli" (1789) ja A. S. Mortara. ..Della

\'ita di Francesco Mazzuoli" (1840),) Tv. R-r.

Parmelia, suuri lehtijäkäläsnku. jonka edu.s-

tajia yleiseen kasvaa puilla, kivillii ja kallioilla.

f. })lnis<)rlr.<i on miinnyn yleisin ja runsain jä-

kälä. Kivillä ja kallioilla kasvavia /'. sii.r(itili.ita

ja I'. conspcrsua käytrtiiän kotivärjäykseen.

P. cenlrifiiga kasvaa saiuankeskeisinä keliinä ta

saisella kivialustalla. A'. L.

Parmenides j-i'dis}. kuuluisa kreik. filosofi.

Ekan oppisuunnan piiäediistaja, eli n. v. 515-

450 e. Kr. Elean kreik. siirtolassa nykyisen Na
poIi'n eteläpuolella. Hänestii voidaan laskea tieto

kriitillisen filosofian alkavan vastapainona luon-

nontutkimukselle. P:n ajattelemisen keskuksena
on tuo sittemmin niin tärkeä vastakohta „ole-

vaisen" (tositodellisimdeni ja „ei-olevaisen" (il-

miöiden niiennäi.syyden) välillä; noj;iulucn Elean
oppikuiinnlle omituisiin kiisitejohdelmiin hän
niiytti toteen, että mainittu, ilmiöiden takana
piilevä (osiolevainen (jota hän tavoittaa muiden
filosofien etsimän niaailman alkuperiistan ase

masta) on ainoastaan jiirjelle käsitettävissä jona-

kiina ainoana, yhdenkaltaisena. ikuisena ja nuiut-

tumattomana. Myöskin ajattelu ja jumaluus si-

sälfyvjit siihen, koska ei olo olemassakaan mi-

tään muuta kuin tämä tosiolovainen. Eikä olioi-

den vaihtelua tai moninaisuutta (cdell. Heraklei-

toksen, jiilkim. Pytliajioralaisten maailmanseli-

tyksen pohja) voi edes ajatellakkaan. Kuitenkin
P. esitti selittäviä arveluja myöskin ilmiö-

maailman järjestyksestä, osaksi seuraten Pytha-
roralaisten katsantokantaa, osaksi vastu.staen

sitä. Hänen runomittaisesta teoksestaan Peri

phyaeoH (Luonnosta) on runsaita katkelmia säi

lyiiyt. U. Jj.

Parmenlon (k. 329 e. Kr.), Makedonian Phi-

lippos II :n sotapäällikkö ja neuvonantaja; aloitti

hänen käskystiiiin li.ifi vihollisuudet Persiaa vas-

taan. .Meksanterin asettamiina falaii^Mn ylipääl-

liköksi P. kuitenkin liiallisen varovaisuutensa
tähden joutui epiisuosioon, ja Arl)elan taistelun

jälkeen hänet jätettiin Ekliatanaan valvomaan
valloitettuja aarteita. Tiiiillä hänet surmautti
Aleksanteri, joka oli mestauttanut hänen saln-

vehkeislä epäillyn poikansa Philotann, ja sen-

lähdeii pelkäsi hänen kostoansa. fl, R.

Parmesaani-juusto, Parman kaii[)uii>rin mu-
kaan nimensä siuiniit, puolilihavM Icellertiivä it.

juustolaji.
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Parnahyba [-Uxi/. 1. Joki Pohjois-Brasiliassa,

•'iauliy- ji\ Maraiiliäo-ViUtioiilen rajalla, virtaa

koillista päiismmlaa. Ia.ski'e P:u kaupiinjrin ala-

puolella 6 suuliaaran kautta Atlantin valta-

mereen ; 1,040 km, josta (!T0 km venheillä kul-

jettavaa. — 2. Kaupunki Brasili.issa. Piauliyn
valtiossa, valtion ainoa .satamakaupunki. P.-joon

itäisimmän suuhaaran varrella. 22 km merestä;
n. 12.000 as. Vain pienet alukset pää.sevät P:n
.satamaan. Vienti käsittää puuvillaa, karjaa ja
vuotia.

Parnassi ks. P a r n a s s o s.

Parnassia ks. V i 1 u k k o.

Parnassolaiset (ransk. parnassiens) on
nimenä sillä ransk. runoilijakouluUa. jonka
joukko innostuneita ihailijoita ja aatcvcljiä muo-
dosti ranskalaisen runoilijan Leconte de Lisien
ympärille ja joka sai nimensä heidän äänenkan-
nattajansa ..Parnasse contemporain"in mukaan.

n. Kr-n.
Parnassos l-)u'isso'sJ. jylhä vuoristo Keski-

Kreikassa. liittyy pohjoisessa Kiona-vuoristoon.
täyttää suuren osan Phokis-maakuntaa, päättyy
etelässä niihin jyrkkiin kallioseinämiin, joidenka
juurella Delphoi on. Korkein huippu, nyk. Li-

keri, 2,460 m yi. merenp. Vuoriston yläosat ovat
suurimman os,in vuotta lumen peitossa. P:n pen-

kereillä luultiin Dionysoksen joukkoineen elämöi-

vän; historiallisinakin aikoina kerrotaan naisten
samoilevan eri seuduilta sinne, ottamaan osaa
hänen hurmaintoisiin salamenoihinsa. Myöskin
Apollonin ja runottarien luultiin viihtyvän P:lla;

siksi P:ta (..p a r n a s s i a"| kuvaillaan usein

runoin nostuksen pyhäksi kotipaikaksi. Tämän
vertauskuvallisen käsityksen mukaan sitä koho-
ketta, johon maisterivihkiäisissä kandidaatit nou-

sevat saadakseen laakeriseppeleen, sanotaan par-

nassiksi. O. E. T.

Parnell [pänolj. Charles Stewart
(1846-911, irl. puolueenjohtaja, syntyisin protes-

tanttisesta, alkuaan enfjl. suvusta: valittiin 1875

ali huoneeseen, missä pian tuli irlantilaisen vas-

tustuspuolueen johtajaksi ja antoi sen esiinty-

miselle entistään paljoa jyrkemmän leiman

;

parlamentissa hän harjoitti ..obstruktsionia" ja

Irlannissa hän kannatti ..boikotteerausta'' ollen

samalla yhteydessä sekä feeniläisten että maa-
liigan kanssa. Lietsoen Irlannin kurjien agraari-

olojen synnyttämää tyytymättömyyttä hän Dub-
linissa 15 p. syysk. 1881 kehoitti vuokraajia

jättämään vuokramaksunsa suorittamatta ; vangit-

tiin tämän johdosta lokak. sam. v. ja pidettiin

vankeudessa toukokuuhun 1882. jolloin hallituk-

sen kanssa tekemässään sopimuksessa eräistä

myönnytyksistä sitoutui esiintymään maltillisem-

min. P. nautti näinä vuosina Irlannissa tava-

tonta kansansuosiota : häntä sanottiin ..Irlannin

kruunaamattomaksi kuninkaaksi" ja hänelle ke-

rättiin sekä Irlannissa että Ameriikassa suuret

rahasummat. Asettuen milloin vanhoillisten mil-

loin vapaamielisten puolelle hän saavutti parla-

mentissa vaikutusvaltaisen aseman pyrkien otta-

maan ratkaisuvallan käsiinsä ja nauttien elido-

tonta luottamusta puolueessansa, jonka jäseniä

syystä ruvettiin nimittämään p a r n e 1 1 i i-

teiksi. V. 1886 hänen onnistui saada Glad-

stone kannattamaan irlantilaisten home-rule-

vaatimu.sta. ja Times lehden 1887 esittämä,

mutta aiheettomaksi osoittautunut sv.vtös. että

hän oli ottanut osaa valtiollisiin nuirhiin, vain
vahvisti hänen asemaansa. Mutta jo kolme vuotta
myöhemmin hän oli mennyt mies. Kun hänet
18!)0 oli julistettu syylliseksi aviorikokseen, luo-

puivat sekä Oladstone että suurin osa hänen
puoluettansa hänestä; kuoli jo seur. v. [0'Brien,

„Life of Ch. St. P."]

Pamy l-nV], Evariste D6sir«5 Desfor-
pes, V i < o m t e de (1753-1814), ransk. runoi-

lija, sepitti sulavia, kevyitä ja luonnonraikkaita.
mutta usein myös varsin rivoja ja jumalaa-
pilkkaavia runoja. Runokokoelma ,,PoSsies ^roti-

ques" (1778) kuvaa hänen onnetonta rakkaut-
taan erääseen kreolilaisnaiseen, ..La guerre des

i
dieux anciens et modernes" (1799i samoin kuin
sen jatko .,La christianide" (vain katkelmia) on
kyynillinen hyökkäys kaikkea uskontoa vastaan.
..Portefeuille vol6" (1805). jossa hänen aistilli-

suutensa kohoaa huippuunsa, otettiin takavarik-
koon. P. menetti vallankumouksessa omaisuu-
tensa; sai sittemmin Napoleonilta eläkkeen. Oli

aikalaistensa ihailema yli ansion. //. Krn.
Parodia (kreik. parödf) 1. i v a m u k a i 1 u

on erityinen satiiris-koomillisen runouden laji.

joka ivallisesti matkimalla vakavaa ja ylevää
runollista tuotetta, säilyttämällä sen muodon ja

sävyn, mutta mu\ittamalla sen sisällön matala-
aiheiseksi ja jokapäiväiseksi, tekee runoelman
naurunalaiseksi ja koomilliseksi. Jo Kreikan
muinaisajalta on olemassa ..Batrakhomyomakhia"
(ks. t.). parodia Homeroksen Iliadista. [Delepierre,

..La parodie chez les Grecs, les Romains et les

modernes" (1871), Umlauft. .,Das Buch der Pa-
rodien tind Travestien" (1S94K] H. Kr-n.

Parodos, kreik.. = sivukäytävä; varsinkin kreik.

teatterissa olevat avoimet käytävät, joita myö-
ten kummaltakin sivulta päästiin sekäorkhestraan
että kat.somoon. P :11a tarkoitetaan myös koorin

ensimäistä sisääntuloa ja sitä laulua, jota se

hiuloi sisäänastuessaan tai heti orkhestraau saa-

vuttuaan. O. E. T.

Paroksen marmorikronikka, laaja. Paroksesta
löydettyyn marmorilaattaan piirretty, suureksi

osaksi säilynyt kreik. piirtokirjoitus, jonka pää-

osan engl. Arundelin jaarli 1627 vei Englantiin,

missä se sittemmin joutui O.xfordin Bodleiana-

kirjastoon : 1897 löydettiin lisäksi melkoinen
katkelma. Kronikka on järjestetty siten, että

kerrottujen asiain aika on la.skettu vuodesta

264/3 e. Kr. taaksepäin. Se sisältää lyhyitä tie-

toja valtiolli.sen. paikallis- ja kirjallisuuden his-

torian alalta, yleensä käsitettyinä attikalaiselta

näkökannalta. .Joukossa on useita tietoja, jotka

eivät ole miuialta saatavissa. Pääjulkaisu : Ja-

ooby. ..Bai; ilarmor Parium" (1904). O. E. T.

Paroksysmaattinen, kohtauksittain esiintyvä,

vrt. P a r o k s y s m i.

Paroksysmi (kreik. paroksysmo's = kiihotus),

taudillisten ilmiöitten ajoittainen kiihtyminen

äärimmilleen, niinkuin esim. kuumeen noustessa

huippuunsa, kaatuvataudin kohtausten, hinku-

yskän kohtausten y. m. s. esiintyminen, neu-

ralgisten kipujen, migreenikohtausten ilmenemi-

nen, j. n. e.

Paroksytonon [-;i'] (kreik. 1. sana. jossa korko
(acutusl on viimeisen edellisellä tavulla.

Parola. 1. Rautatiea.sema (IV 1.) Hämeenlin-

nan maaseurakunnassa. Hämeenlinnan-Tampereen
rataosalla. Hiimeenliniian ja Iittalan a.semien vä-
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i ^SuoMlessa p. nimitys ei kos-

kei, nuitta seuraelämässä sitä

käytetään vapaaherra nimityksen vastineena, vrt.

V a p a a h e r r a ja L o r d. J. F.

Paronomasia Ikreik.. < pam' - vieres.sä. ohella.

ja oNom'j = nimi; lat. aniioHiinudol. sanansiitkaus,

joka [»eriL^tuu kahden merkitykseltään eri-

lainen »aiiun Uänteelli.seen yhdensointnisiiuteen.

•^ini -iinil. ettii lat. aman» i= rakastava) vaih-

ilrla.in 'iiiirni i t mielipuoli) sanaan, tai suom.
k\t )ali\\uun '- ..knriaUi^uus" s;inaan.

Paronychia kreik. /«ira' :z vieressii. ja onyks

-

kyoni). l.; " ' ' innä ympäröivän ja kynnen
Juurta |H <<npoimun ja -ien alaisen ku-
doknen t tl.

Paxopn .
i".s /'ura/Mnuios), Hindukuäin

nimi %.i:. maantieteilijöillä.

Paros, »aari .\if:eianmere-.sii. Kreikalle kuu-
lutia K-.k:,!. JOK km', n. 12.000 a.s. —
P:ii ristn ja j-neissistä syntynyt
viKi- '.pu llu(.Mos Ilias, vanhan ajan

771 m yi. meronp.). Sen pohjoisrin-
t vanhalla ajalla kuului.^at. vieläkin

lit, mutta kuitenkin käyttämättö-
rikaivokHet. Niistä saatiin

• leen y. m. kuvanveistäjäin
•

1 marmoria. P ;sta viedään
|

ny k. viirii;i. ja villaa. Päilkaupunki
[

Paroikia nalla: hyväsatamainen
Skii '

(E. E. K.i.
I
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" ' Mavaksi kaiipas' I
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Pnrotis ks. Sylkirauhaset.
Parotitis (kreik. jxiru' = vicre.ssä, ja ii,«, yen.

i,(i.'.< = kurva I. korvu.sylki rauhasen tulehdus, ks,

Sikotauti.
Par prMörence ^preferusl (ransk.i. etu-

päiissii. eniK'!) kaikkea.

Pnrquet ks. P a r k e t t i.

Parr I i<<i3}, Catherine k.-. K a l a r i i n a.

rii;:laiinin kuningattaria 4.

Parranajokone eroaa partaveitsestä siinä, että

terä on suojattu niin, ettei se helposti haavoita
ihoa, varsi on kohtisuorassa terää vaataan jn

terä vaihdettava. Y. L.

Parrasios f-ra'-/. etevä kreik. maalari läMinen
vuo-.i>. loppii' ja 4:nuen alkupuolella e. Kr.),

syntyisin Ephesoksesta, Euenor uimisen maala
rin poika ja oppilas, oleskeli etupäässä Ateenassa,
jossa hänen luullaan olleen Apollodoroksen (ks. t.i

vaikutuk.~en alaisena: luetaan joonialaiseen taide

suuntaan. Maalasi etupäässä puutauluille. P:t«
ylistetään piirustuksen liienoudon ja varsinkin
ulkoviivoissa ilmenevän tarmokkaan ja sattuvan
luonnehtimisen vuoksi. Hän valitsi mielellään

aiheita, jotka tarjosivat tilaisuutta pateetilli.sten

sieluntilojen kuvaamiseen.

Par renomm^e Iranomnn'] (ransk.). huhun,
inaini-en mukaan, nimeltä.

Parricida [-Väa/ (lat., < pater = isä, ja caederr

= surmata), isän- tai äidinsurmauja. sukulaisen

murhaaja.
Parru, nclitahkoinen mänty- (kuusi-

1
puu ikor

keintaan 9" en^l. paksuinen), pienehkö palkki.

Ulkokattojen kaunatusrakenfeissa k i i r i-p. kan
nattjia kiiriä, kahden kattolappecn ylitymä.sär

mää: s i d e-p. on kattotuolien, riippu- ja tuki-

ansaiden vaakasuora p. ; valta-p., toisia p:ja

kantava p., niskapalkki: heraldiikassa p. on yli

vaakunakilven ulottuva taitettu nauha I. palkki.

Vo N.

Parry tpärij. 1. John P. (1776-1851), «alesi-

lainen bardi ja säveltäjä. Johti useina vuosino
Eiste<lfodd-juhlia ja nimitettiin 1821 banliines

tariksi. Sävelsi harppu- ja pianokappaleita, oop-

peroita, kuoro- ja soololauluja y. m. Julkaisi

»-alesilaisia ja skotl. kansan.sävclmiä: pääteos:

..The uelsh harper". johon sisältyy myös histo-

riallinen esitys \Valesin musiikista.

2. Josepii P. (1841-190."?). w;ilesilainen sä-

veltiijä. Toimi v :sta 1872 musiikin opettajana
.Vberystvvithin yliopistollisessa laitoksessa. Sä
veisi kansallisaiheisia oopperoita (Kunin;ra.s Ar-

thur), oratorejn, kantaatteja y. m. Julkaisi \vale-

silnisia kan.-unsävelmiä.

3. Hubert P. (s. 1848). enjrl. säveltäjä.

Toimi Lontoon konservatorissa opettajana ja

johtajana (1894), aateloitiin 1898. Siivelsi orato-

reja ja muita kuoroteoksia (Prometeus. Job,

Saul y. m.), 4 sinfoniaa, näyttiiniömusiikkia Ais-

kylon ja Aristophanecn draamoihin, lukuisia

knmarimUHiikkisävellyksiU y. m. Julkaisi myös
kirjallisia teoksia nuisiikinliistorian alalta, eten-

kin käsitellen musiikin yleistä kehitystä (,,The

evoliition of the art of music". 1890). /. K.

Parry fpiiri/. Sir William Edward
(1790-1855), enpl. merisotilas, pohjoisiiapiiseutu-

jen tutkija, otti osaa John Rossin luoteisväylän

ctHintäretkeen 1818, johti itse 1819-2,'> kolme eri
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retkeä Polijois-Ameriikaii arktiseen saaristoon,
löytäen tärkeän T.anciisterin-salmen. sekä Prinee-
Ke^MMitin. \\'ellin^'tonin- ja FuryHecla-salniet
sekä Parryn-.siiaristou (talvehti 1819-20 Melvil-
len-saarella). Pääsi 1827 Huippuvuorilla reki-
retkellä S2° :lle 4.')':lle polij. lev., joka 49 v. py-
syi saavuttaniattomiina ennätyksenä. Nimitettiin
1829 knishtiksi, 1852 kontra-amiraaliksi. —
Matkakertomuksia: „Journal of a voyage to dis-

lover a Xortli-«-est Passage" (1821), ,,Narrative
of tlie attenipt to reacli the North Pole" (1827).

E. E. K.
Parryn-saaristo /pärin-J. arktisessa Pohjois-

.\nicriikas-ia Lancasterin-, Barro\v'n-. Xlelvillen-

ja Banksin-salmien pohjoispuolella, käsittää North
Devonin-, Grinnellin-, Cornuallisin-, Bathur.stin-.
Melvillen- ja Prince Patrickin-saaret .sekä 11 pie-

nempää saarta, kaikkiaan 153,400 knr. Saaret
löysi Parry ISIS. Ne ovat jyrkkärantaisia. vuono-
rikkaita, nou.sevat 600 m:iin yi. inerenp.: ovat
sjntyneet etupäässä kivihiilikauden muodostu-
mista. — Kasvuaika on 2 kuuk.

; jääkarhu, napa-
kettu ja -jänis talvehtivat P:ssa.

Pars, mon. partes (lat.l. osa.

Parsa, p a r s a h e i n ä, r u o h o p a r s a I.

sparris ( A.tiiaragus officiiuilis). monivuotinen
ruoho Liliaccce-heimoa..

Juurakosta kohoaa run-

sas- ja hienohaarainen,
11. IM: n korkuinen hento
varsi. Lehdet ovat sur-

kastuneita, kaivomaisia
;

niiden tehtävän suorit-

tavat lehtien näköiset,

rihmamaiset laakaversot

ja vihreä varsi. Kukat
aivan pieniä, kellahkon

vihreitä. Marjat punaisia. Viljellään mullan pei-

tos.sa kellervänvalkoisina säilyvien, n. 2 dm pit-

kien, sormenpaksuisten, harvasuomuisten nuorten
versojensa takia, joita keitettyinä pidetään .suu-

rena herkkuna. Useita laatuja tavataan. Viljelys

tapahtuu parhaiten multavassa, savensekaisessa,

voimakkaasti lannoitetussa hiekkamaassa ja vaa-

tii suurta huolta ja tarkkuutta. .Jo roomalaiset

viljelivät paljon p:aa. Suurenmoiseksi on p:u
viljelys kehittynyt varsinkin Keski-Euroopassa
ja Yhdysvalloissa. Kauppapuutarhurit ja suuret

kartanot Etelä-Suomessa viljelevät sitä myös.
Pohjoisempana se on meillä melkein vain ko-

ri.stuskasvi. P. kasvaa villinä Etelä-Euroopasta

Keski-Ruotsiin. varsinkin hiekkarannoilla, myös
aroseuduissa; ei meillä. K. L.

Parsalierne iTclragonolohns piirpureus), herne-

kukkaisten heimoon kuuluva punakukkainen ma-
tala ruohokasvi, jonka lehdet muistuttavat api-

laan lehtiä. Siivekkäitä palkoja syödään herkulli-

sena vihanneksena. Kotoisin \'älimerenmaista.

Viljellään Etelä- ja Keski-Euroopassa, meillä hy-

vin harvoin. K. L.

Parseli (ransk. päreelle, it. parlicella. lat.

pcriicula; ruots. persedeU. pikkuo.^a :
yksityinen

esine; veropa rselit, ne maanviljelyksen,

vuoritoimen y. m. tuotteet, joita ennen suori-

tettiin kruununveroina. veroesine.

Parselli i ransk. päreelle, < lat. particvla, joka
on vähennysmuoto sanasta par.i = o<<a). maapalsta,

palstatila. — Parselleerata. palstoittaa.

Parseval ffulj. .\nsrust von (s. 1861).

Parsan nuoria versoia-

saks. upseeri ja ilmapurjehtija, v :sta 1'Jll pro-

fessorina CUarlottenhurgin teknillisessä korkea-
koulussa, vrt. I 1 m a p u r j e h d u s. palsta 895.

Parsi 1. f a r s i ks. I r a a n i 1 a i s e t kan-
sat ja kielet.

Parsifal, eräs Richard ^^agnerin oopperoita,
ks. P a r c i v a 1.

Parsilainen uskonto, Persian muinaisen us-

konnon zarathustralaisuuden nykyaikainen muoto.
Kun muhamettilaiset "tnnellii vuosis. valloittivat

Persian valtakunnan, pakeni vainotun vanhan
kansallisen uskonnon edustajia Intiaan, jossa
heidän jälkeläisiään vielä elää, etupäässä Bom-
bayn tienoilla, muodostaen n. 90,000 ;een hen-
keen nousevan uskontokunnan. Persiassakin
heitä on säilynyt muutamia tuhansia Jezdin ja

Kirmanin maakunnissa. Valistusta harrastavina
ja toimeliaina parsit ovat Intiassa saavuttaneet
huomattavan yhteiskunnallisen aseman kaup-
I)iaina, rahamiehinä, asianajajina, virkamiehinä
j. n. e. Vanhat tavat, kuten ruumiiden a.setta-

miuen dakhma nimisiin torneihin lintujen syötä-

viksi, sekä tarkkojen puhtaussääntöjen noudatta
niinen ovat vieläkin käytännössä. Ilma, vesi, maa.
mutta varsinkin tuli on varjeltava saastutukselta.

Temppeleissä pidetään jatkuvasti yllä pyhää
tulta, ja uhreja varten valmistetaan pyhää
haoma-juoniaa. Jumala-käsite on polyteistinen.

sillä Ormuzdin rinnalla osoitetaan erinäisille

luonuonesincille ja voimille, kuten auringolle ja

tähdille, kunnioitusta. Viime aikoina ovat destur

nimiset papit osoittaneet vilkasta harrastusta py-
häin kirjain tieteelliseen tutkimiseen. [Karaka.
..History of the Parsis" (1884). Reuter, „Die
Parsen und ihre Schriften" (1893). Henry, „Le
Parsisme" (1905).] A. J.'P-ä.

Parsilaisuus ks. Parsilainen uskonto.
Parsons [pfisonz], Theo ph il us il 750- 1803),

anier. lakimies, ylituomari ja valtio-oikeudellinen

kirjailija, jonka teoksista erittäinkin ..Commen-
taries on the law of the United States" on tun-

nettu.

Pars pro toto /'''-/ (lat.), osa kokonaisen
asemasta ; puhekuvio, jossa esineen osaa käyte-

tään merkitsemään kokonaisuutta, esim. kotiliesi

= koti.

Parta, n. s. sekundäärisenä sukupuolitunto-

merkkinä miespuolisille yksilöille (myös apinoi-

den ja eräiden muidenkin nisäkkäiden koiraille)

ominainen karvapeite suun ympärillä, leuassa ja

poskissa (ks. I h o ja K a r v a t). P:n kehittymi-

nen on merkkinä sukupuolik3psyyden saavutta-

misesta. Eri ihmisroduilla p:n-kasvu on hyvin
erilainen : voimakas esim. kaukaasialaisen rodun
kansoilla, heikko intiaaneilla, useilla mongoli-

laisilla kansoilla ja neekereillä.

Käsitykset p:n arvosta ovat, samoinkuin p.-

muodit. aikojen kuluessa hyvin vaihdelleet.

Yleensä p:aa on pidetty miehekky3'den merkkinä
ja sen mukaisesti suuressa arvossa. Näin on iki-

vanhoista ajoista ollut laita itämailla, jossa yleensä

pidettiin täysi-p :aa. Heprealaisten mielestä p. oli

miehen paras koristus ja sen väkisin poisleikkaa-

mista pidettiin suurena häväistyksenä. Surun
merkiksi usein revittiin tai leikattiin p:aa tai

jätettiin se puhdistamatta. P. oli myös vapaan
miehen merkki, orjat eivät saaneet sitä käyttää.

Kreikassa p. aikaisemmin oli arvossapidetty,

mutta .Aleksanteri Suuren aikana tuli p:n-ajo
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:i oli kuiiiiiitt'

rkki Mcroviii

Iiii lä^ si-

la oli kor-

koko ke>kiajan. Vil-

it niyö.-kin suuresti vaih-

|>eruukki oli muodissa
-tuin. VenUjällii Pietari

vaksi veriMi — lar-

• littaa" venUlfiisiil—
! m talonpojat olivat verosta vapaat,

iiiihdea on viinieaikoibin saakka eri

itiji^oa x.Mtcttu ni&ilriittyjB p.-miioteja.

Partahylje k.. Hylkeet.
Partajäkäla ks. Naava.
Partakorppikotka ks. Korppikotkat.
Partakoski. koski Savitaipaleen pitiijiissii Kuo-

limoiiirven la^kussa Saimaaseen n. 2 km Kiirnä-
• ;i>elu 15 p. liuhtik. 1790.

ll.-nrik .Jafierliornin joh-

: >et asemiltaan tiiiillti ja

Veniiläisten yrityksen

..1 K.-{r-u |.;ää sam. v. ottaa uudel-

leen haltuunsa ntniS paikat J&perliorn sai torju-

tuksi .4. Es.

Partalinnut fCopHonid<rl. tikkojen sukuinen
kiipijUlinturyhmä. jonka tuntomerkkinä on sie-

raimia peitUviit. eteenpäin suuntautuneet, pitkät

karvat. El^lvSt Aasian. Afrikan ja Ameriikan
tror)pilli«is-a o-issa. 80 lajia tunnetaan. E. W. ,<?.

Partant poar la Syrie /-M' pfir la »irf/

iransk.i. matkaten". Xa|>oleon Tlltn
i''1in -n Ilortensen. säveltämän.
- ' 2:sen keisarikunnan isun-

kusanat.

P :a k". P a r t a r o h t u m a.

F ia Mi/to»i« idiopiithica, menlafira,
' " ' . ksittäi»inä. parran-

l talli rakkuloina.
)"i '" • I ni\"-Kin ihonalaisen ku-
dok<4m • 1 ja ajoksen muodostumia.
T '

'
' tietilmStttimilsta syystä, on

itsepintainen, vaatien pitkäl-

•oa. il. OB.
Partenogenesis k». Parthenopenesis.
Partenon k-. Pa rt h enon.
Parterre Ij-nrlVrj (ransk.i ks. Parterri.
Parterrepaini k«. Paini.
ParterrevoiinUtela k«. Permantovoi-

rii i A t e I M

Parterr -re. < par /erre = lithellä

maatat. ^rmnrito
Pn.-

lin

lyn- fi-:i *T;i^t;( Mkmiinin p;iii,

k> k m a n.

Paiiii-nNK-ii'-'im. i
-• - noettinen. ks.

V e i t • f »• I 1 i ri ' n »il n

.

P»rthenoD I Vnj <kr(.- ... .i<>hiione"i. ..nei-

don" «. o. Palla* .Atlienen juhlalemppeli .\teenBn

\ iikro|KiliillH. Se rakeuuettiin pi>r>ialai>teii hä
' vittäiniiii vanhaa .\thene-tenippi-liä korvaaiuiuiii

-l-tTJlU e. Kr. Sen arkkitehdit olivat Iktiiios ja

j
Kallikrates. Temppeli on pääasiallisesti rnken-

]
iu'ttu doorilaisiHMi tyyliin, vaikka joonialaisia

vaikutteita, esim. friisin sijoittelussa, on huo-

I
mättävissä. Temppelin ympäröi pylviistö. joka

I
kolmelta puolen oii kak-^inkertainen. Itse teinp

'i'iuone on kolmiosainen, taimmaisessa oli

niiaan kuuluisa, kullasta ja iiorsunliiiisla

itiily .\tlienen patsa.s. Uiinsaat kiiviiuvi'istokse!.

Jotka temppeliä koristivat, ovat 1'lieiiliaaii joh-

dolla valmistetut. Itäpäädyssä oli esitetty .\the-

nen syntyminen. länsi)i;iädys.sä .\tlienen ja Posei-

donin tai.etelu Altikaii omistamisesta. Friisi,

joka ympäröi koko pyhiiköu. esitti ateenalaisten

kulkueen panathenaia-jiihlassa. .Metoopit kuvasi-

vat osaksi amatsioni- osaksi keutauritaisteUiita.

Temppeli kärsi paljon 1(W7 venetsialaisten pom-
mittaessa Ateenaa. Suuren osan seu kuvanveis-

toksi» vei lordi Eljriii En;;lantiin. jossa ne nvt

ovat British Museumin suurimpia kalleuksia.

[Miehaelis. ..Der Parthcnoii" (1871). Smith, ..The

Seulptures of the Parthenon" (1010).] iks. myö>
Kreikkalainen taide.)
Parthenope ks. Napoli, historia. P:n tasa-

valta dli sen valtion nimenä, joksi Napoli'n kii-

nin>;:nskunta miiodo.stettiin ranskalaisten valloi-

tettua sen tammik. 1799. Se oli olemassa kesii-

kuuhun saakka sam. v. G. R.

Farthia /-liaj. ahtaammassa merkityksessä

entinen Iraanin maakunta. Median itäpuolella.

Ka.spian merestä kaakkoon päin; käsitti osia

nykyisistä Korasanin ja Kohistanin maakun-
nista; maa on vuorista, vedestä köyhää ja vain

laitumeksi sopivaa. P:n asukkaat, parthia
laiset (miiin.-pers. pa rt ha vai olivat urliool

linen jiaimentolaiskansa iraanilaisskythalaista

sukuperää ja tunnustivat Zoroaslerin oppia.

P. kuului vanhaan Persian valtakuntaan, sittem-

min Aleksanteri Suuren maihin ja hänen kuole-

mansa jälkeen Syyriaan, mutta irtautui viime-

mainitusta n. 2.10 e. Kr. Arsakes nimisen

päiillikön johdolla. Hänen ja hänen seuraajiensa,

arsakidien. aikana P. laajeni niin. ettii

se ensimäisellä vuosis. e. Kr. käsitti ludukseii

ja Eufratin väliset maat. Saman vuosis, keski

vaiheilta lähtien parthialaisten täytyi sotia län-

nestä päin uhkaavia roomalaisia vastaan, ja näitä

taisteluja kesti aina siihen asti kuin P:ii valta

kunnan ja arsakidien vallan 220 j. Kr. kukisti

persialainen Artakserkses (Arda.sfr). joka perusti

iiuspersialaiscn valtakunnan, f.lusti. ..Cesehiehle

Irans".] ./. F.

Partta (ransk. purtic. parh. < lat. ptirtVri

-

jakaai. osa. osuus; erä. määrii.

Partikkeli flat. paTli'rula - nsaiient. apu-
sana, adverbien, post- ja prepositsionieii. kon-

junktsionien ja intcrjektsionien yhteisnimitys.

Muoto-opilli.sella kannalta katsoen p:ejn ovat

ne ^anat. jotka vastakohtana nomineille ja ver-

heille eivät kuulu mihinkäiin paradiiimiiii (ks. t.)

tai ainakin ovat tavallisten paradifrmien ulko-

puolella (esim. jo, poikki, saati, hei; ulos, luu.

paitsi, pahasti, aitlm, nimitläin). Mutta p:ihin

luetaan myös erilitä selviä taivutiisniuotoja ai-

noastaan niiden merkityksen ja käytäntiiin no-

jalla (esim. jiiljcstii. niirls. — Myö- pieni palanen.

sini. A. K.
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Partikulaarinen ilal. piir I icuhV ris) , osaa kos-

keva, paikallinen.

Partikularismi (nilat.), valtiollinen suunta,
jiika liittovaltiossa, esim. Saksan valtakunnasisa,

vaatii yksit \ isille valtioille nialuloUisimman
suurta itscniii.syyttii. (J. f.)

Partisaani iransk. pariisiin), iiaitiojonkou jii-

sen. sissi.

Partisiippi (lat. pavtici'inum < ptirticeptt -

osallinen, nini. sekit verliin ettii adjektiivin omi-
naisuuksista), laatu tapa. verbin adjektiivi-

nen nominaalimuoto (ks. t.). Suomen kielen

|):ista l (esim. oppiva, opittava) ilmoittaa piiiit-

tymätiintä (kestiiviiil. aiottua). II (esim. oppinut,
opittu) päiittynyttil tekemistä. P:cja käytctäiin

samoina lauseenosina kuin adjektiiveja (myös
substantiivisesli). Erikoisesti on luiomattava p:n
käyttäminen nuiodostamaan apuverbin kanssa
verbin n. s. yhdistettyjä temporeita (esim. olen

tehnyt) ja kieltoverbin kanssa kielteistä imper-
fektiä (esim. en tthnyt) sekä apuverbin kanssa
ipersoonattomasti) ilmoittamaan tekemisen tar-

peellisuutta (esim. minun on mcntiivii)
,
passiivin

tl:n p:n partitiivin käyttäminen ilmoittamaan
tekoa, jonka jälkeen jotain tapahtuu, s. o. tempo-
raalijärjestelmä (esim. päivän nou.ilua liihdimnie)

sekä jiartisiippijärjestelmä (ks. t.). .4. Ä.
Partisiippijärjestelmä (suomen kielessä), huo-

maamista, ajattelemista, lausumista merkitseviä
verbejä seuraava, merkitykseltään objektista että-

lausetta vastaava järjestelmä, sellainen kuin:
näen pojan tulevan (= näen. että poika tulee).

P:n „subjekti" (pojani on alkuaan ollut hallit-

sevan verbin (näen) objekti ja siis akkusatiivi.

mutta vähitellen sitä on ruvettu käsittämään
!jenetiiviksi. jolloin myös on aljettu sanoa : näen
poikain ttilevan (alkuaan: näen pojat tulevan).

P:n predikaattina oleva partisiippi on oikeas-

taan hallitsevan verbin predikaatintäyte, mutta
nykyään subjektiivisenakin yksikön H-päättei-

sessä akkusatiivis.sa (esim. poika näkyy meneviin,

aikaisemmin: poika näkyy nicneim). A. K.

Partisipatsioni (lat. porficijxiVe = ottaa osaa),

osanotto. — P a r t i s i p a t s i o n i y r i t y s,

-liike, yhteisliike.

Partita ks. Sviitti.
Partitiivi (lat. jjarii7i't «.s = osittamisen sija),

eräs itämerensuoni. kielten, suomessa -ta-, -tä-,

-a-, -fj-päätteiseuä esiintyvä nimisanain sija-

muoto: o s a n t o. Suomen p. merkitsee yleisim-

min määräämätöntä kokonaisuutta, jonka o.sa on
puheena, joko sitten o.sa on ilmoitettuna eri osa-

sanalla (joukko miehiä, paljo rahaa), tai p:ia

on käytetty ilman osasanaa, kuten esim. osa-

subjektina ja -objektina sekä partsiaalisena predi-

kaatintäytteenä. JUiista p:n käytäntötavoista on
huomattava vertailemisen p. (minä olen häntä
vanhempi), mitan p. (lunta on tuumaa pak.sulta),

huudahduksi.ssa käytetty p. {sitä miestä, minkä
tekii). p. ilmoittamassa syytä (itketkö osan vä-

liyyltä'!). tietä (tulin oikopolkua), tapaa (laiva

kulki täpttä vaulitia) j. n. e. Alkujaan p. on
ollut paikallissija, erosija, mikä vielä näkyy sel-

laisista partikkeleista kuin esim. luota, ulkoa,

kotoa. A. K.

Partituuri, n: ns., on nuottimerkintä. joka tu-

lee kysymykseen yhteisesti esitettiivissä (kuoro-,

orkesteri-, kamarimusiikki- y. m.) sävellyksissä.

Kukin esittäjä saa tav. vain oman äänensä, mutta

johtajaa varten merkitään kaikki äilnet yhteen,
samoille sivuille, päällekkäisille viivastoille ja

jhteisten tahliviivojen puitteisiin. Kuoro-p:iin
äänet merkitään sävelkorkeutensa mukaiseen jär-

jestykseen; mutta kuoroon yhtyvät sooloäänet
nierkitiiän useimmiten korkeimman kuoroääucn
yläpuolelle. Orkesteri-p :ssa ryhmitetään äänet
niin. että puupuhaltimet ovat ylinnä, seujälkeen
vaskipuhaltimet ja lyömä-soittimet, alinna jousi-

soittimet (ja harppu). .Jos orkesteri siiestää lau-

lua, nierkitäiin lauluäänet joko jousisoittimien

yläpuolelle tahi altto- ja selloääuen väliin. —
l'.-s o i 1 1 o on tärkeä oppiaine kapellimestariksi
aikoville. Siihen tarvitaan erityistä harjaantu-
mista senkin vuoksi, että orkesteriäänet ylei-

.«esti merkitään moniin eri klaaveiliin taikka
toisiin sävellajeihin kuin missä ne soivat. Ny
kyääu on Italiassa y. m. alettu merkitä p:t yksin-
omaan g- ja f-klaaveihin ja oikeaan sävellajiinsa.

/. K.
Partola (myös P a r d o 1 a. ruots. K a r 1 b e r p).

1
'/, manttaalin suuruinen ratsuvelvollinen säteri

Pirkkalassa 2 'l„ km lounaaseen Tampereelta. Tila

kuului 1700-luvun alussa Pfaler- ja sitten Späre-
suvulle v:een 1849. Nyk. omistaja (1914) H.
Palmroth.

"

A. Es.

Partout /-(«'/ (ransk.). kaikkialla: elulotto

masti ; kaikesta huolimatta.

Partsch [parts], Joseph (s. 1851), saks.

niaiintieteilijä. 1876 Breslaun yliopiston maan-
tieteen ylimääräinen ja 1884 vakinainen prof.,

!'J05 Fr. Ratzelin seuraaja Leipzigin yliopistossa.

Tutkimuksia: ..Die Darstellung Europas in deni

geographisehen \\'erke des .\grippa" (1875). ..Die

Gletscher der Vorzeit in den Karjjathen vind

den Mittelgebirgen Deutschlands" (1882), ,.Lan-

deskunde der Provinz Schlesien" (1889), „Die
Schutzgebiete des Deutsclien Reiclis" (1893).

..Mitteleuropa" il904) y. m.
Partsiaaiinen I. partsielli (lat. pars -

o.sa). osittainen, osaa koskeva.
Partsielli ks. Partsiaaiinen.
Parturi, henkilö, joka harjoittaa parranajoa

ja tukanleikkuuta ammattinaan. Ennen vanhaan
p:t harjoittivat myös välskärintointa. ks. Väls-
käri.
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus

(lat.). ..vuoret ovat synnytystuskissa, syntyy nau-
rettava pikku hiiri" (Horatius. ..De :trte poe-

tiea").

Partuuna (saks. Pardune). kiinteään takilaan

kuuluva köysi, joka aluksen partaasta lähtien si-

vulle ja perään päin tukee märssy-, prammi-.
kryssi- tai muuta tankoa aluksen takilassa.

F. W. L.

Parus ks. Tiaiset.
Parusia (kreik. parusi'a. lat. adve'ntus) . tu-

leminen. Raamatussa käytetty merkitsemään
Kristuksen tulemista kirkkaudessa. Rooman valta-

kunnassa p. sanaa käjtettiin hallitsijan juhlalli-

sesta saapumisesta maakuntaan tai kaupunkiin.
Tällaista keisarin saapumista pidettiin merkki-
tapauksena, jotavarten usein kannettiin erityi-

nen vero; joskus sen muistoksi lyötiin rahaa:

eräässä tapauksessa alettiin keisari Hadrianuksen
tulon johdosta Kreikkaan uusi ajanlasku. Tällai-

sessa juhlallisessa merkityksessä sovitetaan p.

Kristuksen odotettuun saapumiseen Jumalan valta-

kunnan kuninkaana. P. on näin ollen raama-
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tuleva l!>iiiibit

i\ 1 illivTfii Ma-

- 4„l. — Aposiolieu jiil

. itott.inuiau KrUtukseii
jo Jii$tiniis

ii.iä iiiiiuilmasMi

Kristuksen tulemi-

oleiiuuiu toinen p.

'uliiu sijoitettu Kristuk
. parakleettinn (Jo)ian-

. uuikminl. E. K-a.

-Mehiläiset ja M u u r a-Parve:
I. a i » r t

Parveilusolu I. parvriluitiö ks. Itiö.
Pa— '-

• ' olevien liuoueiilen

kmii uleva. konsolien tai

ulk<'i.< '. i.. .'...palkkien tukema, ai-

<Uttu ni' uloke, balkonki; lehteri kir-

<• -- 1 i-M.-iniaisen rivin iparveu)

>'vat istunia|mikat. Kaupuii-

n. 1'., m: n levyiseksi rajoi-

lelluiia p. joskus ulottuu koko fa.<i(iin mitalle ja

oo usvinkin koristettuine puu-, kivi- tai rauta-

kaiteinevn. van-inkia eteliUsii. tSrkeä muoto-
»ihe. rrt. Port a ali. f '-o .V.

Parvenu / rjnp'/ (ransk.). nousukas.

Paryri r.m-k p-iritrt), koristus, pukukomeus

;

;>uku. tamineet.

Parjsatis. Persian kuninkaan Artakserkses I:n

i4ö4-l24( tytär, velipuolensa, kunin|c:aA Dareios
II :n i424-'<04< puoliso. P. oli kavala ja vallan-

himoineti "ka piti miesliliin täydellisesti

rmllajisaa' i-n niioremmnn poikansa Kyy-
- ' • '!lani>erillisyyden hyviikRi.

itta muuta kuin Kyy-
• - ., ..... paUttyi Kunaksan tunnet-
tuun taisteluun l40li ja Kyyrok.sen kuolemaan.
Toiitro poikansa .\rtakserkses II :n (404-338)
halliteiua P. samoin oli todellinen hallitsija, saa-
li :i t"iiiri!i m ni ryhtymiiiin mitii jiilmimpiin

niitä vastaan, jotka olivat

I kuolemaan. //. Il-n.

Parzival k- i'urcival.
Paa, kortlifielifisä = en pelaa.

Paa [puj (ransk. I, askel, tanssiaskel -. vuoren-
sola, »almi. — Pas de deux fda dfi'], pas
•le Iroin fda Irya'/. ..kahden ja kolmen askel".
iTäjt kahden tai kolmen lienkilrin suorittama teat-

trritanMi. — Pasdequatre /da ka' tr], „ncl-
|iln axkel". eriU salonkitanssi.

Pa^i " ''' -varma, ehkä .sanasta

lidt '.levien turk. sotilas-

ja ».. .,...., ,j. korkeampi kuin
B»i. A^^etaan .-n nimen jälkeen,
«••im. Kniit i.-l -itijn tämil arvo-
nimi Taii 'mmin miiärUt-
HiMti •. 1.-. Siion ovat

Iit ja visiirit (ministe-
ri voi Turkin sulttaani

• ia muillekin, myös kristityille

•"n der (ioltr. paAa y. m.l. jotka
'"»l !*• ille palveluksia. Piusoja on
kolme a^' . ennen tunnettiin siitä, oliko
aaiaiioniai.-.i.i. .ijUlipusna yksi. kaksi vai kolme

. oMiihUiituä. Nykyään ne vastaavat meidän
nialia. kenraaliluiitnaiitlia ju keiir:ialiiiiajuri;i

...i.vir. lirik. liiHi). Meidän kielissäniiiie p.

i
u.sein merkit.see lienkiliia. joka viettää ylellistä

'

j;i mukavaa yksityiselämää. I* a .s a I y k on

p u alainen provinssi. //. II u.

Pasaaäi ks. 1' a s s a ^' e.

I

Pnsargadee, IVrsian vaiiliiu pääkaupunki, en-

nen luillit uksen sirtiimistii IVrsepoliiseen. Sen ra-

I

keusi Kyyros j.lS e. Kr. murrettuaan nietviialais-

j

ten viimei.sen vastarinnan. \'ielii uiyölieniniinkin

P. oli Persian kuninkaitten kruunauspaikka. P.

I oli alkuaan iiäissii seuduissa asuvan heimon
1
nimi. josta |>olveiitiii akhemenidieii hallitsijasukii

j

iks. t.). P:n raunioita tavataan nykyisellä Mur
i:liah-ta.san^olla. n. ,'>(• km koilliseen Persepoliista.

, Siellä nuytetitiin vielä tänään liautarakennusta.

johon Kyyros oli haudattu. Sen pilareissa oli en-

nen kirjoitus: ..minä olen Kyyros kiiiiinpi-.

akhenienidi." Tämä kirjoitus on lS77"li:ivitett.\.

Kreikkalaisten historioitsijain. etenkin .\rislobu-

loksen tietlot Ptstn sopivat mainiosti Miir^hahiii

raunioihin. Illerzfeld. ..Pasar<.'adii'" (..Heitrii};e

zur alten Gesohiohte"' XIII. 1'J(IS) ; Sarre, ..Ira

nische Felsreliefs" (190S).] //. //-o.

Pascal fa'l). Blaise (1623-62), ransk. mate-

maatikko, fyysikko ja uskonnonfilosofi. P:n ker-

rotaan jo lap.sena hämmäs-
tyttäneen ynipäristiiääii

valtavalla nerollaan. Kali

deutoista vuoden ikäisenii

hän omin päin keksi ^eo

iiietrian ensimäiset väittä-

mät (suunnilleen Rukli

deen ensimäinen kirjaa

tuntematta peometriallist:i

oppi.sana.stoa. ja 16:unell;i

ikävuodellaan hän kirjoitti

matem.iattiscn tutkielman
kartioleikkaiiksista, jos.sa

hän m. m. esitti tunnetun
väittämän sisäänpiirre-

tystä kuusikulmiosta (P:ii

kuusikulmio ks. t.). Blaise Pusciil

10:nnellä ikävuo<lellaaii

hän suunnitteli paljon huo-

miota lieriHtäneeii laskukoneen, jota Leibniz sit

lemmin täydollisenti. P:n matemaiittisista teok-

sista Oli mainittava: ..Trait(S du trianyle arith-

m<;ti<pic" (16.53), jossa hän m. m. esittää miten
binomiaalikoeffisientit muodostetaan sekä „I.ett-

res dc >Ir. Det touville ;> Mr. Carcavi" (16.59).

mis.sä hän ratkaisee useita, omia keksimiään kyk
loidiu koskevia problemeja. Sittenkuin P. oli tu

tustunut Gnlilei'n ja Torrirelli'n teoksiin, kään
tyi hänen huomionsa ilmanpaineen vaikutuksiin

jn hän harkitsi ensin todistuksia siihen, että

ilma to<lellakin painaa. Hiin uusi Torrieelli'u ko
keen ilmattomassa tilassa ja huomasi silloin elo-

hopeapiiilojeii putkessa ja astiassa asettuvan sa

mallo tasalle. Sitten hän arveli, että jos ilma-

paine to<lellakin kohottaa elohopean ilmapuntari-

putkeen, niin harometrikorkeuden täytyy olla

alhaisempi vuorilla kuin tasaii^iolla. koska edelli

seiisil tapauksessa on matalampi ilmaiiicri pain;i-

massa. P:n kehoituksesta hänen lankonsa Perier

Clcrmontista varustautui ilmapuntarilla ja nousi

yift» knupiin^'in vieressä oleviille Piiy-de-DOme
vuorelle, tarkaten kaiken aikaa iliiinpunt:irlaau.
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Hän huoraasi silloin P:n ennustuksen barometri-
korkeuden la-skcul\imisesta täydellisesti oikeaksi.

Tämä 1648 telity kuuluisa koe teki lopun „liorror

vaeui" opista. P. kehitti opin ilmanpaineesta
erinomaisella .selvyydellä esitet}-ssä teoksessa:

.,Trait6 de Töquilibre des liqueurs et de la pesan-

teur de la masse de Tair" (kirj. 1659, pain. 1663).

Jo 1646 P., joka nuoruudestaan asti oli ollut

kovin kivulloineu, oli yhtjuyt jan.senisticn anka-
riin uskonnollisiin mielipiteisiin, kuitenkin aluksi

jatkaen tieteellisiä harrastuksiaan vieläpä antau-
tuen joksikin ajaksi maallisten huvitusten pyör-

teeseen. Mutta 1654 hän kääntyi henkensä koko
pontevuudella uskontoon. luopuen melkein koko-
naan tieteellisistäkin tutkimuksista. Hän muutti
asumaan lälielle Port-Royal luostaria, jossa useat

jansenistien johtajat a.suivat, ja järjesti elämänsä
askeettisten periaatteiden mukaisesti. Puolustaak-
seen ystäväänsä A. Arnauldia, jota ahdistettiin

Ja joka sittemmin erotettiin Pariisin teologisesta

tiedekunna-sta jansenististen mielipiteidensä ta-

kia, P. ryhtyi kirjoittamaan kuuluisia ..Kirjei-

tään eräälle maaseutulaiselle" (..Lettres provin-

ciales" 1. oikeastaan ,,Lettres il un provinoial",

1656-57. myöhemmissä painoksissa laajennetut P.

Nicolen kirjoittamilla muistutuksilla). Tässä teok-

sessa P. erinomaisen taitavasti ja leimuavalla in-

nolla va.stustaa jesuiittain löyhiä ja turmiollisia

moraalisia periaatteita, heidän ..kasuistiikkaansa"

ja ..probabilismiaan" (ks. n. sekä Jesuiitat
p. 1379 vunä Jansen). P:n kuoltua julkaistiin

hänen uskonnolliset ..Ajatelmansa" (..Pensfies sur

la relijrion") . — hajanaisia luonnoksia aiottuun

suureen teokseen kristinuskon puolustukseksi

epäilijöitä ja jumalankieltäjiä vastaan. Niitäkin

on hyvin suuresti ihailtu. Tekijän syvä vakau-

mus, voimakas uskonnollinen tunne ja nerokas

ajattelu ilmenee niissäkin mukaansa tempaavasti

ja vakuuttavasti. P. kuuluu tunnustetusti Rans-

kan kirjallisuuden etevimpiin proosakirjailijoi-

hin. [Criraud, ,.P., Thomme. rceuvre, IMnfluence"

(1900); Boutroux. ,.P." (1900); Hatzfeld. ..P."

.1901): Stronski. „P. et son temps" (3 os., 1907).J
V. S.-n iC- A. Gr.

Pascalin kuusikulmio [-kai-], kartioleikkauk-

sen (ks. t.) sisään piirretty kuusikulmio. Pascal

on todistanut, että sellaisessa

kuusikulmiossa vastakkaisten si-

vujen leikkauspisteet ovat sa-

malla suoralla, myöskin siinä

tapauksessa että sivut leikkaa-

vat toisensa kuten esim. ku-

viossa ABCnEF (ks. kuvaa),

jossa vastakkaisia sivuja ovat

AB ja DE (leikkauspiste O), BC
ja EF (leik. piste O") sekä CD
ja AF (leik. piste O'). U.S:n.

Pascalin simpukka [-ka'l-]. Kun ympy-
rän kehällä olevasta pisteestä piirretään suora,

joka leikkaa keliää toisessa pisteessä ja .suorasta

leikataan jälkimainitun pisteen kummallekin puo-

len yhtäsuuret, vakinaista pituutta olevat janat,

niin näiden päätepisteiden ura suoran kiertyessä

ensinmainitun pisteen ympäri on P. s. — K a r-

dioidi (ks. t.) on P. s:n erikoislaji. V. S :n.

Pasch. [pni], ruots. taiteilija.suku. 1. L o-

rens P. v a n h. (1702-66), oli Lyypekistä muut-
taneen ja Tukholmassa maalarinammattikunnan-
vanhimpana olleon D a n c k w a r d t P:n(k. 1727)

Pascalin k^iusi-

kulniio.

poika, opiskeli isänsä ja D. von Krafftin joh-

dolla sekä täydensi opintonsa Lontoossa 1721-28,

jonka jälkeen työskenteli rokokotyyli.senä muoto-
kuvaajana ja akatemian opettajana Tukholnuissa.
Paitsi Ruotsin julkisissa ja yksityisissä kokoel-

massa on P:n kuvia myöskin Helsinjrissä: Si-

nebrychoffin kokoelmassa „IIuilun.soittaja" (1734)

j) prof. E. Aspelin-llaapkylän omistama Fred-
rik I:n muotokuva (1743). — 2. Johan P.

(1706-69), edellisen veli: harjoitti aluksi yksin-

omaan amniattimaalausta. pääsi 1748 hovimaala-
riksi ja sai 1758 hovi-intendentin valtakirjan
Tukholmassa. Ranskasta saamiensa vaikutusten
alaisena P. toimi pääasiallisesti koristelutaiteen

alalla. Tukholman linnassa hän saattoi koristelu-

lyöt loppuun, ja siellä hänen tunnetuimpana työ-

nään on linnankappclin kattomaalaus, jonka
ransk. Taraval oli aloittanut. Koriste- ja orna-
menttimaalauksia hän on myös tehnyt Drottning-
liolmissa ja useissa yksityisis.säkin rakennuk-
sissa. Hänen maalaamiaan varsinaisia taulu-

kuvia on peräti vähän. P. oli M. Toppeliuksen
opettaja. [E. Nervander. ..Suom. kirkkomaalari
Michael Toppelius" (1905).] — 3. Lorens P.

nuor. (1733-1805), P. vanh:n poika. Saatuaan
isältään ensiniäisen taideopastuksensa P. lähti

1752 Kööpenhaminaan, jossa Pilo johti hänen
opintojaan, ja 1758 Pariisiin, jossa hänen opet-

tajinaan olivat Pierre. Deshayes ja Boucher sekä

lopulta myös Roslin. P:n aikomuksena oli ru-

veta Pariisissa historiamaalariksi. mutta toimeen-

tulonsa vuoksi hän alkoi maalata muotokuvia.
JIatkuslaessaan Flanderin, Hollannin ja Saksan
kautta lukuisasti tilauksia suoritellen P. palasi

1766 jo kuuluisana taiteilijana Tukholmaan, jossa

hänestä tuli erittäin suosittii muotokuvaaja ja

1793 Pilon jälkeen akatemian johtaja. P., joka
oli sukunsa lalijakkain jäsen, edu.staa täysikel-

poisesti aikansa makua, samalla kuin hän on
silloisen Ruotsin taitavimpia ja kaavamaisuu-
desta vapaimpia muotokuvamaalareita. Omista-

matta erikoista loisteliaisuuden taipumusta hän
onnistuukin paremmin arki-ihmisten suorasukai-

sen luontehikkaassa kuvauksessa kuin juhlalli-

sissa hovikuvissaan. Paitsi kuninkaallisia muoto-

kuvia, joista esim. eräs Kustaa III :n on Grips-

holmassa ja Aadolf Fredrikin. kuningatar Lovisa

Ulriikan ja Kustaa 7V Aadolfin kuvat ovat m. m.
Antellin kokoelmissa Helsingissä, sekä Tuk-
holman Ritarihuoneeseen 1778 maalattua maa-
marsalkkojen rintakuvasarjaa mainittakoon P:n
suuresta tuotannosta Tukholman taideakatemiassa

olevat nuoren Sergelin (1758) ja pastellimaalari

G. Lundbergin kuvat sekä Kansallismu.seossa

oleva porvarisnaisen, rva Wargentinin erinomai-

nen maalaus (1769). — 4. Ulrika Fred-
rika P. (1735-96). edellisen sisar, v:sta 1773

Tukholman maalari- ja kuvanveistäjäakatemian

jäsen. Maalasi muotokuvia, joissa ensiksi nou-

datti isänsä vaikutusta ja n. v:sta 1770 alkaen

mukaili usein raene-styksellisesti veljensä tai-

detta. Ateneumissa on häneltä 2 muotokuvaa.
E. R-r.

Paschalis [-kä'-J kolmen paavin nimi. — 1.

P. T (paavina 817-824). piti yllä ystävällisiä suh-

teita Ludvik Hurskaa.seen ja kruunasi 823 hänen
poikansa Lotharin keisariksi. Kun paavin omat
palvelijat kesällä s. v. surmasivat Roomassa kaksi

frankkilaismieliiitii pappia, täytyi paavin tehdä
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'..,.,..11,— .,,tL . , .1 ,,.,„ .,, .~i...., ^iuliJi>tU!.\iila.

>tuksia |Hilijoi»

~ii iiiinittummiU

i a>ioita varten. —
•* j.iiUiii Oresrorius

Vii mu* 11 II ulk:.' \'. 1102 liUii

\-a' ri Mrnrik l\ m iiunetuit

'Ii \i>iiukKit;i^ti keisarin

vi-t.u\u jii «-disti |>rius:si

Kuu liiiuon keisari

iiiik IIII tekemUnsii
' lutui piis-

ksi loteut-

T.i.i j.i pakotti Iiii-

Det -lituurnoikoudeu.

V. ii.M.M.i^,i><sa P. peruutti

krl- Miinuik>et ja uuili-sti Gre-

jo: iiÄ II Ml antamat investi-

tui. -et. S. V. Iiiin julisti Heu-
riV . :. Henrik 1117 tuli Koomaa

. pakko etsiii turvaa Etelii-Ita-

[Berulieim. ..Quellen zur Ge-

«rliichte des Investiturstreits II" (lOOTi ja ,.Das

Wormser Konkordat und seine Voriirkundeu"
il9»M5i. G. Meyer von Knonaii. ..JalirbUcher de-

IViif«>'^en Heirlies unter Heinrich IV und V"
'7).] — 3. P. TM. valittiin 1104 kei

' ivan puolueen toimesta Alek.santeri

Ui vastapaaviksi; julisti Kaarle Suu-
ren -k-i. Kuuli lltlS. A. J. Pii.

Pa.scnasius Badbertus /-«'«• -c'-/. Corl)ie'n

luo>t.iriii u|xilti 'S44-S.11I. kuoli v:n 8.50 jälkeen.

Kirju<<saaii ,.|)e corjvore et sanpuine Cliristi" hiin

en»im iii sena tilj>in selviisti opetta;i ehtooUi.sessa

tap.' t . . . i-ivUn ja viinin muuttumista Kristuk-
«*ii ja vereksi. Tiimii muuttuminen oli

••' ' " livliittiimisen kautta tapahtunut
luomistyö. P. R:n oppia vas-

li-ensa Hatramnus, joka vielä

edu<>ii alkuperaisempiiil kiisitystä. E. K-a.

Paacoli, Giovanni ( 18.i5-1912), it. runoi-

lija, tuli eniiin latinan ja kreikan kielen sekä
T. 190" it. kirjallisuuden professoriksi Bolop-
na.T i-a rarduc<-i'n (ks. t.) jälkeen, lluo
mi' JO ensimäinen runokokoelma ..My-
ricac" .Isyjj; «enjulkeen ilmestyi ..Poemetti"
11807) ja aitl Muranvina vuosina useita huomat-
tavia teokiiia (..Canti di Castelverchio". ..Odi e

inni". ..Poemi couviviali", ..Canzoni di Re Enzio"i.
jotka *y " ' " m. jalolhi aatesisiillyksel-

lilio ja i vdellisyydelliiän voittivat
»u'i'* »... .i.ttivat hänet maans.i ele-

»if '''n joukkoon. Kirjallisuushis-
''' '"•nittavat hänen Dante-tut-

ira" MSO«i. ...Sotto il ve-
! 1 e dinrorsi" (1907),

n. Krn.
Paa-de-Calai* Ipö di kali-'} (enpl. Strait of Do-

ver, vanhaa ajan Frrlum flallirum) . CaIaiB'n-
«almi. Kanaalin (k«. t.) kafK-in kohta. — Sen
Kanxkan piioli>>ella rannikolla on saman niminen
depart«>m<-ntti r, Tr,.' km', 1.008. l.').'i a».

lt9M), '.in laajimmin asut-
luja). V
P. li'"liii'J. Jn\en (J819-87), ransk.

Ic«( iohti 18.51-84 klasHilliHia «info-

ymaksunsa
i-ankerrok-

•"" '.>••" M .-M>iii r i.ni rni-i-«-ij laman ohella

1'. inyii.-.kin tutustutti yleisiiä oman aikan.->a sä-

veltäjiin «Suiut-Sufns. Mnssenet. Bizet. Lalo

y. m). /. K.
Faseerata i ransk. piissvr\. matkti.stna jonkun

kautta, lävitse.

Pasianssi i ransk. paliencc, < lat. fmtie'nlia

kär>iviillisyysi. tav. yhden henkilön pelattava

kortti|>eli luseita tapoja).

Fa&ic fitil. N i koi a (s. 1846). serh. valtio-

mies; toimi alkuansa insinuuriuä. otti 1S70-7S
osiui Turkin .-otaan: tuli 1S7S etliiskuntaan ja oli

jo 1881 radikaalien johtajia: v:n 18S:i kapinan
jälkeen hän pakeni ulkomaille ja tuomittiin kuo-
lemaan, mutta sai 1889 armaliduk>en, tuli edus-

kunnan puheenjohtajaksi ja Helfrradin pormesta-
riksi: 1891-92 pääministerinä. 189:t.!)4 lähetti

läiinä Pielari.ssa: otti 1809 osaa yritykseen Mi
lan kuninkaan syrjäytliimiseksi. tuomittiin van
keusranpiistukseen. mutta armahdettiin Venä-
jiin hallituksen toivomuksesta: Pietari kuuiukiuiii

aikana P. oli ulkoasiainministerinä ja sittemmin
myciskin pääministerinä 1904-OÖ: samoissa toi-

missa 1900-08 ja v:sta 1909 lähtien, johtaen Ser
liian politiikkaa iialkanin sotien aikana 1912- K>.

J. F.

Paslfiseerata dat. pacifinVre. ransk. pacificr\.

r.iiilioitta:!.

Fasigrafia ks. K a n s a i n v ii 1 i n e n kieli.
Pasila. Fre<lriksl)er<;in iks. t.) etukaupunjxin

suunialainen nimitys, joka kuitenkin alkuaan on
käsittänyt sen asutuksen, mikii sijaitsee n. s.

Hiilen tilan mailla.

Pasilalla ks. K ansain v ii 1 i n e n k i e I i.

Pasiphae / iiii.siphaT/. kreik. tarustossa He-
lioksen tytiir. Kreetan kuninkaan Minoksen puo-

liso: rakastui .sonniin ja synnytti tiille pojan.

Minotauros hirviön (ks. t..). [j. T.

Paskevits /-<"-/. Ivan Kedorovits (1782-

18.50), vcn. .sotapiiällikkii, kunnostautui kenraa-
lina sodassa 1812 Napoleonia vastaan useissa

taisteluissa ja oli mukana seuraavina vuosina suu-

ressa vapaustaistelu.ssa. ottaen huomattavalla ta-

valla osaa m. m. Pariisin valloitukseen: saavutti

r-ittemniin mainetta sodassa Persiaa vastaan, val-

loittaen 1827 persialaisen Armeenian ja Erivanin.

minkä johdosta sai kreivin arvon ja nimen E r i-

V a n s k i j. Turkkia vastaan käydys.sä sodassa

P. valloitti 1828-29 u.seita linnoja Aasian puolei

scssa Turkis.sa ja nimitettiin sotamar.salkaksi.

Oli ylipäällikkönä 1831 taisteluissa Puolan ka-

pinallisia vastaan ja lopetti sudan syyskuussa
s. V. Varsovan valloittamisella, saaden sen joh-

do.sta Varsovan ruhtinaan arvon; johti senjäl-

kcen Puolan käskynhaltiaksi nimitettynä anka-
ruudella mann hallintoa. Veiiiiläisten piiällikkönä

1849 Unkarissa pakotti Görpeyn antautumaan Vi-

lAposissa. P. toimi ylipiiällikkönä myös 18.')4 To
navan varsilla käydyissä taisteluissa, mutta tul-

tuaan haavoitetuksi hänen oli pakko poistua ar-

nieiasta. .Senjiilkeen Varsovan kilskyuhaltiana.

f.^t.serbatovin kirjoittama elämäkerta, myös rans-

kaksi.) K.'w. K.

Paskilli (it. pnsquillo), kirjallinen tai kuval
linen. julkisesti levitetty liiiviiistyskirjoitiis. Sa-

nan arvellaan johtuneen eriiiisiä Pasipiino ni-

misestä suutarista, joka lOflO-luvun alkupuolella
eli Koomassa ja oli tunnettu purevasta ivas-

tansa. Hänen mukaansa nimitettiin sittemmin
erästä varsin tuhoutunutta antiikkista patsasta,
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johon oli tapana kiinnittää ivallisia huomautuk-
sia ja ilmoituksia. //. lir-n.

Pasko eli n. s. egyptiläinen silmätauti, t r a-

W o ni i, on kovin tarttuvaineii silmätauti, jota

muutamissa osissa maatamme ou jotenkin ylei-

sesti, toisten seutujen taas ollessa siitä miltei

kokonaan vapaat, P. esintyy alussa lievän silmä-

katarrin 1. silmiin sidekalvon tulehduksen muo-
dossa, kehittyen vähitellen ja salaa hiipien tuoksi

tarttuvaksi silmätaudiksi, jossa tunnuksellisina
taudinmerkkeinä ilmenee pieniä nystyräntapai-
sia muodostumia silmäluomien ja varsinkin ylä-

luomen sisiipinnassa. Nystyriit tekevät silmäluo-

met sisäpinnaltaan epätasaisiksi ja karheiksi,

niin että ne hankaavat silmänninaa. Tästä silmän
läpikuultavat, valoataittavat osat, sarvikalvo sitä

peittävine sidekalvoineen ärt.yvät ja kiusaantu-
vat, käyden monenlaisille taudillisille tapahtu-

mille alttiiksi, mitkä arpinuiodostuksilla ja muil-

lakin tavoin tekevät sarvikalvon sameaksi, siten

pahoin häiriten näköä, T;iudin tartunta, erityi-

set trakomibasillit. piilee tautisen silmän erit-

tämässä mädänsekaisessa limassa. Taudin leviä-

minen tapahtuu enimmäkseen siivottomuuden ja

yhteisten pyheliinojen käyttämisestä, joittenka
välityksellä tartunta joutuu toisen silmästä toi-

seen: tauti esiintyykin siitä syystä muutamilla
paikkakunnilla jonkinlaisena ..perhetautina",

.fotta tauti estettäisiin leviämästä esim. kouluissa

ja koulujen kautta, toimitettakoon kaikki epäi-

lyksenalaiset lapset, s. o. kaikki ne, joitten sil-

mät vain pitemmän aikaa punottavat tahi näyt-

tävät olevan turvoksissa tai muuten tuntuvat
tautisille, lääkärin tutkittaviksi ja hoidettaviksi.

Niin pian kuin asianmukaisella hoidolla p. on
saatu sen verran paranemaan, ettei silmästä enää
vuoda märkäistä limaa, niin ei ole suurta tartun-

nanvaaraa enää olemassa. Kuitenkin pidettäköön

1>, -tautiselle omat pyyhkeet sekä silmiä että kä-

siäkin varten niin kauan kuin vähänkään tau-

dinjälkiä vielä on olemassa. Jos yhdessäkin per-

heenjäsenessä tavataan p,, on varovaisinta, että

kaikki perheenjäsenet alistetaan lääkärin tarkas-

tettaviksi. 3r. OB.
Faslikka (tat. haslyk - päähine), Venäjällä

>leinen (m. m. sotaväessä) myös korvia ja nis-

kaa suojaava suippopäähine.

Pasina ks. P a a s m a.

Pasquier [skic'!. ]S t i e n n e (1767-1862) . liert-

lua, ransk. valtiomies: tuli jo 1787 parlamentti-

neuvokseksi, oli hirmuvallan aikana 1704 vähällä

joutua mestauslavalle, tuli ISIO valtioneuvoston

jäseneksi ja Pariisin poliisiprefektiksi : liittyi 1814

bourboneihin ja oli sittemmin ajoittain ennen
v:tta 1822 sisäasiain, oikeus- ja ulkoasiainminis-

terinä, tuli 1821 paariksi; vaikka olikin ku-

ninirasmielinen. vastusti P. nousevaa taantumusta.

Heinäkuun vallankumouksen jälkeen hän liittyi

Ludvik Filipiin ja oli paarien kamarin esimie-

henä koko Ludvik Filipin hallitusajan 1830-48;

sai 1837 Ranskan kanslerin ja 1844 herttuan ar-

vonimen : v:sta 1842 akatemian jäsen: julkaisi

..Discours et opinions" (1842) : hänen liuomatta-

vat muistelmansa ..ITistoire de mon temps" il-

mestyivät 1893-95. ./. F.

Passaasikone. tarkkaan meridiaanissa sijait-

seva tähtitieteellinen kiikari, jonka lännestä

itään kulkeva kiertoakseli on lujasti kivipilarien

varassa. P:s.sa ei tarvita niin tarkkaa lukema-

ni. VII. Painettu »/i l.i.

ympyrää kuin meridiaaniympyrässä ; sitä käyte-
täänkin etupäässä aika- tai rektascensionimääräyk
seen. eikä tähden deklinatsionin tai paikan napa-
korkeuden määräämiseen. .Jolta näköakseli var-

maan voitaisiin pysytellä meridiaanita.sossa, voi-

daan kiikarilla tähdätä johonkin suoraan etelässä

pystytettyyn merkkiin. Havaintoja tehtäessä mer-
kitään aika, jolloin tähti kulkee kunkin näkö-
piirissä näkyvän pystysuoran langan ohi. //. I{.

Fassabeli (ransk. passahle), mukiin menevä;
mnlnlollinen kulkea (esim. tie).

Passacaglia 1-ka'lja], mus., vanha esp. tahi

it. tanssi, juhlalli.sen hitaassa kolmijakoisessa ryt-

missä, P. esiintyy 17 :nnen ja 18:unen vuosis.

orkesterisarjoissa jotenkin samankaltaisena kuin
chaconne (ks. t.). Kuuluisa on Bachin urku-p.

/. K.

Passadipilvet, -yläpassadin (ks. Passadi-
tuule t) kuljettamat pilvet, jotka siis liikkuvat

alapassadin tuulen suuntaa vastaan passadien vyö-

liykkeissä.

Fassaditomu, Afrikan luoteisrannikolla, eten-

kin Kap Bojadorin ja Kap Blancon välillä ilmes-

tyvä, ilmaa himmentävä, kanelinvärinen pöly.

joka sisältää sekä epäorgaanisia aineita (kvartsi-

hiekkaa, saviaineita. rautaoksidia j. n. e.), että

mikro.skooppisten eliöiden jätteitä. P:ssa tapaa
pienemmässä määrässä samoja aineita kuin tuli-

vuorten tuhassa (hohkakiveä ja pieniä vihreitä

kiteitä), P:ua esiintyy varsinaisen alueensa ulko-

puolella ajoittain Italiassakin sekä sieltä käsin

\';Uimeren suunnassa itäänpäin, U. S:>i.

Passadituulet (ransk. passades). Maapallolla

on suuria alueita, joilla tuulet joko vuoden um-
peen tai ainakin suuren osan vuodesta alituisesti

puhaltavat samalta ilmansuunnalta. Sellaisiin

n. s. vakinaisiin tuuliin kuuluvat p. (ynnä

monsuunit, ks. t.) . Päivänta.saajan seutuvilla

paahtava kuumuus aiheuttaa ylöspäin kohoavan
ilmavirran, niin että ilmanpaine siellä alenee

ylöspäin hitaammin kuin uajjojen läheisissä kyl-

memmissä vyöhykkeissä, jonka tähden tämä paine

on ylemmissä ilmakerroksissa suurempi edellisellä

paikalla kuin jälkimäisellä. Pinnat, joilla sama
ilmanpaine vallitsee. laskeutuvat siis päiväntasaa-

jalta navoille päin esim. 47° :een pohj. lev. (tal-

vella) n. 300 m 4 km:n korkeudessa ja n. 470

lu O km:n korkeudessa. Sentähden virtailee il-

maa ylemmissä ilmakerroksissa päiväntasaajalta

navoille päin ja tätä virtailua vastaa maanpin-
nalla päinvastaissiumtainen tuuli, joka täyttää

piiiväntasaajalla maan läheisyydessä ilmestyneen

ilnianharvennuksen. Syntyy siis yhtäjaksoinen il-

man kiertokulku. Kesällä mainitut yhtäsuuren

ilmanpaineen pinnat laskeutuvat loivemmin kuin

talvella ja ilman kiertokulku on sentähden hei-

kompi kesällä kuin talvella. Ylhäällä päivän-

tasaajalta navoille päin puhaltavaa tuulta sano-

ta:vn y 1 ä p a s s a d i k s i ja vastaavaa tuulta maan
lähellä a 1 a p a s s a d i k s i. Koska ilmalla on

päiväntasaajalla suurin pyörimisnopeutensa ja se

säilyttää jatkavaisuuden tähden tämän suurem-

man pyörintänopeutensa puhaltaessaan navoille

päin. niin yläpassadi saa siis lännestä itään suun-

natun komponentin, joten sen todellinen .suunta

on. pohjoisella maanpuoliskolla lounainen ja ete-

läisellä luoteinen. 30:nnel!ä leveysasteella, missä

maan pyörintänopeus on enää vain puolet sen ar-

vosta päiväntasaajalla, jnihaltaa yläpassadi jo
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koja ja vallanienii myöten. Seuraava taulukko
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PaMadivyöhykkeelle on ominaista selvä taivas

ja sateen puute, kun tyventö\-yöhykkeessil sitä

raxtoin melkein päivittäin sataa rankasti. Jos

•lentahiten paikkakunta on alituisesti passadivyö-

hykkeessS. niin se on kovia kuiva, mutta niillä

aloilla manpallon, jotka ovat pas.sadivyöhykkei-

den siirtymisen täliden vuoroin niissä, vuoroin

tvventövvOhvkkeissä, sadeaika katkaisee kuivuu-

den. ' ' U. S. n.

Passage l-ixyi] (ransk.), kulku, läpikulku, ohi-

meno: kulkureitti, läpikulkupaikka, valtakuja.

paiuinÄi : mu*, juoksutus (ks. t.) ; hevosen sään-

nönmukainen käynti.

Passah (hepr. pesah, alkumerkitys hämnräU
juutalaisten piUijulila. jota vietetään keväällä

Nisän kuun (ks. t.) 14 p. menoilla, jotka osaksi

ovat ikivanhoja. Illan 8uus.sa ennen auringon-
laskua teurastetaan pas.sali-ulirina lammas
(2 Moos. 12,: 5 Moos. 10,), jonka verta sivel-

UUtn oven pieliin ja päällyspuuhun (2 Moos. 12,)

ja jonka liha «yiMläiin yön kuluessa (2 Moos. 12„

ja seur. 10; ä Mo<>s. 10,). Aterian aikana per-

heeniiil lukee Mooseksen kirjoista kappaleita,

jotka koskevat Israelin lUhtfiä E^'ptistil (2 Moos.
12., ;i -'ir.; 13, 14 jtt scur.) ; .sen ohessa vei-

<.i <p»almeja (ps. 113-118). — P.-juhlan

aK < luonne ja merkitys on riidanalainen.

ToiMrt pii.ivät sitU alkuperäisenä kuunjuhlana,
jonka aiheet olivat ostranlistn laatua, toiset iki-

ranhana sovitusjuhlnna, joka tarkoitti perheen
tai talon •Mojnariii«ln nnnettomiiuksilta, toiset

pi uhrattiin lauman csi-

k' essa Kan.ianiin maata
Tilj' KTt.ä.ii] _\l':i-iyi p Iin masHOtjulila (ks. Ii a p-

pamaton lei p Ui. jotu alkuaan vietettiin

tiukin kevttjillil ithenlli»cnll juhlana viljan siu-

nflamiseksi. Aikni«in liittyi p.-juhlaan historial-

linen aihe. lähte Ecyptistil (2 .Moos. 3„: 5,: 8„
ji «cur.; 10, ja seur.), ja lo|iiilta tuli siitit koko-
naan historiallinen muistojuhla. Kristittyjen

pUsi&ioeo (ka. t.) johtaa alkunsa juutalaisten

prsta. Ar. J]

.

Pasaant ks. En p a s x a n t.

Passarge, Ludwig (18:;,"i 1912), saks, kirjai

lija, OM nionilukuisteu matkojensa tuloksina jul

kaissut melkein kaikista Kuroopan maista, etenkin

Skandinaaviasta, matkakertomuksia, joissa hitu

mioltäkiinnittävällä tavalla kuvaa omia näke-

miänsä. Näistä teoksista mainittakoon: ,..\us

dem \\'eiehseldelta" (1857), „Sc'h\vetlen, Visliy und
Kopenhagen" (1807), „Ans lialtischen I.anden"

(1878), „Sonimerfahrten in Norwegen" (1883).

„Schneden" (1807). ,.niilmatien und Montenegro"

(1904). Sitä paitsi hän ou julkaissut runokokoel-

nuin ...\us fiinfzig Jahren" (180.'>) ja novellisar-

jan ..Raltisehe Novellen" (1884) sekä kääntänyt
saksan kielelle useita Ihsenin ja Bjnrnsouiu näy-

telmiä. //. Kr-n.

Passari (ruots. jinxsnrv). harppi (ks. t.).

Pnssarowitz IsiVrovilsJ, oikeammin Po /a
r e v a e. kaupunki Serbiassa. Moravan ja Mla-

van välillii : tunnettu rauhasta, jonka Venetsia

ja keisari Kaarle VI tekivät siellä Turkin kanssa

21 p. heiniik. 1718 ja jossa Tvirkki luovutti Itä

vallalle Baanaatin, Temesvfirin, Belgradin y. m.

J.' F.

Passau. kaupunki Baierissa. Ttävnllaii ra]nll:i.

Tonavan varrella, Tonavaan laskevien Inn- ja

Ilzjokien suussa, useiden ratojen risteyksessä ;

20,983 as. (1910). — P. jakaantuu varsinaiseen

kaupunkiin, joka on sangen kauniissa asemassa

kalliokielekkeellä Innin ja Tonavan välissä, sekU

Innstadf, 1 1 z. s t a d t. St. N i kola ja

.\ngervorstadt nimisiin esikaupunkeiliin.

Tonavan yli vie rautnsilta. — ITiiomattavia ra

kcnnuksia : tuomiokirkko (per. i:iOO-luvnlla).

ITeilige-Oeist-kirkko. ont. piispanpalalsi, cnt. je-

suiittakollegi (kirjastossa yli 30,000 nid.l. posti-

talo (jossa 1.5.'i2 tehtiin P:n sopimus), raatihuone.

Oherhaus (mainitaan jo 737) ja Nieder- 1. Unter

haus nimiset ent. sitadellit. — Useita oppilaitok

sia ja ammattikoulnja. Piispanistuin. — Har-

joitetaan melkoista nahka-, puutavara-, posliini-,

paperi-, tupakka- ja oliittcoUisuutta. Kauppa vii

kasta (puutavaroita, suoI;\a, viljaa), Flöyrylnivn

.satama; Tonavan höyrylaivnylitiiin pääkonttori.
— Vnipiiristössil tunnettu pyliiinvaplliiskirkko

Mariahiif. Freudcniiergin linna, Haisin ilma

parantola. (K. E. K.)

Innstndtin paikalla oli vanhalla ajalla keltti

Iäinen Bojodurum : sen vastapäiitil syntyi roomal

leiristä n. s. Cnstni Tinltivn niminen linnoitus

eli varsinainen P. Se tuli 738 piispanistuimeksi

ja sai ensimäisen kaupiitiginoikeiiden 122.'i. P:9sa

tehtiin l.').'>2 Saksan uskoiipuoliieitten välillä so

pimus. jonka mukaan Augshiirgin tunnustuksen

kannattajat saivat uskonva|)auden. V. 1803 P.

joutui Baicrille. O. U.

Passavant /vä'/. .7 o h a n n David (1787-

1861), saks. taidekirjailija ja -maalari; oli syn

lymäkaupunkinsa Frankfurt am Mainin taide-

museon (.Städelsche Instilut) tarkastaja. Parii

sissa Davidin ja nros'n jolidolla opiskelleena ja

Roomassa rorneliuksen ja Overhcekiii saksalais

romanttiseen suuntaan liittyneenä taiteilijana

ei l*:lla enää ole mitään merkilyslä. jolavastoiii

hänen jo tosin vanliettuneista kirjateoksistaan

ansaitsevat mainitsemista ..Rafael von Urhino
und sein Vater Tliovanni Santi" (IS.IR. ransk

1800), „Die ehristliclie Kunst in Spanien"(18.53i

jn „Tje peilit re-pravciir" (1804). froriiill. ...)"

hann David P." (18fl.'il.l /; /'»
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Passe-partout [paspartiVJ (ransk.), kaikkialla

kiiypu kiilkulippu, vapaalippu; pahvista tehty
Tiilokuvakehys.

Passepied fpaspilf], vanha ransk. piiritanssi.

uopea.ssa kolmijakoisessa rytmissä. /. K.
PassepoU [pasi>ua'l] (ransk.), puvun saumoi-

hin ommeltu erivärinen nauha (esim. upseerien
puvuissa).

Passeport [paspu'r] (ransk.), passi.

Passer ks. Varpusen suku.
Passevolanssi (P a s s e-v o 1 a n t ks. P a s s e-

V o 1 a n t s) . eräiden maiden armeioissa käytän-
nössä ollut järjestelmä, että sotilaspäällystö eri-

tyistä maksua vastaan hankki sotaväen vaate- y. m.
parselit tai suoritti värväyksen. Päällystölle annet-
tua korvausmaksua nimitettiin p.-niaksuksi. Taval-
lisinta oli, että viirvättyjen joukkojen komppa-
nianpäälliköt tekiviit kruunun kanssa p.-koutrah-
din. P.-maksu määrättiin pääasiallisesti parselien
käyttöajan ja hintojen sekä miehistön palvelusajan

mukaan. P. poistettiin Ruotsissa lS70-luvulla.

— Kruunu sai lS:nnen vuosis. lopulta lähtien

ruotuväen parselien hankinnasta ja ylläpidosta

harjoituskokousten aikana ruoduilta ja ratsu-

tiloilta korvauksen, jota myös nimitettiin p.-mak-
suksi. Suomessa vielä senkin jälkeen kuin maa
liitettiin Venäjään ja ruotujakoinen armeia ha-

joitettiin, kannettiin valtiolle tätä maksua.
K. W. h'.

Passe-volants [pasvolä'] (ransk.). oik. ..len-

täen ohikulkevat", nimitys, jota ennen vanhaan
käytettiin Ranskassa miehistä, joita sotaväen
tarkastuksissa pantiin johonkin joukko-osastoon,

vaikkeivät todellisuudessa siihen kuuluneet, ja

joiden palkan upseerit ottivat itselleen. J. F.

Passi (ransk. passeport) on virallinen lail-

li«tusasiakirja. — 1. (Matkapassi.) Niin-

hyvin Ruotsissa kuin muissa maissa oli jo uuden
ajan alussa hallitusten tapana vaatia, että mat-
kustavilla henkilöillä oli kotiseutunsa viran-

omaisten antama p., joka vaadittaessa oli näy-
tettävä. Eräissä 1600-luvun alussa annetuissa

kunink. patenteissa määrättiin, että jokaisella

valtakunnan rajojen yli menevällä tai tulevalla

henkilöllä tuli olla p., kiellettiinpä samaan ai-

kaan antamasta kestikievarihevosia matkusta-
jille, jotka eivät voineet esittää laillista p:ia.

Koko Ruotsinvallan ajan oli sittemmin passi-

pakko, jota useilla eri asetuksilla oli täydennetty,
voimassa myös Suomessa ja näin on vieläkin

asianlaita. Nykyään voimassaolevat asetukset

ovat 27 p:ltä"kesäk. 1S88 ja 30 p:ltä heinäk.

1903. Ulkomaille annetaan sille, joka näyttää
olevansa esteetön matkustamaan, kuvernöörin-
virastosta p. korkeintaan 5 v:ksi. Virkamiehiltä

vaaditaan todistus virkalomasta. Perheille ja

huvimatkueille voidaan antaa yhteinen p. Mat-
kan uudistuessa on p. annettava poliisiviran-

omaiselle leimattavaksi. Matkaa varten Venä-
jälle antavat poliisiviranomaiset tai maistraatit

p:eja korkeintaan vuoden ajaksi. Erinäisissä ta-

pauksissa voi asianomainen virkamies kuitenkin

sallia matkustaa Venäjälle ilmankin p:ia, jolloin

matkustavalle annetaan väliaikainen matkatodis-

tus korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi. Vaja-

valtaiselle annetaan p. ainoastaan edusmiehen
suostumuksella. Henkilölle, joka haluaa jäädä

Venäjälle pitemmäksi ajaksi kuin Suomesta
Siiatu p. on annettu, on Suomen Pietarissa oleva

^f\

Passi flora.

passivirasto oikeutettu antamaan uuden p:n
enintään 5 v:n ajaksi m. m. ehdolla, että kruu-
nunverot ja passimaksut etukäteen suoritetaan
koko siltä ajalta, minkä p. on voimassa. Passi-

asetusten rikkomisesta on säädetty sakko-

rangaistuksia. — 2. (V a n k i p a s s i.) Vangit-
tua henkilöä kuljetettaessa tulee hiinen saatta-

jallaan olla mukana tuomarin tai yleisen syyt-

täjän antama p.. johon sisiiltyvät vankia ko.ske-

vat määräykset ja henkilötiedot. — 3. (Viina n-

k u 1 j e t u s p a s s i.) Paloviina-asetusten tarkem-
pien säännösten mukaan ei suurempia paloviina-

määriä saa kuljettaa paikasta toiseen ilman
tullikamarien, kruununvoutien, nimismiesten tai

eräissä tapauksissa kontroUöörin antamaa p:ia.

A^. .1/.

Passiflora, kärsimyskukka. Passifloru-

ff(F-heimon suku, kärliioksaisia kiertokasveja

troopillisi.ssa ja subtroo-

pillisissa seuduissa. Leh-
det tavallisesti koura.suoni-

set, kukat suuret. 5-lukui-

set, niissä on selvä lisä-

teriö sekä hetiö- ja emiö-
pielus. Useita lajeja vil-

jellään kauniiden kuk-
kiensa tai. etupiuissä tro-

piikeissa, syötävien mar-
jojensa vuoksi. Meilläkin

yleisesti huonekasvina vil-

jelty on P. cccrulca Etelä-Ameriikasta. Suvun
nimi johtuu siitä, että roomalaiskatolinen pa-

pisto uuden ajan alussa oli näkevinään kasvin
kukassa Kristuksen kärsimyshistoriasta tuttuja

kidutusvälineitä. K. L.

Passiivi (lat. passVviim = kärsivä, vastaan-

ottava), suomen kielessä verbin persoonaton
päämuoto (i m p e r s o n a a 1 i) . joUa osoite-

taan teon toimittajaksi määräämätön persoona
(esim. ttiUaa7i, tiiltaJ^-oon). Useissa muissa kie-

lissä p. on persoonallinen ja ilmoittaa, että sub-

jekti on verbillä ilmaistun tekemisen esineenä

:

näiden kielten p:n subjektia vastaa suomen p:n
objekti. A. K.

Passiivikauppa 1. passiivinen k a u jj p a

ks. Kauppa.
Passiivinen (lat. ks. Passi iv il, toimeton.

osaaottamnton : väliäpitämätön.

Passiivinen vastarinta on se, kun ryhtymättä
aktiiviseen toimintaan koetetaan vastustaa ulkoa-

päin tulevaa pakkoa siten, että itse on siihen

myötävaikuttamatta ja sitä noudattamatta. Asian
luontee.seen kuuluu, että rajaa sen ja aktiivisen

vastarinnan välillä joskus on vaikea määrätä, esim.

jos kehoittaa toistakin siihen. Suomessa on ni-

menomaan sanottu p :ksi v ;ksi yritystä mainitulla

tavalla vaikeuttaa ja estää Eobrikovin aikana
aloitettua sortopolitiikkaa maamme laillisesti va-

kuutettua sisäistä itsenäisyyttä vastaan. P:nv:n
suurin saavutus oli ven. asevelvollisuuden toi-

meenpanon estäminen Suomessa. [Th. Homön.
..Passiivinen vastarintamme" (1906).]

Passilaitos ks. Passi.
Passini (lat.). siellä täällä, paikoittain, ha-

jallaan.

Passimaksu ulkomaille otetusta pitkäaikai-

sesta passista on nykyään 7 mk. 24 p. mieheltä

ja 5 mk. 32 p. naiselta. Väliaikainen todistus

korkeintaan kuukauden oleskelua varten Venä-
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I. EnimmlteD keski-

' .ininiulli-: ainoastaan
\!ni niataltiiiimalla sUvel-

tyylin keliitl\e*sa alettiin

oe kohdat, joissa useat

"iikot yhteisesti jotain lau-

;.. n. s. inotetti-p.. jossa kuoro
' rtomatckstinkin. ICMinelhi ja

i'li p.-siivellykscu kukoistus-

/'. IS .unella viiosis. vai-

— i|H>eratyyli |i.-.>ävellykseii-

llacliin nero kykeni senkin

.u tc-itaiiletta i Matteus- ja

Muliii hänen niestarituotteisiin.sa

OI.- •Ilykseu kehitys piiilttyuyt. Uudeni
inulU ajalla oD tiukin yritettykiUin sillä alalla

•lUUi uutta luoda. /. A'.

PassioiULali ilul. poxxiö = kilrsimysi, Kristuk-
' :< k.ir-iiiiv-tii sanoin ja kuvin esittävä kirja.

A. J. Pä.
Passioni dat. pa»giö), kiirsimys. eritoten

Kri>iiiksen kiirsimys: yhtenäinen taiteellinen esi-

iy« Kri>tuk-en kärsimyksestä, vrt. Passio.
Faaaioninäjrtelmät I. k ä r s i m y .s n ä y t e I-

mit oMii Kristuk-en kärsimyksen historiaa
eiitt.ii I j,.n i.Iniiii, Xc ovat syntyneet pääsiäis-

ev. •miseitta ja ovat sukua myste-
ri'' ne olivat latinankielisiä, mutta
')f aiksDiin alettiin käyttiUi kansan kieltä yksi-

tyiniuui l:ntit.i<ilc-i-<a. ja 14:nnellä vuosisadalla

ne e«it<

'

jo kokonaan saksan kie-

Wla. I -en mukan» ne katosivat
pfoteataiitti -ta ja vali.stusaikakausi
knrkrijtli ni- maista. Baieritisa kiininKas
M.. niiden esittäminen kaik-
ki Oberammer)!aussa. jossa
»ii- 'Mä ruttotauti oli la-

kn Kristuksen kärsimys-
nii lina joka kymme-
n»- -iä, jot-ka pitkin
ke-

;
iljon kutoeli joita

ti Melkein kaikki
kyi ._ .::

, tavalla oiiaji vai-

miatuk*iiD ja noin KOO henkiina exiintvv itoe näv-

lelmissit. .Väytänniit kestävät noin S tuntia j«

amfiteatterin muotoon rakennettu katsomo tar-

joaa tilaa (i.OOli hen.i:elle. //. hr n.

Fassipakko ks. Passi.
Fnssitoiiuisto ks. P a s s i v i r a s t o.

Pnssiva ks. .\ k I i v a.

Fassivirasto oii Pietaris.sa oleva suom. valtio

virasto, jonka telitäväuii on yleensä valvoa suo
malaistfu oikeuksia Venäjällä, antaa siellä oleske

loville suomalaisille ulolippuja ja pas.seja sekä
vilvoa. ettei näitä anneta henkilöille, jotka ovat

ittäneet veronsa maksamatta, ovat syyllees.sii

-li jostakin muusta syystä estettyjä saamasta
lupaa eilelleen \'eiiäjällä oleskelemiseen. 1'. oii

ministerivaltiosihteerinviraston alainen laitos.

\rt. Passi. A'. .1/.

Fassotv, r r a n z L u d w i ; Karl Fri e d-

rich (1780-1833), saks. filologi, sanokirjnu-
tekijä, T:sta 1807 opettajana \Veiiiiariu lukiossa,

v :sta 1810 L>auzi^'in lukion johtajana, v :sta 181ä

vak. professorina Breslaun yliopistossa. Pää-
teos: ,.Haiid\vörtcrhiicli der griechisehen Spraohe"
(1819-24, ö:s pain. 1841-57. uusi ])ain. ilmesty

mässii v:.sta 11)12): sen ohessa painoksia kreik.

ja lat. kirjailijoista. Huomattu myös voimiste-

lun esitaistelijana Saksassii. L. T.

Passus (lal.), askel, roomal. pituusmitta -

1.47!) m; 1,000 p. (mille pa.isii.s) oli roomal. penin
kulma (1,478.; m). — Kirjallisuudesta puhut-
taessa p. on joku määrätty kirjan tahi kirjoi

I uksen kohta.
"

K. UI.
Fassy [paM'/. 1. Krödfiric P. (1822-1912).

ransk. politikko ja taloustieteilijä, tullut tuune-
luksi v:irsinkin rauhan aatteen ajajana; perusti

muutamien muiden kanssa 1808 kansainvälisen
raulialiiton; eduskunnan jäsenenä 1874-70.

1S8I-89; otti 1888 osaa parlamenttien väli.sen

raulialiiton perustamiseen : sai 1901 (yhdessä
11. Uunanfin kanssa) Nobelin rauhanpalkinnon

:

V :sta 1877 moraalisten tieteiden akatemian jäsen :

teoksia: ..Lerons d'^conomie politique" (1800-61).

..La piierre et la paix" (1867). J. F.

2. Paul P. (s. 1859), edellisen poika, kielen

t-utkija. v:sta 1894 fonetiikan opettajana Tfieole

des llautes titudesMssä, tuli kaksi vuotta myii

hcmmin saman korkeakoulun varajohtajaksi.

P. on menestyk.sellii työskennellyt fonetiikan ja

yleensä uuhien nx-netelmieii käytänliiiin ottami

seksi kielenopetukse>-.a. jolitaa näitii liarrastuk-

sia ajavaa ...\^>so<ialioll phon(-tii|ue internationale"

r-enraa. jonka aikakauskirjan. ..Le maltre phon^ti-

i|ue"n toimittaja. Julkaisuja: „Le franeais parl^"

(1880, ij :s pain. 1902), „Les sons du frangais"

(1887, 5:s pain. 1899), ..fitudes sur les chanpe
ments plionC-tiques" (1890) sekä, yhdessä II. Mi
el.ai-lisin kanssa, „Dictioniiaire plion£ti(|ue de la

lanpuc fran^aise". Y. W.
Pasta lit.l, tahdas, lääketahdas.

Fasteiji (it. pa^ticcio < pos/a = tahdas), voi-

taikinaleivos, täytetty hienoksi hakatulla lihalhi

tai kalalla y. m.
Pastelli (ruots. poHlell. it. pnslello < panin

= taikina
I

tarkoittaa erilaisista kivennäisväri
liiiikka«istu ja niiliin valkoista savea, liitua, ki|>

siii. poltettua alalia.sleriu l. m. s. M-koittaiiiall»

ja sideaineena esim. Iiunajavetlä tai arapi

kumia käyttämällä valmistettua ainetta, joka tA-

vallisimmin esiintyy olmenlaisten. kuivien ja

pehmeiden puikkojen muot-oon puriHtettuna ja
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josta kuukin värin ori vivalidiiksia varten teh-

dään eri vilripuikot. — Näillil viiripuikoilla I. p.-

T ä r e i 1 1 ä telityä kuvaa sanotaan myös lyhyesti

p:ksi.
'

E. Kr.
Pastellimaalaus on pastolliviiripuikoilla (ks.

Pastelli) maalaamista t. oikeastaan piirusta-

mista tavallisesti vartavasten valmistetulle kar-

keapintaiselle paperi- tai viime aikoina myös
kangasalustalle. Lukuisilla värivivahduksilla,

joita on arvioitu olevan n. 400, ja värejä sor-

mella tai tompilla yhteensulattamalla ja tasoit-

tamalla aikaansaadaan sametin pehmeitä, ke-

Tyitä ja hienoja vaikutuksia, joille muut maalaus-
lajit tuskin voivat vetää vertoja. P:ta säilyte-

tään parhaiten lasipeitteen alla. mutta senkin

suojassa se on erittäin arka päivänpaisteelle,

kosteudelle ja tärinälle. Vasta nyk. on joltisel-

lakin menestyksellä kokeiltu pastellivärien kiin-

nittämiseksi kestävämmin alustaansa. — P. on
nähtävästi saanut alkunsa väriliitupiirustiiksesta.

Pastelliväripuikkoja otaksutaan käytetyn jo

16:nnella vuosis. P :n kukoistusaika on 1700-luku,

jolloin se esiintyy useissa eri maissa ja on koko
tämän ajan maulle luonteenomaisin maalaustapa.
joka vaikuttaa öljyvärimaalauksenkin värityk-

«een ja tekniikkaan. Tämän ajan kuuluisimmat
p:n harjoittajat, jotka ensi sijassa ovat muoto-
kuvien maalaajoita, ovat it. Rosalba Carriera
(k. 1757), ransk. M. Q. de La Tour (k. 1788),

sveits. J. E. Liotard (k. 1789) , ruots. G. Lund-
berg (k. 1786) ja saks. A. R. Menjrs (k. 1779).

Lopulla 1800-lukua p. tuli jälleen muotiin, ja mo-
net taidemaalarit käyttävät sitä öljyvärimaa-
lauksen ohella, kuten esim. Dfegas, Lhermitte, Lie-

bermann. Whistler, Krojer ja Edelfelt. [Robert.

..Le Pastel" (1890), Raupp, ,.Katechisnms der

Malerei" (1904), Ost\vald. „Malerbriefe" (1904)

ja J. L. Sprinck. ..A Guide to Pastel Paintins;".]

E. R-r.

Pasternakka, palsternakka I. p a s t i-

nakka (Pasfinaca sutiva), keltakukkainen, le-

reälehdykkäinen. 2-vuotinen putkikasvi, jota suu-

ren valkean juurensa takia viljellään samaan
tapaan ja samoihin tarkoituksiin kuin porkkanaa,
kuitenkin paljoa vähemmässä määrässä. Meillä

on p:aa ennen viljelty melkoista enemmän kuin
nyt. Rahvas viljelee sitä meillä vain satunnai-

sesti. Kasvaa parhaiten hyvin lannoitetussa sy-

Tässä savimaassa. Viljelemättömänä p. kasvaa
Etelä- ja Keski-Euroopassa eteläisimpään Ruotsiin

saakka. Etelä-Suomessa se usein metsistyy. A'. L.

Pasteur [ö'rj, Louis (1822-95), maailman-
kuulu ransk. kemisti ja biologi, tuli 1842 fy-

siikan opettajaksi Dijon'in lyseoon, 1852 ke-

mian professoriksi Strassburgiin ja siirtyi, toi-

mittuaan välillä Liilassa, 1857 Pariisiin ficole

normale'n tieteelliseksi johtajaksi ja 1867 Sor-

bonnen kemiallis-fysiologisen laitoksen professo-

riksi. Loppuikänsä P. toimi yksinomaan tieteelli-

seen työhön antautuneena, v:sta 1889 hänen kun-
niakseen kansainvälisen keräyksen tuottamilla

varoilla 1888 perustetun ja yhä edelleen alallaan

ensimäisenä keskuslaitoksena toimivan P.-laitoksen

f Institut Pasteur) ensimäisenä johtajana. — P:n
ensimäiset tutkimukset, jotka jo laskivat perus-

tan hänen vastai':elle kiuiluisuudelleen. käsittele-

Tät viinihappojen kaksoissuolojen optillisia omi-

naisuuksia ja muita stereokemiallisia kysymyk-
siä. Näistä hän siirtyi kemiallis-biologiselle alalle

«¥
»

I.ouis Pasteui-.

ryhtyen tutkimaan erilai

sia käymisilmiöitä, joiden

suhteen hän sai käänteen
tekeviä tuloksia aikaan.

Saksassa oli käyniis

ilmiöistä esitetty mieli-

piteitä, joiden mukaan lu-

riippuivat elollisten orga
nismieu toiminnasta. Ke
niistit, esim. Liebig, vas
tustivat kuitenkin anka
rasti tätä teoriaa ja vasta

P. ratkaisi kysymyksen lo

pullisesti. V. 1857 P. löysi

ne bakteerit, jotka aiheut

tavat maidon happanemi
sen, seuraavina vuosina
hän toilisti kumoamatto-
masti, ettil niin liyvin alko-

holikäyminen kuin muutkin käymisilmiöt, miitii-

ncmiueu niihin luettuna, aiheutuvat määrättyjen,
sekä morfologisesti että fysiologisesti toisist:u>n

eroavien eliöiden elontoiminnasta. .Samoihin ai-

koihin P. myös kävi käsiksi yhä edelleen kannat-
tajia .siianeeseen vanhaan teoriaan alkusynnystä
(ks. t.) (geueratio spontunca). Pariisin tiede

akatemia oli 1860 määrännyt palkinnon tämän
kysym}'ksen ratkaisusta, ja nerokkaita, vaikka

yksinkertaisia viljelyskeinoja käyttäen P. todisti,

etteivät pienimmiitkääu tunnetut eliöt synny
elottomasta aineesta, vaan polveutuvat toisista

samanlaisista eliöistä. Edellämainituista tutki-

muksista P. johtui m. m. tutkimaan viinin, eti

kan ja oluen valmistu.sta ja tauteja huomaten
pikkueliöt viimemainittuihinkin syypäiksi ja

esittäen keinoja niitä vastaan. Oluen säilyttämi-

seksi P. esitti, että pullot oli lämmitettävä vä

hintaan n. -|-55° C mikro-organismien vaikutuk-

sen estämiseksi. Eri suuntiin kehitettynä tämä
menettely on nykyään pastöriseerauksen
nimellä kaikkialla käytännössä (ks. esim.

Hai to, palsta 1642). jö 1870 P. oli saanut sel-

ville, että Ran.skassa paljon valiinkoa aikaansaa

nut pebriini niminen silkkiperhostoukka

tauti johtui eräistä pikkueliöistä. ja keksi kei

noja taudin vastustami-seksi. Tämän jälkeen P:n
päähuomio kohdistui yleensäkin kysymykseen
tarttuvien tautien syistä. Aikaisemmin P:n tut-

kimukset mätänemisiUniöistä olivat antaneet ai-

heen Listerin (ks. t.) antiseptiseen haavainhoi-

toon. Annettuaan tieteellisen selityksen useille

saprofyyttisteu 1. ei-tautiasynnyttävien bakteerien

aikaansaamille ilmiöille P. kohdisti tutkimuk
sensa etujiäässä Ijakteerien merkitykseen tarttu-

vien tautien aiheuttajina. P:n itsensä ensimäi-

nen tärkeä saavutus lääketieteen alalla oli perna-

ruton aiheuttajan selvillesaaminen. P. keksi

mj-öskin kanakoleran bakteerin sekä teki sen ha-

vainnon, että sama bakteeri saattoi esiintyä eri

voimakkaana, jopa teliottomanakin riippuen siitä,

mikä koe-eläinlaji asetettiin tartunnalle alttiiksi,

seikka, joka jo viittasi jonkinlaiseen ruumiin
luonnolliseen vastustuskykyyn, mikä eri eläin-

lajeissa esiintyi erilaisena kysymyksenalaista bak-

teeria vastaan. Samoin kuin Bnchner aikaisem-

min oli huomannut pernaruton l)asillista, näytti

P. toteen myöskin kanakoleran suhteen, että sama
basilli, oltuaan eri elinehtojen alai.sena, sittem-

min esiintvi eri voimakkaana taudin svnnvttä-
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ja: .:. mjiiniilihutn liitlyi V :u «ekeiii» lm-

«u k(in ko»" «•läimt^n easiu ruiskutet-

tl «reja. jotka vain

t\ tnudio, myölioiii

n, UI auuos saugen

V' ia lajia ei enää

k< .1 tautia. Näistä

It. mii. että oli iiihIi-

<1.
' . : Mrtiintaa

k. -ta va.s

11.- llisoksi,

»f v>ttama

tl' .rtuutaa

viotaan. T.> > »u myötieinniiii ke-

billyD^t »a '•luvn tekijä taistelua-

Itämme tarr leja vaAtaan — etiipäiUsii

Bolirinirin '. n kautta — johtaen n. s.

M~> 11. f-.u tutkimukset koskivat niiii-

ik ili-in ik>. t.) aiheuttajaa yuiiä tä-

inaii t.. \k<>lio:toa. s. o. ruumiin hionnul-

lixn \ \Mi keinotekoista korottamista
sii ' tartunta euää kykene
k< aikaansaamaan.

^.:ri, on siten suunnannut
lii Ile ja tullut todelliseksi ili-

riL . \ .. .ifKijiikai.

} '-eraus ks. Pastöriseeraus.
> .>-..rLii -i.titos ks. P a s t e u r.

Pasticcio [liio] (it.. oik. pieni piirakka. <
psjiu = taikina), tarkoittaa kuvaamataiteisiin,

runoutt-en tai säveltaiteeseen kuuluvaa teosta.

joku ou tehty toisen ajan. taidesuunnan t. tai-

teilijan, runoilijan t. säveltäjän t\'yliin. Eniin-

m&kseeD p. tarkoittaa petollisessa mieli-s.sä teli

tyS huonoa jäljennöstä tai myus ivallista matki
mi-t.i- .Se merkit.see sitäpaitsi erityisesti Italias-^a

lh:nuella vuosis. suosittuja lyyrillisiä oopperoita.

joiden muxiikki oli kokoonpantu aiknisempieii

teosten aarioista, duetoista y. m. E. lir.

Pastilli lUtt. piiJiti'lluii) , sokerista, hedeljiiä-

inebui-sta tai lääkeaineista valmistettu pikku pyn-
rjlä.

Pastinaca ks. Pasternakka.
Paitö ipakhtu. pustu), afpinilaisten (ks.

A i ;: a n i s t a o) puhuma ja kirjallisuudessakin
\iljeU-niil iraanilaispcrUinen kieli (ks. Iraani-
I ;> • * 1 • it ja kieleti. Kirjallisuu-

d< irabialuista. muutamilla erikois-
" . .liiettyä kirjaimistoa. [Trumpp.

.ir of the Pastö" (187:;).]

i'^-loT ks. Punakottarainen.
Pastor, I. udn-ifT (s. 18.')4). itäv. hi.storian-

Ultkija: vv. 1S86-1001 profes.sorina Innsbruckissa.
r:«ta ItMil ICoomnn itiivaltalaiscn historiallisen

iniit:t:r;t!n johtaja. Hänen piuiteok.sensa on kato-
•i • .lila kirjoitettu ..fJe.scliiohte der
f.' -m AiispanR des Mittelalters" (1886-
1" ilkaisuja ..Die kirelilichen Rc-
ui. II nährend der Repierung
Karl- \ ' '.1'ril',. ..Jobannen Janssen. sein Leben
uod Werk", ,.Zur Beurteilunf Savonarolas"
'!*' '

' ' .\kten zur flesoliichtc der
P', tiut ja täydentänyt Jans-
" deutM-hen Volkes" : v :»ta

•
' lluan ilmestynyt ..Erläute-

• ' 'i-n zu JanssenH Gescbichte
'I' ./. F.

i'_ -. .-^-1.. .: , t o r n I e, ransk. p a s t o u-

rellei paimenriino. idylli, musiikin ja baletin

sekainen painionelUmää esittävä näytelmä. Alku
jaan Italiasta l.'>:nneltä vuosisadalta, mutta kii

koisti varsinkin Ranskassa, ollen ransk. ooppe
rau e<leltUjUiiii. 7/. Kr-n.

Pastoraalikirjeet. seurakunnan paimenen (lat.

jxisior) viran hoitoa koskevia kohotuksia, nen
voja ja olijoita päiiasiallisesti sisältävät L';n T:n
kinevt Timoleukselle ja Titiikselle.

Pastoraaliteologia iks. Pastorii. ennen
.Sclileiermachoria tavallisesti käytiinnölliiien ju

iiialuii>oppi (ks. t.l kokonaisuudessaan, mutta
sittenkuin tämä nimitys tuli merkitsoinään oppia
kirkon järjestetystä elintoiminnasta, on sa

nalla p. ruvettu merkitsemään oppia papin
erilaisista kirkollisista toiminnoista yleensii tai

erikoisesti sielunhoito-oppia. P.. jnka iiiiin ollen

ei ole sidottu käytännöllisen jumaluusopin jäy-

kästi systemaattiseen muotoon, saattaa usein olla

papille hyödyllinen, käytännöllinen opas. Tätä
laatua ovat esim. Ilarmsin (1834) ja Palmerin
ilSOO) p:t. Pastoraaliteolojrista merkity.stä on
usein myöskin pappien kirjoittamilla aiitoliio<;r'a'

lioilla, esim. Biiehselin klassillinen ..r>fahrun.<;en

eines Landyeistliehen". Suomeksi on ilmestynyt
Gustav .Jensenin ..Ohjaus papin palvoliikseen"
(1S90I. /;. Ka.
Pastoraalitutkinto. Suomen kirkkolaissa on

iiiäärUtty, että vak. viran saamista varten tulee

papin tuomiokapitulin e<les.sä suorittaa erityinen

n. s. p. cli 1)11) fiMiiii rr-tutkinto. Tutkintoon kuu
luu: 1) jumaluusopillinen väitöskirja. 2) niiyt-

leet saarnaamisessa, raamatunselittämises.sä seka

katekismuksen opetuksessa ja .3) kuulusteluja

varsinkin raamatuntiintemisessa ja käytännölli-

sen jumaluusopin eri osissa. Korkeinta arvosanaa
(laudatur) varten tulee tutkittavan »soittaa sy-

vällisesti perehtyneensä johonkin jiiinaluusopilli-

seen tieteenhaaraan ja edistyneensä toisissa, ks.

kirkkolain SS 161-164. K. Ka.
Pastoraatti (ks. Pastori), scurnkiinnanpai

menen virka: kirkkoherran virka-alue, kirkollinea

pitäjä.

Pastorale. inii.'<. 1. ks. Pastoraali. 2. Urku
talli muu soitinsävellys, joka tekotavaltaan jiii

jittelee paimenpillin soittoa. — Nimi on liiiilta-

va-ti johtunut keskiajan joulumysterioista, joissa

Betlehemin kedolla valvovat paimenet tav. esiin-

tyivät säkkipilliä soittaen. /. K.

Pastori (lat. /infl/or = paimen), yleinen evanke-

listen pappien nimitys. .\ post oi isossa kirkossa

oli erikoinen seurakunnallinen paimenen virka

lEf. 4,,)- Oltuaan katolisessa kirkossa syrjäy-

tettynä tuli paimen = p;istori nimitys jälleen käy-

iiintöön uskonpuhdistuksen jälkeen. Nimi osoit-

taa, ettil evankelisen papin telitiivä olennaisesti

on kaitsevaa, sielunhoidollista laatua. — Vanhem-
mille kappalaisille on maa.ssammo ollut tap:in»

antaa v .i r a p a s t o r i n arvonimi. E. K-a.

Pastorinkanslia = kirkkoherran tai kappalai-

nen virkahuone.

Pastourelle fpaxlure"!]. Ranskan vanhimmassa
kirjallisuudessa pioni lyyrillinen, monisäkoinen
runo. tav. vuorokeskustelu paimentytön ja ihai-

levan ritarin välillä tai myöskin paimen- tai

maalai-olämän kuvaus. //. Krn.
Pastöriseeraus. Louis Pasteurin (ks. t-i

keksimä ja liänestii nimensä sannut menettelytapa
estää ravintoaineita turmeltumasta tai tauteja

levittämästä lämmittämällä niitä sopivaan aAtee-
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»een saakka. Tiilliiin käytetty liimpö, tav. n. -|- 00-

\- 80° C, tappaa bakteerien y. m. pikkueliöiden
toimivat asteet, mutta ei riitit tuhoamaan kaik-

kia itiöitii. P. voi kuitenkin erityisesti ravinto-

aineisiin iiiiliden olla muista syistä edullisempaa
kuin täydellinen s t e r i 1 i s e e r a u s (ks. t.).

— Tarkempi selonteko erityisesti maidon p:sta
•a art. M a i t o. palsta 1G42.

Pasuri 1. parkki (Abramis hjörhna). lahnan
sukuun kuuluva ja suuresti lahnaa muistuttava
kala. tavataan meillä sekä meressä että sisä-

vesissä, ainakin Kiuruvedelle saakka pohjoisessa.

P. on lahnaa pienempi, pituus korkeintaan 25-28

eni : nuiita tuntomerkkejä on p:n rinta- ja vatsa-

evien punertava väri. peräevän ruotien ja sivu-

viivan suomujen lukumäärä (p:lla edellisiä 24-2G,

lahnalla 28-31. jälkimäisiä 45-48, lahnalla 50-56)

sekä se, että p;lla on kummallakin puolella 2 ri-

viä nieluhampaita (lahnalla 1 rivi). P. kutee
ke.-^äkuussa heinäisillä rannoilla. — Taloudellinen

merkitys aivan vähäinen. /. V-s.

Pasuttaa ks. P a s u t u s.

Pasutus, malmien kuumentaminen ilmalle avo-

uaisissa uuneissa, jolloin malmi puhdistuu hai-

tallisista aineista (rikki, arsenikki, antimoni)
ja hapettuu tai tulee muuten sopivammaksi käsi-

tellä. P :11a ymmärretään myöskin kemiallisissa

laboratoreissa usein tarpeellista kuumentamista
eiikoisen pasuttimen avulla, jossa kaasu-

lamppuun, suuremman kuumuuden aikaansaami-
seksi, puhalletaan ilmaa. E. M-nen.
Pasuuna (ruots. basun). 1. Vaskipuhallussoi-

lin, joka jo vanhalla ajalla oli käytännössä so-

lilassoittimena (room. hnccVna, kreik. hyka'nv).

P:n torvi on kokoonpantu kahdesta kappaleesta,

joista toinen voidaan tarpeen mukaan tj-öntää

toi-sen sisään; täten saadaan torven pituus lyhe-

nemään ja sävelkorkeus kohoamaan. P:ssa on
siis tarjona täydellinen sävelasteikko ilman läp-

pien ja venttiilien apua. Tämänlaisena p. tuli

taiteelliseenkin käytäntöön jo noin 1500, kauan
ennen muita vaskipuhaltimia. P:n sointi on
täyteläinen, juhlallinen ja voimavaihteisiin tai-

puisa. Basso-p:n äänialue on B,— es', tenori-

p:n e

—

cr. Ennen Beethovenia käytettiin p:oita

etupäässä kirkollisena soittimena, mutta myös
draamallisiin tarkoituksiin. Nykyään kuuluu kon-

serttiorkestereihinkin säännöllisesti 3p:aa. Parti-

tuureihin merkitään usein p:n it. nimi T r o m-
bone (iso torvi). — 2. P;n sointia muistuttava
urkuäänikerta. enimmiten pedaalissa. /. K.

Pasvig-älf ks. Pat s joki.
Pat (ransk.. < it. patio, < lat. pacfKm = so-

pimus), sellainen sakkipelin asema, jossa ei ole

jcitään siirtomahdollisuutta kuninkaan joutu-

matta lakkauksen alaiseksi. Peli jää tällöin rat-

kaisemattomaksi.

Patäca, Egyptissä ja Abessiiniassa Maria-Te-

resian-taaleri ; Portugalissa esp. peso; Brasilia.ssa

hopearaha = '/s patacäoa (ks. P a t a e a o) . J. F.

Fatacäo [ka'n}oJ, brasilialainen hopearaha, =

n. 5 mk. 50 p. ; Portugalissa (myös pataco)
pronssiraha, = 40 reisiä. J. F.

Patagonia, se o.sa Etelä-.Vmeriikan mantereen
eteläisintä i)äätä, joka on Kordillicerien itä- ja

Rio Limay sekä Rio Colorado nimisten jokien
eteläpuolella; 793,980 km^ josta Argentiinalle
kuuluu 072,593 km-, Chilelle 121,387 knr. ks. A r-

.

g e n t i i n a ( vrt. myös Chile).
Patajoki ks. P e t a j o k i.

Pataljoona (ransk. biittiillon, it. battaglia,bat-

tiitjliune), alkuaan 15:nuellä ja 16:nnc!la vnosis.

kukin itsenäinen jalkaväkijoukko, jo 17:nnellä
vuosis. määrät y n lukuinen jalkaväki-

joukko. Nykyään p. "käsittää n. 600-1.000 miestä.

l':t, milloin eiviit ole itsenäisiä, muodostavat ryk-

mentin (4 p:aa rykmentissä). Itsenäisiä p:ia

sanotaan j ä ä k ä r ip :i k s i, tarkkampuja-
p:iksi y. m. P:aan kuuluu tav. 4 komppaniaa.
Kun p:ien suuruus eri sotajoukoissa on suunnil-

leen sama. lasketaan armeian voima yleensä

p:ien luvun mukaan. P. on siis yhä vielä jalka-

väen taktillinen yksikkö. M. v. II.

Pataljoonan auditööri ks. Sotatuomari.
Pataljoonankomentaja, pataljoonanpäällikkö.

everstin tai everstiluutnantin arvoinen upseeri.

Pataljoonanlääkäri, sotilaslääkäri, jonka huo-

lena on patalioonan terveydenhoito; hänen käs-

kynsä alaisia ovat pataljoonan ja komppaniain
välskärit, välskärinoppilaat y, m. P:n valvon-

nan alaisia ovat myöskin pataljoonan sairaala

ja sairasvaunut, lääkevarasto y. m. vrt. Sota-
1 ä ä k i n t ä t o i m i. M. v. 77.

Pataljoonansaarnaaja, pataljoonan palveluk-

sessa oleva papiksi vihitty sielunhoitaja.

Patamo, jokeen, tavallisesti kivistä ja maasta,
rakennettu penger, jolla virran suunta muute-
taan, ranta suojataan söypymiseltä ja lietteyty-

mistä edistetään, ks. Jokirakennus.
J. C-en.

Patan ks. P a t h a n.

Patareenit. 1. Jlilanon halveksitun lumppujen-
kerääjäin korttelin Pataran niuka;vn nimensä
saanut uskonnollinen kansanliike Pohjois-Ita-

liassa. Liikkeen alkuunpanija, milanolainen dia-

koni Ariald yhdessä Landulf nimisen papin
kanssa rupesi v:n 1056 jälkeen kiihottam^ian

kansaa naimisissa olevia pappeja vastaan. Kun
heidän pyrkimyksensä sopivat yhteen Hildebran-

din johtaman paavinistuimen tarkoitusten kanssa,

suosi paavi liikettä vastoin Milanon arkkipiispaa.

Landulfin kuoltua tuli hänen veljensä Erlemhald
Arialdin rinnalla liikkeen johtajaksi, ja kun Ariald

1060 murhattiin, jäi E. ainoaksi johtajaksi. Kun
liikkeessä oli jo alkuaan vastustettu simoniaa, sai

Plildebrand Erlembaldin taistelemaan myöskin
keisaria vastaan inve.stituura-asiassa. Liike lop-

pui 1075, jolloin vastapuolue sai Milanossa val-

lan ja Erlemhald surmattiin. — 2. P:n nimeä
käytetään myöskin Pohjois-Italiassa esiintyneistä

kataarilahkoista. joilla todennäköisesti ei ollut

mitään yhteyttä Milanon p:n kanssa. Nimeä käy-

tetään vielä bogomiileista, ghibelliineistä ja Cola

di Eienzi'n puolueesta. [G. Meyer von Knonau,
...Tahrbucher des Deutschen Reiches unter Hein-

rich IV und Heinrich V" I & II (1890-94), I. v.

Döllinper, „Beiträge zur Sektengeschichte des

Mittelalters, I. Teil ; Geschichte der gno.stisch-

manichäischen Sekten im fruheren Mittelalter"

(1800).! .4. J. P-ä.
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Puarumpa

Patarumuiut '1^- J',iuk,H.

il. fiix^ni. raii- iMalit). eiigl.

^ 1 K.ittiUruniiiiiit.

|i^J^^^^2^ '!' "*'*' lyöiiuisoitti

I^^^SB^HI SinfonioUsii

i^B^^^Hb' iteii

r^^^^ ;iia. P. telulBiiii vas-

oMtoii |>ii>ili|>uUoii niiioli>.Mi.

> vii OD pinnoitettu nahka.
^ ,. < Ikorkeus raililolee sen mu-
^..1 miten kireiille uniika ve-

>lii.i.iM. Sitiivarten on |>:m reii-

uojrn > ni|>urillU ruuveja, joiden

V ilrkseu kirey.s miiSrätiiun. Vusini-

n. on koneisto, joka ylitaikaa sna

kaix.K.1 riitit kiertvmiiiin miiurättyjen sfirelas-

irittpu niukai.-^esti. I":uja on nykyisissä orkeste-

rriiLiia tav. 2. joakus :>. P. olivat erinoinaises.su

-•uoKio!»» IS.nnella vuosis.. jolloin pidettiin eri-

ty.... • .^^ukonserttejakin. \'Hnhalla ajalla ja

kf |>. olivat sotasoittiniiua torvien

oi. 'Hii-iikissakiu niitii ensinunaltii kiiy-

te' .-ti trnni|>ettien liassooa. Useat
In. ivltäviil |>:uja uskonnollisten

ni. ja »e lienee ollutkin nii-

dl- MQtÖ. /. K.

Fatavium ks. P u d o v a.

Fatecni ilat. podno - laaka malja), se lauta-

oro. jolle liostia (ks. t.) ehtoollisessa asetetaan

:

ebtoollislautanen.

Pateettinen, paatosta iks. t.) täynnä oleva,

inalitipontinrn. "tiurisanainen. intomielinen.

Patelin iPatlielin [palli'J) päähenkilö
erU-MS 15:nnelt& vuosis. olevassa ransk. huvinäy-
telmlssll. joka ilmeittyi uudistettuna nimellä ..L°a-

votnt Pathelin" ITOo' //. Kr ii.

Patenniemi ks. Oulu vh tiu.
Patentti I. keksija-p. (lat. lUtertr palenles

-avoin kirje) on kek.sijälle myönnetty yksinomai-
nen oikeu.<> määräajan kulues.sa ammattimaisesti
valnii-i 1.1 1 ka :ti ik-ii.ii iJi kek.iimäänsä tuotetta

la; menettelyä ip. vai-

nu
. .

;.. nierkit.-ee toisinaan
hallitusvallan julilalli.sempaa julkista tiedonantoa,
(•im. aiueoiuutoksisln. Iiallitsijan vaihtumise.sta

y. Dl. «.. seka edelleen virkamiehen virkaan-
nimityskirjaa (upseerin-p.). aikaisemmin myöski.i
oDinutinharjoittamista varten annettua lupakir
jaa- Vanhin p.-laki on Enjllannissa Jaakko I .n

hai' Jl annettu. Ameriikan Yhdysvaltojen
ko- lei.iiten ihmisoikeuksien julistuksessa
»:lta 1

. .
I. 1'innustettiin myös p. -oikeus, ja Rans-

kassa annettiin p.-Iait heti vallankumouksen jäl-

keen 1700 jB 1791. .Sak.san valtioissa annettiin
I8:nnella vuosi» privilegejä ja in:nncllä vuotis.

p.-lakeja. kunnei en>iimäinen yleinen valtakunnan
p.-laki v;lta IS77 astui voimaan. Nykyään on
.SaJcsassa voima»i«a v:n 1891 p.-laki. — Myöskin
Ruot«i»>a on privilegien myöntäminen ollut
p.-lairi-,"iri.lriiinr,|) .ilkuna. Kiinilyöliuoneprivile-
?e' 1 1668 oli sääniiök-iii siitä,

et'-' ' yii jonkun kä.Hityöhuonecn
puoleen ja jakaa sen kanssa voiton kcksinnÖKtii.
ja uudistetuissa manufaktuuri- ja kä.-ityöprivi-
lep««ä toukok 20 p:ltä 17.19 luvataan keksi-
jille priviletrium cxrluxivum keksinnön käyttU-
miseen ynnl palkinto manufaktuurirahastosta,
mutta mitään p.-s uojeluxoikeutta nämä
UnnAksct eivät tunten«-i. Tällä kannalla olivat

asiat ."kuonien yhdistämisen jälkeen VeniijäUii.

kunnes ensiinäiiien p. laki annettiin liallinnollisis

tietä :>i) p. maalisk. 18T6. Sen mukaan senaatin
talou.sosasto myönsi p;n, joka sitten oli .saatot

tava ..tehtnaston-johtokunnan" tietoon julkaise-

mista varten, kunnes tämä tehtävä teollisuus

hallituksen perustamisen jälkeen 1884 sille siir

n-ltiiii. \':n 1876 asetuksen antamista hallinto-

tietä on selitetty (Hcrnuiuson. ..FörelUsniugar
ölver Finlands Statsförfattnin-rsrätt", III) sillU.

että 1789 säätyprivilejrien jälkeen ei hallitus

enää voinut antna privilegejä tunnetun elin

koinonhnaran harjoittamiseen, josta epäsuorasti
seurasi, että se on oikeutettu säännöstelemään
uusia olinkeinonhaaroja. s. o. myöntämään p.eja.

Voimassaoleva keis. asetus p.-oikeudestn 21 p:ltä

tammik. 189S on säiitylaki. jn sitii laadittaessa

on lähdetty siitä aivan oikeasta periaatteesta,

että subjektiivinen p. oikeus, aineellisena oikeu
tenä, kuuluu yksityisoikeuden alaan ja sellaisena

ei ole hallitsijan yksinään määrättävissä. Sitä

paitsi säädyt olivat myötiivaikuttaneot v:n 1870
elinkeinolain syntymiseen, jossa vakuutetulla
elinkoinnvapaudella, v:n 1780 privilegien no
jalla. on katsottava olevan perustuslain luonne, ja

tämän taas voisi sopimnttomalla p.-lainsiiädiin

nöllä saattaa hyvinkin rajoitetuksi. Myöskin oli-

vat säädyt olleet osallisina laatimassa v:n 188(i

asetusta kirjailijain ja taiteilijain oikeudesta
työnsä tuotteisiin, eikä ollut mitään syytä, miksi
ne eiviit saisi säätiiä lakia myöskin p.-oikeudesla.

joka teollisen omistusoikeuden lajina kuului im
materiaalisen omistusoikeuden piiriin samoinkuin
tekijäoikeuskin, vaikka p. -oikeus olikin kestävyys-
aikaansa nähden paljoa rajoitetumpi kuin lokijä-

oikeus ja erityisesti rasitettu maksuillakin. Kui-
tenkin ovat taloudellis-hallinnollisluontoiset mää-
räykset sijoitetut erityiseen hallinnolliseen julis-

tukseen samalta päivältä kuin a.setuskiu, jota-

paitsi senaatti on antanut tarkempia määräyksiä
p.-hakemukseen oheenliitettävien asiakirjojen l,ia-

dusta.

Voimassaolevan p.-laiusäädännön tärkeimmät
periaatteet ovat seuraavat

:

P. myönnetäiin keksintöön, paitsi jos se on
sellainen, jonka kiiyttäminen on vastoin lakeja

tai hyviä tapoja, talii jos keksintö koskee elatus

ainetta tai liiäkettä taikka kemiallisesti valmis-

tettua aineff.i; viimemainituissa tapauksissa an-

netaan p. ainoastaan valmistustapaan. Keksinnön
tulee olla uuilen, s. o., se ei saa ennen hake-

musta olla ..julkisesti niin selitelty tai niin julki

käytetty, että asiantunteva voi sen johdolla sitä

keksintöä käyttää"; kuitenkin saa ulkomailla pa-

tentoidulle keksinnölle antaa meillä p:n, jos ha-

kemus saapuu kuuden kuukauden sisällä ensiksi-

mainitun p.-liaun yhfey<lessii tehdystä julkaisemi-

sesta. P. tarkoittaa suojelusta ammattimaista,
mutta ei kotitarpeiksi harjoitettua valmistusta
tai liyväkseenkäyftöä vastajin: se kestää 1.5 »..

eikä sitä tämän ajan jälkeen voi uusia. P;ia
haettaessa on oheenliitettävä m. m. 30 mk., sekl
jälkeenjiäin vuosittain etukäteen suoritettava aina
nmutaman vuoden kuluttua nouseva määrä, joten

p.-m a k 8 u kaikkiaan tekee 7.30 mk. P.-v i r a s t o
(ks. t.) on TeollisuuHhallituH, jossa p. -asioita kä-

siteltäessä vallintaan yhdellä lakimiehellä ja yh-

dellä teknikolla on puhevalta. .Se antaa oikeute-

tulle hakijalle p.-k i r j a n ja piUUi p.-rekiste-

1



305 Patenttilaki—Patina ;«)(>

riä julkaiseiiuilla virallisten lehtien iimkana
jaettua rekisterilcliteil. johon m. m. p:ii siirrot

on ilmoitettava. P.oikeudeu luovuttamiseen näh-

den on täten sovellutettu nykyaikaisen sisään-

kirjoitustoinien periaatteita omistusoikeuden siir-

tämisestä. P:n-haltia on. jos hän ei kolme.soa

vuodessa ole saattanut keksintöä laajanpuolei.seen

käytSntööu. taikka jos \>:n käyttäminen on ollut

vuosikauden keskeytyneenii, velvollinen kenen ta-

hansa vaatimuksesta antamaan p:n kohtuullisilla

ehdoilla ja tyydyttävää vakuutta va.staan haki-

jan käytettäväksi (lisenssipakko) ; samaten saat-

ta;x senaatin talousosasto kenen hyvänsä hake-

muksesta määrätä keksinnön yleisön vapaasti käy-
tettäväksi tai käytettäväksi valtion la.skuun. jos

yleinen etu sitä vaatii, jolloin korvauksen mää-
rää erityinen lautakunta tai tuomioistuin (pakko-

luovutusoikeus, keis. asetus 4 §, keis. julistus

:'>0 §1 . P.-t u o m i o i s t u i m e n a on ylimalkaan
-iviililuontoisessa oikeudenkäynni.^isä Reisinkin

raastuvanoikeus, rikosluontoisessa tekopaikan tuo-

mioistuin. — P:n-hakijana voi yhtähyvin olla

Suomen kansalainen kuin ulkomaalainenkin;
Tiimemainitun tulee vain valtuuttaa maassa
iisuva asiamies kantamaan ja vastaamaan p:ia

koskevissa asioissa. Omien kansalaisten etujen

turvaamiseksi ulkomailla ovat useat maat liitty-

neet. Kansainväliseen unioniin teollisen omistus-

oikeuden suojaamiseksi, ja näissä maissa ovat

p.-oikeutlakin koskevat oikeussuhteet järjestetyt

molemminpuolisuuden periaatteen pohjalle, ks.

Teollinen omistusoikeus. El. K.

Patenttilaki. Voimassaoleva p. on keis. ase-

tus 21 p:ltä tanimik. 1898 sekä keis. julistus sa-

malta p:ltä. ks. Patentti.
Patenttirekisteri, se luettelo, jota teollisuus-

liallitus pitää myönnetyistä ja voimassaolevi.sta

patenteista (ks. t.).

Patenttivero, aikaisemmin, jolloin ammattia
harjoitettiin lupakirjan 1. patentin varassa, siitä

kannettu amniatinluirjoitusvero. Siihen ei ole

sekoitettava patenttimaksua, joka joko on kat-

sottava maksun luontoiseksi, s. o., korvaukseksi

Taltion patentinhaltialle patentin suojelukseksi

tekemistä palveluksista, tai, jos sille kuitenkin

tahtoo antaa veron luonteen, korkeintaan omai-

suusveron lajiksi, ks. Patentti. El. K.

Patenttivirasto, se virasto, meillä teollisuus-

hallitus, jonka tehtävänä on ratkaista patentti-

hakemukset ja pitää rekisteriä patenteista. Teol-

lisuushallitus on päätöksenvoipa kun puheenjoh-

taja, yksi lakimies ja yksi teknikko ovat saapu-

Tilla. Tavallisesti on neljä henkeä käsittelemässä

patenttiasioita. El. K.

Patenttiväri, m. m. sellainen alusten pohja-

Täri, joka sivellään vähää ennen aluksen veteen

laskemista ja joka siis ei saa kuivua.

Pater, mon. p a t r e s dat.) , isä. kirkkoisä,

munkkipappi. munkki.
Pater l-tiTr], Jean Baptiste .Joseph

(169.5-1736), ransk. taidemaalari, synt. Valeneien-

ues'issa; v:sta 1728 Pariisin taideakatemian jä-

sen. Opiskeli isänsä kuvanveistäjä Antoine Jo-

seph P;n ja lyhyen aikaa rokokon päämestarin

Watteau'n johdolla, jota hän, samoinkuin Lancret.

jäljittelee erittäin lukuisten maalaustensa ai-

heissa (säätyläisten lemmenjuhlissa. paimenkoli-

tauksissa. tanssiaisissa y. m.) ja tekotavassa.

Niin erinomainen väriniekka ja koristeellinen

kyky kuin P. olikin, puuttui häneltä kuitenkin

omaa yksilöllistä persoonallisuutta. Tlänen taulu-

jaan on varsinkin Potsdamissa Saksan keisarin

omistamas.sa entisessä Frc<lrik II :n kokoelmassa.
Lontocii VVallace toUectionissa, Louvressa y. m.

E. kr.
Pater /peitä], Walter (1839-94). eugl. kir-

jailija. P:n arvostelevat teokset ilmaisevat hie-

noa aistia ja syvää käsitystä
;

proosatyylin

käyttäjänä hän saavutti suuren mestaruuden.
Teoksia m. m.: ..The renai.ssance: Studies in art

and poetry" (1873), ..Marius the epicurean"

(1S8.T), „Imaginarv portraits" (1887), „Appre-
ciations" (1889), ,".Plato and platonism" (1893)

ynnä jälkeenjääneet ,,Greek studies" ja „Miscel-

laneous studies and essay.s" (1895) sekä „Essays
from the lluardian" (1901). H. Kr-n.

Pater familias (lat.), perheenisä, roomalaisen

oikeuden mukaan vaimon, lasten ja orjien oikeu-

dellinen edustaja. E. B-l.

Paterniteetti (mlat. patefrnitas), isyys.

Pater noster (lat.). isä meidän: isämeidän-
rukouksessa käytetty rukousnauha; rukousnau-
han helmiä nuiistuttava, rakennustaiteessa käy-

tetty koristemuoto.

Paternoster-kone (ks. Pater noster) on

jo vanhain sivistyskansain keksimä laitos eri-

laisten aineiden, veden, viljan, maan y. m. nosta-

mista varten pysty- tai jyrkästi kohonevaan suun-

taan. Koneen pääosan muodostavat kaksi rin-

nakkaista kahden rummun ympäri kiertävää pää-

töntä ketjua ja niihin tasaisille välimatkoille kiin-

nitetyt nostoastiat, jotka ketjujen mukana kul-

kien käiintyessään alarunimun ympäri täyttyvät

ja kääntyessään ylärummun ympäri taas tyhjen-

tyvät, vrt. Ketju pumppu. Ruoppaaja.
J. C-en.

Patero, Äyräpäässä, eritoten Kivennavalla, la-

kin (ks. Puku) alla käytetty kancaspäällyksi-

nen koppa, joka p.-neulalla kiinnitettiin yh-

teen jvnttvrään koottujen hiusten päälle.

U. T. S.

Pater peccavi [-ä'vi] (lat.). ..isä. minä olen

rikkonut" (vertaus tuhlaajapojasta!.

Paterson /putassn], kaupunki Yhdysvalloissa.

Xe\v Yorkin valtiossa, 26 km Ne%v Yorki.sta luo-

tee.seen. Passaic-joen oik. rannalla useiden rato-

jen risteyksessä: 125.600 as. (1910; n. '/» ulko-

mailla syntyneitä). Tärkeä teollisuuskeskus.

1905 oli teollisuuslaitosten tuotantoarvo 283,»

milj. mk. (silkkikehräämöiden osalle tuli 131,j

milj. mk.; Yhdysvaltain silkkiteollisuuden pää-

paikka). — Per. 1791.

Pathan (Pnfan), Etu-Intian afganilaisten nimi.

P:eja on n. 3'/, milj., mutta vain 1 "', milj. pu-

huu p:ien omaa. pasto (ks. t.) nimistä kieltä.

Intian armeia saa p :eista erinomaisia sotilaita.

Pathetique fpatetfkj (ransk.. = pateettinen, it.

pulchco). intomielise.sti. terävällä rytmijäsente-

lyllä ja kiihkoisella iskutuksella esitettävä sävel-

teos. Kuuluisia ovat Beethovenin p.-sonaatti (pia-

nolle) . Tsaikovskijn p.-sinfonia y. m. /. K.

Pathos ks. Paatos.
Patimokkha ks. P r a t i m o k s a.

Patina, kosteuden ja ilmassa olevien kaasujen

vaikutuksesta pronssi- ja vaskiesineiden pinnalle

ajan pitkään muodostuva, kiiltävä vihreä kerros

emäksistä vaskikarbonaattia. P. voidaan kemial-

lisin keinoin synnyttää lyhyessäkin ajassa.
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.1--U P:n itsensU tekemiä tnu

..Pitko EiTvptiin" (Antver
(«•M-»,! . . K kastaminen" (\Vienis-i:ii.

..P. Hieronyi. >ruliessa) ja ..Antouiukscii

kiusaus" (Maunu:--.!.. E. Kr.
Patinoitu, patinapinnalla varustettu, ks. P a-

1 i n a

Fatis ks. P a a 1 1 i n e n.

PnrVjinnr /-iJ'-/, Serafiin Keropovits
(a. tilasto- ja knn.satieteilijii. .intaiitiii.

bar, 1 Pietarin yliopistossa luounontio-
leellisia opinnoita. valtiontiliisten ministeriön pal-

velukseen (1885-93), jolloin lähetettiin kolmivuo-
tiselle (1886-88) matkalle Uinsi-Siperiaan sikä-

läisen väestön taloudellisen tihin tutkimista var-

ten: r:sta 1893 si.säasiain ministeriön tilostolli-

sen kestku.skomitean virkamiehenä, nykyään 1 1914)
•en julkaisujen päätoimittaja. P:n monilukui-
sista lulkai.suista. joista useat ovat tärkeitä myös

lie kansa- ja kielitieteelle, mai-
• ialy dija izuttienija ekonomi-

: yt.i L-i>sud. krestjan i inorodtsev Zap.
I (Tjnmenskij okr., 1888). X. XII. XIX

! -V:r.. 189193), „Tip ostjatskapo bopra-

tyr suuriarvoinen ..Die Irtysch-Ostja-- Volk-poesie". I (189T)."lI (1900).

t des doiinOes sur la nationalit^ et— les peuples de Tempire russe d'aprfs

ne" 11899), ,.Po Demjankc" (Zap. Zap.-
otd. I. R. G. O. XVI. 2 3). ..Cberdas Volk

der liabiren" (Keleti Szemle I. 1900), ostjnakin
sanakirja ..Irtisi-os;;ljAk szdjepvzfk" (Nvelvt.

Körl. XXX XXXI. 1900-01. = ,.Upörfazctek""xiV.
1902' F«-Ti d'un statistiqiie et d'uno 2<k)frraphie

«l*- ilaeaaiatiques de la Sib«rie" (1903),
,.0| .:'ii i stntintiki tuntriisskih plemen
Sibin" III (1906), ,.0 priroste inorodtsesknfro
nas«lenija Sibiri" (1911). „Statistifseskija dan- !

-t;jja plemennoj sostav nasele-

i

! rody inorodtsev" l-lll (1911-
]

'n ostjankkilai^.ten kielellisten
airi' lila unkarilainen D. R. Fuchs
"' l.ant- u. Kormenlelire der sOd-

ip" 'Keleti .Sr.emle VH. X, Xl,
[

'.-''' ensimaiseen yleiseen Venäjän!
vftenlankuun ja nvn tuloksien julkaisemiseen P.
(ehokkniuti on ottanut o-aa. V. IV.

Fatkol, Johan Reinhold (1600-1707), lii-'

»inmaalainrr. -^,tiiri j.i valtiomies. Astui 1087
Ruot«in :i. Oli 1090 jäsenenä Lii-
vin ant'

, joka reduktsioniin tyy-
•y .it^iii, |.ijr>|i>.,tn jätti kuninkaalle
•en -et. TällOin P. esitti Liivin valfio-
oikeii-ltlliBtäla «uhtecatn Kuotsiin mielipiteitä.

jMita Ituotsiu hallitus ei hyväksynyt, ja kun huii

If.ltJ maapäivillä NVendeiiissä teki elulotuksia.

jotka tarkoittivat Liivin ja Ruotsin välisten si-

teiden liöllentämistä. tuomittiin hänet kuolemaan,
mutta päiisi pakenemaan ja joutui 1608 läheisiin

suhteisiin Puolan kuninkaaseen ja Saksin vaali-

ruhtinaaseen -Vusust lI:con. Kusi neuvottelujen
tapalutiittiia Venäjän tsaarin Pietarin ja Aujnis-

tin välillä P, teki 1(!99 ehdotuksen, että Puola.

Venäjä ja Tanska yhdes.sii liyökkäisiväf Ruotsin
kimppuun. Liivi piti erotettaman Ruotsista ja

muodostettnman Puolan ylivallan alaiseksi aate-

listasavallaksi. Sai aikaan liiton Moskovassa mar-
raskuussa sam. v. \'enäjän. Tanskan ja Saksin
välillä. Siirtyi Venäjän palvelukseen 1701 ja oli

osallisena Venäjän sotajoukon järjestämisessä.

Korkeimpiin arvoihin kohonneena P. oli 1703 Ve-

näjän lähettiläänä Puolan hovissa, mutta koetti

sitten venäläisten Puolan avuksi saapuneiden
joukkojen ylipäällikkönä saada toimeen yksityis-

raulian \'enäjän ja Ruotsin välillä saavuttaakseen
Ruotsin kuninkaalta armahduksen, joutui sen-

vuoksi Aujnist II .n vihoihin ja vangittiin 1705
Saksin hallituksen toimesta sekä jätettiin 1706
l'iiolan ja Ruotsin viilillii solmitun rauhan pe-

i)i>tiiksella huhtik. 1707 ruotsalaisille. Kaarle
XII:n käskystii P. teilattiin inaankavnltajana
h.kak. 1707.

'

A'. U\ K.

Patmore [pätnia/. C o n v e n t r y Kearsey
Deiphton (1823-96). enpl. kirjailija. P:n ai

kaisemmas.sa tuotannossa ilmenee selvästi prera-

faeliittien vaikutusta, myöhemmissä runoissa,

jotka ihannoivat kotia ja sen runoutta. hSn on
liiytänyt omintakeisen sävynsä. Ilanon teoksis-

tansa. jotka ovat hyvin yleisön suosimia, mainit-
takoon: ..Poems" (1844), „The anjrel in the

liouse" (4 OS.. 18r)4-62). ..The iinkiiown Eros"
(1877), ..Amelia" (1878), ..Relipio post:r" (1893),

..Rod, the root and the flo\ver" (180,5). P. on jul-

kaissut myös esteettisiä kirjoitelmia. //. Krn.
Patmos {Patmo. it. San Giovnnni di Palino)

.

kalliosaari (Hapios Ilias 203 m yi. merenp.) Ai-

'.'eian-meressä. louiiaiseen .''amos-saaresta, kuu-
luu Sporadeihiu: n. 40 km', 3,000 as. (kreikka-

laisia). Oli roomalaisaikana karkoitiispaikka.

jossa kertomuksen mukaan npostoli Johannes oles

keli. ja jossa elettyihin näkyihin Johanneksen
Ilmestyskirjan arvellaan penistuvan.

Patna. 1. Divisioni Intian keisarikunnan v.

1912 muodostetu.ssa Beliar and Orissa nimisessä
provinssissa (ent. Itä-Bciipaalin provinssissa).

fJanjres-virran molemmin puolin: 61.243 km'.

l.">..514.987 as. (1901). joista 13.710.703 hindu-

laista. — 2. Edellämainitun divisionin ja provins-

sin pääkaupunki. Cianges-virran oik. rannalla,

rautateitten risteyksessä; 136,1.''i3 as. (lOin. —
Kalkuttan jälkeen Itenpaalin tärkein kauppakau-
punki (opiumia, öljysiemeniä. suolaa y. m.).

Melkoinen teollisuus (opiumia, piiuvillatava-

roita, saviastioita y. m.) ja vilkas jokiliikenne.

- Collepe-opisto. — P:n länsipuolella on B a n k i-

p II r (moskeia, pyliiinvaelliispaikka) .
— P., van-

han ajan 1'iitnliiiulrn. kreikkalaisten l'iililiolliro,

oli yhteen aikaan Intian huomattavin kaupunki.
Sinne tulee sijoitettavaksi ylä-oikeus ja yliopisto.

E. E. K.

Pato, joen taikka kanavan poikki rakennettu
I— te, joka supistamalla uomaa joko kohottaa ylä

puolella olevan vi'den pinnan taikka salpaa sen

1
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Kuvii ».

kokoiiaau pysälidyttäen viiran. Erittiiiukiu pija
käytetäiln maataloudessa maa-alojen kuivattami-
seksi tai vesittämiseksi sekä teollisuuslaitoksia

varteu. jolloin joeu taikka kosken pitemmälle
matkalle jakautunut putous p:u avulla kootaan
yhteen koiitaau vesivoiman käyttöä varten. Myös-
kin laivakulkua varten padotaan toisinaan ma-
talan joen vedenpinta prilla askelmille ja as-

kelmakohtaan rakennetaan suikukammio (ks.

J ok i r a k e n n u s). Maataloustarkoituksiin on
p:ja käytetty vuosituliansia ja teollisuuslai-

toksissakin ne ovat useita vuosisatoja olleet tun-

netut. P. rakennetaan toisinaan pitkin koskea
ja se erottaa silloin osan siitä tehdaskouruksi,
mutta tavallisimmin se asetetaan poikkivirtaan.

jolloin siinä, jos se kohoaa vedenpinnan yli ja

sulkee valtaväylän, useimmiten tulee olla laut-

lauskouru ja kalaportaat, toisinaan myös vene-

."ulku. P:t ovat joko kiinteitä, avattavia taikka
kokonaan purettavia. Kiinteät p:t ovat joko
pohja-p:ja. alkuperäisen vedenpinnan kor-

keutta matalampia kynnyksiä joen pohjassa,

taikka k o li op :j a. joiden korkeus on alkuperäi-

sen vedenpinnan korkuinen taikka sitä suu-

rempi. Vettä ei saa padota niin korkealle, että

siitä tulee vahinkoa yläpuolella oleville rannan
taikka putouksen omistajille. Jotta tämä ei tul-

vankaan aikana tapahtuisi, tehdään p. avattava

taikka purettava, niin että suurempi vesimäärä
voidaan laskea p:n läpi ja jäätkin pääsevät va-

paasti lähtemään p:n yläpuolelta. Kiinteät p:t

ovat paaluseiniä joko semmoisenaan, taikka
kivitäytteen ympäröimiä (kuva 1). puuarkkuja,
jotka ovat joko kokonaan taikka o.saksi kivillä

täytetyt, sekä kivestä taikka betonista tehtyjä

muureja (kuva 2). Joen pohja ou p:n sekä ala-

että yläpuolelta erityisesti varustettu, jotta p:u
ylitse syöksyvä vesi ei sitä söisi eikä vesi pää
sisi kaivautumaan p:u alitse. Avattavia ja pois-

tettavia p:ja 1. liikkuvia p:ja. joiksi niitä

myös nimitetään, on useampaa eri rakennetta.

-Tavallisimmat ovat seuraavat. L u u k k u-p. (kuva
S), jonka avattava osa on pystyttäisten pielien

varassa liikkuva puinen luukku, joka vivun,

hanimaskangen (rattaan ja kammen) taikka ket-

jujen ja telan avulla nostetaan ylös. kun enem-

män vettä tahdotaan l.nskea p:n läpi. Neula-p..

joka muodostetaan pystyssä ja vierekkäin seiso

vista nelikulmaisista puista 1. ,,neuloista". Ne
pysyvät pystyssä paikoillaan siten, että virta pai-

naa ne joen pohjaan muodostettua kynnystä ja

vedenpinnan jläpuolella olevaa pukkisillan kan-

nattamaa niskapalkkia vasten. Tämä pukkisilta,

joka siis tukee neuloja, tehdään joko puusta ja

kiinteä (kuva 4) taikka sellaisille rautaisille pa-

keille, jotka, sittenkuin niskat ja siltalankut

ovat poistetut, voidaan pohjassa olevien sarana-

tappien ympäri kääntää pohjaa vasten makuul-

leen, jolloin joen koko uoma tulee vapaaksi

(kuva 5), Poiröen pato. Pukit nostetaan pys-

tyyn yksi kerrallaan niitä yhdistävien ketjujen

avulla. Sillalta neulat nostetaan ylös ja pan-

naan paikoilleen tav. käsivoimin yksi kerral-

laan. L ä p p äp. on muodostettu vierekkäin ase-

tetuista vaakasuoran akselin ympäri kääntyvistä

puulevyistä, joita virta painaa joen pohjassa ole-

vaa kynnystä ja akselin kohdalta lähtevää vino-

tukea vasten. Niin kauan kuin patoutuneen ve-

den painepiste on viiäntymisakselin alapuolella,

pysyy läppä pystyssä, mutta jos vesi patoutuu

määrättyä korkeutta ylemmäksi, niin että veden

painepiste tulee akselin yläpuolelle, keikahtaa

läppä itsestään kumoon ja virran uoma on va-

paa. V a I s s i-p :ssa on suuri, rautalevystä tehty

torvimainen valssi, joka makaa pohjassa tuket-

tavan aukon poikki nojaten päistään aukon

pielimuureja vasten (kuva 61. Kun aukko tahdo-

l;iau avata, vieritetään valssia konevoimalla

pielimuurien kaltevaa tukipiutaa myöten ylös

(tSllainen valssi-p. on m. ni. Enson tehtaalla).

J. C-en.

Patogenia (kreik. paWios = kärsimys, ja genie-

Sis = syntyi, tautien synty sekä oppi siitä.

Patogeninen (ks. Patogenia), tautiasyn-

nyttävä. esim. p. bakteeri, sellainen bakteeri, joka

kykenee synnyttämään taudin, vrt. Bakteerit.
PatogTiostinen (kreik. pa//ios = kärsimys, ja

r/jiö.sijt = tieto), taudista selkoa antava, esim. p.

taudinmerkki. ilmiö, joka jollekin taudille on

tunnusmerkillinen, niin että sen ilmenemisestä

voi jonkinlaisella todennäköisyydellä päättää,

että vastaava tauti on olemassa.

Patois [patiuVJ (ransk.i, rahvaanomainen puhe-

tapa : murre.
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:i e n p.

»A-T'i«ua M \lri«i& tauu

I. *arsin>i«en p:D
muutok'''^^

loj* eri

avulU '

mi-'

ril.-

taii'

rull-

ien UI1il"!U«'Il

iie«t. Niin|>ä

'Hippokrates.

- j.i lo(Hts

liionte«'stii

:;n-f>ta jll ku
yleisiä liituliii-

.i.ni..>ii,i. S p e S i 11 ;> 1 1

käsitvllessii ta)itlilli»i.i

issfi ja tiividiii iliueueinisiiuiO'

E k s p e r i III e n t a 11 1 i II e II

p. pyrkii kokeitten avulla

erilaisimpia p:Hnu kuuluvia

1 " _• i 11 e n anatomia kli-

1. inikiili ne silniiu-

-tii ovat linvaitta-

:i e 11 histologia tan.s tut-

-.1 ja kudoksissa ilmeneviä taii-

mitkä vain mikroskoopin
i-ia valmistelutapoja koventa-

y. m.i käyltamSlIfi ovat suo-

en kuluessa ovat käsitykset

M ja niinikään siitä, mitkii

illi^esti o\'at noitten taudillis-

K iiitajinu. vaihtuneet ja keliitty-

piiliutanu h u m o r u a 1 i-p :asta

Gulenusi. jonka mukaan kaikki

taudit ja sairaloiset tilat aiheutuisivat ruumiin
i> i<nior = kosteus, nestei ja eritoten ve

kokoomuk>e>ta ja laailiista yleensä.

tälle katsautokannalle perusti

'n sellu laari eli solu-p:an.
<ti kaikki taudit syntyvät solujen.

elollisen olennon pieninteu orgaanisten

nesl" "
ren

Va-
Vir

jonk

noitten

ykiilöitten taudillisesti muuttuneesta toimin-

na.sta ja tilasta. Tälle kannalle on tie<le suu-

rin piirtein «itteinmin a-settunut. Patologinen
-ti ruuniiinavauspöydän ääressä

••e potilaan eläessä hänen tau-

-.i-iinamnie käsityksen ja tekemämme
M ..E mortnis verum" (kuolleilta to-

"I • piirretty patolo<;i.sen laitoksemme
riiii- 'loneen seinälle. M. OH.
P ' n. tautioppia, patolofriaa koskeva,

tsi.- vrt. Patologia.
Pai..,. ' lohn Ciibson ,18241{l07i.

-koti. 1. laja, työskenteli v:sfa 1858
l'u«ien villien ihmi.s.syöjien keskiiu-

d««*a. ei 1 nimisellä saarella ja sitten

-i'I'ä V • ri.i Ani«alla. jonka asukkaat
' iksctnnn miltei kaikki kääntyivät

|.fr,!,n Paton, ..Missionnry to the

N> liiography" (1889); suom.
.11 lähetyssaarnaaja John
p n e;..in.." . iiiiiCr.j r. p.

Patrai ifnimM. jt. Pnirnnno), linnoitettu kau-
punki K- ' -oKHen pohjoisranni-
kolla. ! ipäin pistiivän P:ii-

la!' 1 hIusmU on I/opanton- I.

Kor rannalla, parin radan yli-

tyiii AKhiM nimisen noinoksen päii-

k.iM: 724 HK. MftOT: Kreikan kolmas kaii-

punK. laadut leveät, suorat: venetsialainen
linna, tuomiokirkko. Teatteri. Muutamin oppi-
I .iic.L .1-1 .'L L. f.., .!..,),tuin. Mainio satama.

<n iilos korintteja (enem
. ista Kreikan salamasta),

viini», V , y. m. fK. i:. K.)
P:d !• luultavanti foinikialaiset. Oli

vanhalla ajalla mnhtnvimpia Akiiaian kaupun-
keja; P:n yhtymi-eolll kolmet-n miiuliiin kaupun-
kiin nynlyi Akhainn liittokuntan. 280c. Kr. .\ti-

gii^nis antoi l':lle ruuin. siirtolan oikeudet. V. 12i)j

P. ristiretkcilijäin \alloittaiiiiuia tuli .Vkbaian

hertluakiinnan pääkaupungiksi; tämän maan
venetsialaiset ostivat HOS. ja 14ii:i turkkilaisei

-en valloittivat. \'. ITTU venäläisillä ja iiiainou

teillä oli P. lialliis>aan, mutta vielii sain. v. sen

polttivat turkkilaiset. \". ISJl P:>sa alkoi kreik-

kalaisten vapaussota; sani. v. turkkilaiset sen un
destaan polttivat. V. 1828 ranskalaiset miehitti

vät P:n Kreikan puolesta. O. R
Patras ks. P a t r a i.

Patres ilat. monikkomuoto sanasta j)(i(cr = isä i

.

isät. vanhanajan Ivooniassa senaattorien nimitys

lp. coftscf"<;W I ( ; kirkkoisät (p. ecrlrsia- 1. aposin

liri): leikillisessii puheessa yliopiston konsisto

iin jiisenet. F. II 1.

Patria liat.), isänmaa.

Patria, kotimainen tapaturmavakuiitiisyhtiii.

ks. r a p a t II r m a v a k n n t ii s.

Patriarkaatti iks. P a t r i a r k k ai. patriarkan
ar\o. virka tai virka alue; myös isänvalta (vrt.

M :i t r i a r k a a t I il.

Patriarkka (kreik. pntiia'rkh<'K = esi-isä. <
pitliiii - sukuperä, ja arkin'-' - alku), Israelin

kansan esi-isäin Anhrahamin, Iisakin ja Jaa-
kobin .sekä tämän 12 pojan kunnianimi. Myö
licmmin nimitystä kiiytettiin myöskin Tibe
riakscii ja Babylonin korkeiden neuvostojen

puheenjohtajista. Kristillisessä kirkossa nimi-

tys esiintyy 4:niien vuosis. alussa kaikkien

piispain arvonimenä, mutta rajoitettiin sittem-

min ainoastaan nooinan. .Meksaiidrian, .\ntio-

kian. Konstantinopolin ja Jerusalemin piispoihin

osoitukseksi heidän johtavasta asemastaan. Ve
iiäjän kirkolla oli oma p. 1.^89-1721. Länsimailla

on Aquilcjan ja Oradon piispoilla ollut aikoinaan

p:n niini ilman vastaavaa valtaa, ja samoin
on vielä nykyään Venetsian ja Lissabonin piis-

pain laita. ItUinaisilla lahkokirkoilla. kuten ar

meenialaisilla. nestoriolaisilla, jakobiiteilla ja

kopteilla on omat p:t. ,4. J. P-ii.

Patriisi (lat. p<itri'cius) . vanliimman Kooman
v.illit-eva kansanluokka, jolla yksinBJin oli täy-

det kansalaisoikeudet ja jolle senvuoksi kansan
nimitys (poptiliisl varsinaisesti kuului. Kun Ser-

viiis Tulliiikseii ajoista alkaen valloitettujenkin

lalinalaiskaiipunkien asukkaat saivat kansalais-

oikeudet, jäi p:ien asema kuitenkin etuoikeu-

tetuksi siinä suhteessa, että ainoastaan heillä

oli valtiollinen äänivalta ja oikeus päästä virkoi-

hin ^iii» nuffraijii ja iiis honorum). Etuoikeiide-

ton luokka tplths. ks. t.) .saavutti sittemmin sit

keän taistelun kautta saman valtiollisen aseman
kuin p:illa oli. Niitä perheitä, jotka sen

kin jälkeen vielä nimellisesti kuuluivat tuohon
Rooman vanhimpaan aateliin (ks. Aateli), oli

kansalaissotien taistelujen jälkeen tasavallan lo-

pulla vain n. ,50. Ca-sarin ja Augustuksen toimesta

p;n nimitys tuli ansioiden perusteella saavulelta

vaksi arvonimcksi. — Myölicmmällä ajalla p. oli

konsulien arvonimi: frankk itäiset kuninkaat -ai

vat kirkon siiojeliisherroina tämän kunnianimen.
- Saksan valtakniipungeissa p;n nimitys im-r

kitsi 12:nnella ja i:!:nnella vuosis. niihin »ukiii

liin kuuluvia henkilöitä, joilla vanhastaan oli vk
sinoikeiis eräisiin korkeimpiin virkoihin. E. II-I.

Patriisi ks. Matriisi.
Patrik Ipii], katolinen pyhimys, Irlannin apos-

toli ja suojeluspyhimys. Tarun mukaan skotl. P..
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jonka alkuperiiiiien uimi oli Sucat, villittiin 43J
Uooma.ssa piispaksi ja työskenteli siitä alkaen
61 V. kristinuskon vakiinnuttamiseksi Irlannissa,

kunnes hiin 49:! kuoli lliO-vuotiaana. Todellisuu-

dessa hänen työnsä näyttää supistuneen sekä
aika- että inuiliin mittoihin nähden paljon vä-
hempään. Paavi lähetti hänet todennäköisesti
ainoastaan taistelemaan pelasianismia vastaan,
joka oli saanut Irlannin jo aikaisemmin perus-

tetussa kirkossa paljon kannatu.sta. Ilän lienee

kuollut 460 :n tienoilla. [Belleshcim. ..Gesihichto

der katholischen Kirche in Irland" I ilSSS),

.'>tokes, ..Ireland and the Celtic church" (3 :s pain.

1892). Grad«ell, „Succat" (1892), Bury, „The
life of St. P. and his place in history" (1905).

|

/. J. P-ä.

Patrimonium [-Ö'-] (lat.), isänperintö, perintö-
t ila. omaisuus. — Patrimonium Petri,
Pietarin perintömaa, alkuaan Rooman kaupungin
alue. sittemmin Kirkkovaltio.

Patriootti (lat. patria = isänmaa), isänmaan-
ystävä. Hollannissa. Puolassa. Englannissa. Hans-
kassa, Baierissa ja Ruotsissa on ollut puolueita,

jotka ovat nimittäneet itseänsä patrioo-
teiksi. Ruotsissa käytti tätä nimitystä v:n
1760 valtiopäivillä esiintynyt m aa puolue
(landtparlict), s. o. isänmaanpnolue. joka tur-

haan koetti kukistaa, silloin vallassa olevia hat-

tuja: myöhemmin sanoivat Kustaa III:n aate-

liset vastustajat itseänsä patriooteiksi. — Pat-
riotismi, isänmaan rakkaus. J. F.

Patrioottiliitto (ligue des patriotes), ransk.

Paul D(5roulC'den 1882 perustama isänmaallinen
yhdistys; hajosi kahtia 1888; lakkautettiin 1889
lioulansismin suosimisesta, uudistettiin 1895.

J. F.

Patristiikka, kirkkoisiä koskeva tiede. Kato-
lisella taholla tämä tiede yleensä on rajoittunut

kirkkoisien elämän ja teosten kuvailemiseen (ks.

Patrologia). Protestanttisella taholla A d.

Harnaek ensimäisenä alkoi käsitellä p:aa
kirjallisuudenhistorian kannalta. Hänen teoksensa

..Geschichte der altchristlichen Literatur" il:nen
osa 1893) on tässä suhtees.sa käänteentekevä. Ka-
tolisella taholla on tätä menettelyä myöskin
Bardenhe\ver jossain määrin noudattanut teok-

•<essa ,,Geschichte der altchr. Literatur" v:sta 1902

alkaen. Muinaiskristilli.seu kirjallisuuden tutki-

musta esittää hyvästi A 1 b. E h r h a r d teok-

sessa „Die altchr. Literatur und ihre Erfor-

sehung seit 1880" (2 nid. 1894-1900). Uusin teos

n. Jordan ,,Geschichte der altchr. Literatur"

(1911). E. Ka.
Patroklos, Troian sodan sankareita. Menoitiok-

>en poika, .Vkhilleuksen ystävä, sai surmansa
Uektorin kädestä (ks. Akhilleus ja Home-
ros). '

L. T.

Patrologia (kreik. pate'r = isä., ja logos = oppi)

,

tiede, joka kuvailee kirkkoisien elämää, toimin-

taa ja kirjoja. Ensimäinen tätä laatua oleva teos

on Hieronymukseu .,De viris illustribus" (392).

Uudella ajalla on ilmestynyt useita kirkkoisien

kokoelmia. Sellainen on ,.Maxima Bibliotheca

vpterum Patrum etc" (1677, 27 nid.). Arvok-
kaampi on Gallandin kokoelma ..Bibliotheca ve-

terum Patrum etc" (1765-81, varustettu selittä-

villä muistutuksilla. 14 nid.). Täydellisin on
.Mijmen ,,Patrolo<ria", jonka ,.series graeca" sisäl-

tää 162. „series latina" 221 nidosta. Uusimmista

editsioneista ks. Kirkkoisät. Saksaksi on il-

mestynyt hyvä kokoelma ..Bibliothek der Kirchen-
väter" (80 nid. 1869-88; 2:ncn pain. ilmestyy
v:sta 1911 alkaen). [Bardeuhevver, „Patrologie"
(3:s pain.. 1910).] E. K-a.
Patronoatti ks. P a t r o n a u 1 1 i o i k e u s.

Patronaattioikeus, jus patronatus, aa-
telisollo aikaisemmin myönnetty oikeus ottaa
pappi seurakuntaan, jossa hänellä oli säteritalo

ja jonka kirkon suhteen hän oli itselleen hankki-
nut erikoisia ansioita (esim. rakennuttanut sen).

Jouluk. 21 p. 1868 annetussa julistuksessa mää-
rättiin, ettei p:tta enää kellekään anneta.

K. K-a.
Patronus [-C-J, suojelusherra (ks. Klientti),

patronaattioikeuden omistaja; suojeluspyhimys
(ks. t.,1.

Patronyniikon [)ö-lco'n] (kreik., = isännimen
mukainen), isän nimestä muodostettu jälkeläisen

nimitys, esim. kreik. Pelei'des = Peleuksen poika,

s. o. Akhilleus, ven. Aleksandroina = Aleksanterin
tytär. A. K.
Patroona, pahvi- tai metallihylsy, jonka si-

sässä ovat ruuti, sulkupanos ja haulit tai kuula
ja jonka välityksellä nämä ampumatarpeet asete-

taan takaaladattavan ampuma-aseen patroona-
kammioon. P:n takapäässä on nalli, johon pyssyn-
lukon aikaansaama isku sattuu synnyttäen rä-

jähdyksen. Vain metsästyskivääreissä käytetään
enää pahvi-p:ita; sotilaskiväärien p:t ovat me-
tallista. — Puhutaan järeistä, löysistä
ja h a r j o i t u s-p:i s t a. Löysät p :t sisältävät

vain sulkupanoksen ja ruutia ja niitä käyte-

tään manövereissä. Harjoitus-p :t eivät ollenkaan
sisällä ampumatarpeita, vaan niillä on vain p:n
muoto (kuula puusta tai lyijystä) ja niitä käyte-

tään lataus-, tähtäys- ja laukaisuharjoituksissa.

Sotilas kuljettaa p:t osaksi vyöhön kiinnitetyssä

nahkaisessa p.-laukussa osaksi repussa. —
P.-varasto kuljetetaan p.-kärryissä jälkijoukon
perässä kuormastossa. il. v. Tl.

Patrulli (ransk. putroville, esp. patrulla)

.

kulkuvahti. P:t ovat sod:inaikana pääasiallisesti

kahta laatua 1) suojeluskulkuvahteja ja 2) kiitä-

viä kulkuvahteja. — Suojeluskulkuvah-
t i e n tarkoitus on oman joukon suojeleminen
häiritsemiseltä ja äkkiarvaamattomilta hyök-
käyksiltä, marssin kestäessä, levolla oltaessa sekä

tappelussa. Suojelu.skulkuvahteja (suuruus: 3

miehestä kokonaiseen osastoon saakka) määrä-
t.ään : a) etuvartioketjun edessä olevan piirin tut-

kimiseksi ; b) etuvartioiden tarkastamiseksi; cj

oman joukon sijoittumispaikan läheisyydessä ole-

van seudun silmälläpitämiseksi; d) oman joukon
lähemmäksi suojelemiseksi liikunnon kestäessä;

e) tappelun aikana sivustojen ja selän suojelemi-

seksi.

Kiitävien kulkuvahtien tarkoitus on
hankkia niitä tietoja, joita päällikkö tarvitsee

tutustuakseen vihollisen olopaikkaan, suuruuteen,

tarkoituksiin y. m. Kiitäviä kulkuvahteja (suu-

ruus; yksi osasto - yhteen divisioonaan saakka)
määrätään: a) hankkimaan tietoja seudusta ja

vihollisesta, hi estämään vihollista hankkimastii

tietoja omasta joukosta ja sen tilasta, c) ottamakin

kiinni vihollisen tiedustajia y. m. — Myös rau-
han aikana määrätään kulkuvahteja s i s ä-

palveluksessa järjestyksen ylläpitämiseksi

ja 1 i n n a p a 1 v e 1 u k s e s s a vahtipostien tar-
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~-;i tapauksis$ui lilliett-tHtiti

1 .H-S niiestjii kulkiivali-

M. V. II.

Patruuna iks. P»tronui»l. isttntii. tehtaan-

1'säDta. vrt. Patroona.
Patsientti (ran&k. fxilienl. < lat, pohois =

kkrMtiiK |>otila$.

Patajoki I. Paatsjoki (lap. Batäevtti
jok. norj. P a » v i k e 1 v e n. ruots. P a s v i k-

alv), laiikujoki Inaritijärvestil Juaniereen. pit.

isokin, josta ii km Suoiiipu ptiolellii : P:u putous

Inariojilrvp^til mereen 114 in: Suomen rajulta liili-

Jrtty^.^n P f>!i ivclk»-!!! pitkin pituuttaan Norjan

Jk N ma. P. muodostaa paikoi-

tella ^ koskia (Miinnikkiikoski.

ta;i>

Va.
P.

4UUt.i «iifii.iiri.it

rat Kirkene-iin

<UI1-' '•:'
P:.

vali. V ;.

u-ki. h.oli.iuku~ki y. m. m.), paikoitellen

eveii«' levvalikiiiksi jUrriksi iBotsjäyri.

.\ri. T.ioalbmejli.vri y. m.),

.on pohjaan. Lähellii sen

liuu vuonon rannalla, sijait.se-

suuret rautatehtaat; n. 5 km
! veuiiliiinen lioris-lMebin kirkko.

"He kuljettae.ssu oikaistaan ta-

ujäyrin pohj. rannalla olevasta

Svanvikin kylustii maanteitse Langfordin-järvelle

j. n. e. Kirkenesiin. L. //-nm.

Patiuli, Etu-Intias.sji. Coylonis.sa. Malakan
nieli. ini.i.i!);! .sekä It&lntian saaristossa kasvavan,

hU' in kuuluvan Popostrmon Patchoulin
vai:

.

-et kuivatut lehdet ja niistä valmis-

tettu pdri^ynii. Lohdet sisältävät eetteristä p.-

öljyK. joka lehtiä kuivattaessa aikaans.tadun hei-

kon kfiymisen kautta saa luonteenomaisen, väke-

vin tuoksunsa. P:ia käytetään enimmän Itä-

Aasiassa sekä Venäjällä. /. V-s.

Patten lyötnj. .Simon Nelson (s. 1S.S2),

.imer. taloustieteilijä. v:sta 188.'» professorina

Pennsylvanian yliopistossa. )'. on rajahyötytfo-

reetikoita ja pitää kulutusta taloustieteen lälitö-

kohtana: teoksia: ..Consumption of \veiilth"

lfeS9i. ..Tlicory of dynamie economics" (18'.t2).

..Economic hasis of protection" (1891) ..Develop-

ment o( english thoufiht" (1890), „Theory of

prosperity" (19021, ..Ne^v ba-sis of civilization"

1907), ..Social hasis of relipion" (1911), „Rc-
roDstruction of economie theory" (1912).

J. F.

Patteri iransk. bailerie). 1. Pysyväinen tai tihi-

(läinen tykkiryhmä. jonka tykit ovat sijoitetut sil-

millUpit&en ylitenäi.stä taktillista tarkoitusperää.
.Io« tykkien suojana on maasta, kivistä tai rau-

dalta telityjl varustuksia (valleja, torneja y. m.),

<ianot:mn näitä kutakin erikseen ja kaikkia yh-
teiix-^ti p:ksi. .Sota-aluksessa kaikki samalla
kannella olevat tykit muodostavat p:n. Jos alus
on ' I varten eikä sillä ole itsenäistä
Iiii-. motaan sitä uivaksi p:k s i.

- ii.K-^ä p. on taktillinen yksikkö
psitaljoona jalkaväessä). Kenttä-

1 4-8 tykkiä: 6 patteria muodostaa
k i H t n b r i c a d i n, johon kuuluu
lii 11:1 raskaita p:eita. Pie-

lin vuori-p:eissa. Kcnttli-

töä istuu tykkivaunuissa.
koko miehistn on ratsain, sanotaan

Isnr

p:'

k e n t t ä t y
•eka k < \ <- i

oir

tyk

P:ia, jonka
ra t « a • f a V n b s i p:ksi. U. v. II.

- Mcjil. pilvaaninen paristo,
väl; 1,1-11 elementti.

Patteritoml, pvurcil torni linnavarustuksissa

itav. Iiast ioneissa I ; panssnrilurni ks 1' a n

»

s a r i p a t t e r i. 1/. v. U.

Patteson //xiJs.xi/. John C o I e r i d ^ e ( 18S7-

TIK en;_'l. liihetyspiispa. Oli n. s. Melani-esiau lii

hetyksen ^ks. Englannin kirkon lähe-
tysseurat) lähettinä v:sta 18,''>4 ja v:sta 1861

piispana (hiippakuntana Uudet lleliridil. Salomo
nin ja Santa Crur-saaret) , P. sai surmansa, orja-

rosvoksi luultuna, eriiällä Santa Cruz saaristoon
kuuluvalla saarella. Kiiänsi Raamatun alkuasu-
kasten kielelle. [.V. Kolinodin. „J. C. P., en lifs-

ucl. niartyrhild" (ISSS).J f/. />.

Patti on yleisnimitys sille vammalle, joka ai

lieutuu hevo-eu. harvoin vetohäiän. kinftunivel

luiden pitkällisestä tulehduksesta. Viallisten ni

velpintain kosketuksesta toisiinsa astuessa syn
tyy kipua ja eliiin ontuu. Onnunnalle on omi
naista kipeän jalan nykäisevä köllöttäminen liik-

kues.sa. mikä tulee yhit huomattavainniaksi. jos

eläin levon tai sairaan jalan viihiin :iikaa koukis
lettuna pitämisen (pattikoei jälkeen iikkiä joutuu
liikkeeseen. Eläimen jonkun aikaa liikuttua tus

kat väheneviit. ja onnunta tuliK' tuskin huoni.it

tavaksi. Tulehdus saattaa lopulta viedä luiden

yhteenkasvamiseen. jolloin kipu katoaa kokonaan
ja ontuminen taukona. Tiihiin pyritiiän vamman
parantamisellakin. \'äkevill;i voiteilla hieromalhi

polttamisella y. m. edistetiiän tulehduksen kul

kua, jolloin luiden yhteenka-svamisen vuoksi ehdo
ton lepo eläimelle on välttämätön. Kp.

Patti, Adelina (s. 184.'>), it. koloratuurilan

lajatar. alallaan kaikkein loistavimpia. Siiilytti

äänensä harvinaisen sulosoinnin vielii korkeaan
ikäänsäkin asti. Teki laajoja konserttimatkoja
sekä Euroopassa ettil Ameriikassa. /. K.

Pattijoki, 1. Sälöisten pitäjästä erotettavaksi

määrätty uusi khrakunta sen. päät. 22 p:ltä

hiilitik. lono. - 2. Asema Raahen yksit, radalla

4 km Raahesta.

Paturi, Kustaa (1812-68), maanviljelijä .Tn

nakkalassa : aikansa niukan suomenkielisen rah

vaankirjallisuudcn herättämänii P. kehittyi tai-

tavaksi maanviljelijäksi ja vaikutti paikkakiin
tansa henki.senä johtajana suuresti ym)>iiris

töönsä sekä maanviljelyksen että kunnallisten

asiain alalla; julkaisi 1842 „Huvilauluja ITämo
hestä". J. F.

Patvaska, nuoren pariskunnan varjelija, tie

täjä. joka sanoilla ja taioilla suojelee morsius
paria siksi, kunnes häät ovat päättyneet.

Pau //lö/, Louis (s. 1848). ransk. kenraali:

otti luutnanttina osaa vv. 1870-71 sotaan, missä
menetti oikean kätensä; oli v:sta 1883 mukana
taisteluissa Algeriassa: tuli lÖOM divisionakenraa-

liksi ja 1907 Nancyn 20:nnen armeiakuiinaii

päälliköksi; erosi ikärajan suaviitetttiaun 1!)i:!

.inneiasta, mutta pysyi edelleen sotaneuvoston ja

senenil : toimi v. 1914 alkaneessa suurvaltain sn

dassa Iiansk:in itiiisen armeian )>iiilllikkönä.

Pau fpöj, kaupunki Lounais-Ranskassa, Basses-

PyrC'n('fes nimisen dep;irlomonliii piiiikaupunki.

kauniilla paikalla .Adourin vas. lisäjokeen Gave
d'C)loron'iin laskevan Gave dc Pau'n oik. ran
nalhi. usean radan risteyksessä: 37.149 as. (19111
— Place Royal-torilta (jolla Henrik I\' :n mar-
moripatsas) ihana iiilköala lumiliuippuisillo Pyre-

neille, kaunis silta, linna, jossa Henrik IV syntyi

ja jossa Ahdelkader perheineen oli vankina, talvi

palatsi. Opettajatarseminaari y. m. oppilaitok



:ai Pauanne

—

Paul 31S

sia, kirjasto, museo, teatteri. Teollisuus vilkasta

(kaugas-, nahkatavara-, suklaatuotleita) . samoiu
kauppa (viiuiä). P. on lämpimän, harvinaisen
tuulettoman ilmanalansa ja kauniin asemansa ta-

kia paljon käytetty talviparantolana. — P. syn-
tyi 900-luvulla perustetun läCaruin herttuain lin-

nan ympärille, tuli 1502 kaupun?;iksi, ITOO-lu-

vulla P:ssa oli yliopisto sekä tieteiden ja taitei-

den akatemia. •— P:ssa syntyi myös Bernadotte.
sittemmin Ruotsin kuningas Kaarle XIV Ju-
liana. (E. E. K.)
Pauanne ks. Pavannainen.
Pauer, Ernst (1826-1905), itäv. pianisti ja

säveltäjä, Lachnerin oppilas. Toimi pianopedago
gina Lontoossa 1S51-9Ö. Pani toimeen historialli-

sia pianokonsertteja selvittelevine ohjelmineen.
Julkaisi useita kokoelmia entisaikojen pianosävel-

lyksiä. Kuului v:sta 1878 Cambridgen yliopis-

ton musiikkitutkijakuntaan. /. K.
Paukkaja. rautatiepysäkki Joensuun-Nurmek-

sen radalla, 44 km Joensuusta. P:n kautta on
mukavin matkustaa Pam ilon (ks. t.) koskelle.

Paukkusignaali, rautateillä käytetty kuuluva
(akustillinen) varoitusmerkki: pienen räjähdys-
panoksen sisältävä läkkirasia, joka lyijykaista-

leilla kiinnitetään kiskon selkään ja räjähtää ve-

turin pyörän kulkiessa sen yli. P:t pannaan pa-

rittain, yksi kuniniallekin kiskolle. Yksi p.-pari

merkitsee, että tulee ajaa eteenpäin hyvin varo-

vaisesti ja hitaasti sekä pimeällä ja sumussa lä-

hettää henkilö kulkemaan junan edellä otta-

maan selkoa varoituksen aiheesta. Jos veturi me-
nee useamman p.-parin yli. on juna pysäytettävä.

P:lla ratavartia voi varoittaa junaa, vaikka itse

ei voisikaan olla paikalla merkkiä antamassa.

J. C-6n.

Paukut ks. Patarummut.
Paul, Adolf (s. 1863), ruotsin- ja saksan-

kielinen kirjailija. Syntyisin Ruotsista hän muutti
vanhempineen 1872 Suomeen, jos.sa hän sai kas-

vatuksensa; työskenneltyään aluksi käytännölli-

sellä alalla hän antautui musiikin palvelukseen,

opiskeli sekä Suomessa että Saksassa, ja ulko-

mailla ollessaan kirjoitti useihin sanomalehtiin
sekä Suomessa että Skandinaaviassa. V :sta 1889
hän on lyhyempiä väliaikoja lukuunottamatta
asunut Berliinissä. Paulin esikoisteos ,.En bok
om en människa" ilmestyi 1891 tansk. käännök-
.senä Kööpenhaminassa, sittemmin myös ruot-

siksi Tukholmassa. Novellikokoelma ,,The Rip-

per" (1892) otettiin takavarikkoon epäsiveelli-

sen sisältönsä vuoksi. Senjälkeen seurasivat:

..Herr Ludvigs" (1893), „En saga frän ödemar-
ken" ja ..Sled det falska och det ärliga ögat"

(1895), „Ung-nans kärleksbref" (1897). .Suurin

menestys P:Ila on ollut näytelmänkirjoittajana.

Etevin hänen näytelmistään on „Kung Kristian

TI" (1897, pain. 1899), joka saavutti aivan har-

vinaista suosiota, sitä seurasi ,,Karin Jlänsdot-

ter" (1898. pain. 1899) ja ,.En ödemarkssaga"
(1901). Saksan kielellä P. on julkaissut: „Alte

Sunden" (1893), „Ein gefallener Prophet", „Die
Geschiclite eines fahrenden Clowns", .,König
Kristian II". ..Schön Karin", ,,Harpagos", „Die
Doppelgängerkomödie", .,Die Madonna mit dem
Uosenbusch", y. m. E. Kr-n.

Paul, Bruno (s. 1874), saks. pilakuvapiirus-

taja ja arkkitehti. P. on. kuuluen „Simplicissi-

rmis" lehden etevimpiin piirustajiin, yksin-

kertaisen sattuvissa tyyppikuvauksissaan pure-
valla ivalla käsitellyt nykyaikaista yhteiskunta-
elämää. Arkkitehtina, jona hän on uudemman
saks. tyylin huomattavimpia taiteilijoita, hän on
pääasiallisesti tehnyt huoneensisustustöitä ja
huonekalupiirustuksia. P. nimitettiin 1907 Ber-
liinin taideteollisuusmuseon opetuslaitoksen joh-

tajaksi. E. R-r.

Paul, Hermann (s. 1846), saks. kielentut-

kija, MUnchenin yliopiston professori, kuuluisa
germanisti, on 1870-luvulIa syntyneen uuden
kielitieteellisen suunnan, n. s. uusgrammaattisen
koulukunnan (vrt. Junggrammaatikot)
hiojia ja johtajia. Mielipiteensä kielen olemuksesta
ja keliityksestä sekä sen erilaisista ilmiöistä

P. on esittänyt filosofisessa teoksessaan „Prinzi-
pien der Spracligeschichte" (4:s pain. 1909), joka
pääasiallisesti nojautuu Herbartin psykologiaan.
P:n kielip.sykologisella teorialla on vielii nykyään
paljon kannattajia kielimiesten keskuudessa,
vaikka sitä p.sykologein taholta viime aikoina
onkin vastustettu : huomattavin vastustaja on
W. Wundt, jonka suuri teos „Völkerpsychologie:
Die Sprache" (1900; 2:nen pain. 1904) on ai-

heuttanut useita riitakirjoituksia. P:n johdolla

julkaistiin 1889-93 kolmiosainen, suurenmoinen
kokoomusteos ..Grundriss der germanischen Philo-

logie" (3:s pain. ilmestyy paraillaan), johon hän
itse on kirjoittanut esitykset germaanisen filolo-

gian historiasta, metodiopista ja saks. metrii-

kasta. Useat hänen tärkeimmistä tutkimuksis-
taan ovat ilmestyneet hänen (yhdessä Braunen
kanssa) perustamassaan arvokkaassa aikakauskir-
jassa „Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Litteratur" (v:sta 1874). P. on
myöskin tunnettu kieliopintekijänä (..Mittelhoch-

deutsche Grammatik", 8:s pain. 1911), tekstien-

julkaisijana (..Altdeutsche Te.xtbibliothek") ja

leksikografina (erinomainen sanakirja ..Deutsches

\Vörterbuch" [2:nen pain. 1908]. jossa erikoisesti

pidetään silmällä merkityshistoriallisia, lause-

opillisia ja fraseologisia seikkoja). 77. S-hti.

Paul, Hermann Daniel (1827-85), musii-
kinharrastaja, kielenopettaja, Kalevalan kään-
täjä, synt. Schwedt nn der Oderissa Preussissa

1827, opiskeli aluksi Berliinin yliopistossa, mutta
antautui sittemmin kokonaan musiikkiopintoihin,
saapui Suomeen v. 1859 sekä rupesi musiikki-
kauppiaaksi Helsinkiin. Täällä hän otti sangen
paljon osaa musiikkielämään, m. m. Helsingin
musiikkiopiston perustamiseen ; samalla hänellä

myös oli pedagogisia toimia, ja nimitettiin yli-

määräiseksi saksan kielen lehtoriksi yliopistoon

1879. Hän on julkaissut saksan kielen oppikir-

joja sekä kääntänyt saksaksi Runebergia (.,Die

Könige von Salamis" 1869), suom. kansanlauluja,
vieläpä koko Kantelettaren (..Aus dem Norden.
Rine Sammlung finnischer Dichtungen". 1877;
..Kanteletar. Die Volkslyrik der Finnen", 1882)

sekä vihdoin Kalevalan (,,Kalevala. Das Volks-
epos der Finnen, 1885-86), jonka jälkimäinen
osa ilmestyi hänen kuoltuaan. Kalevalankäännös
oli suoritettu maist. H. Pantsarin sanasanaisen
ruotsinnoksen pohjalla ja käsikirjoituksen oli

tarkastanut Aug. Ahlqvist. P. koetti saada runo-
mitan vaihtelevammaksi sillä tavalla, että hän,

noudattaen Ahlqvistin esiintuomaa ajatusta, toi-

sen tai kolmannen trokeen sijaan pani daktylin.

P:n käännös on kielellis-esteettisessä suhteessa
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1 jii etenkin Ivy

\.iiK.iitt;iviiii kuUtua .

liiaksi keikkiiviiislu

I Selity ruoti>in kielen

II tuoksiistii kvlliikin

|w ..>.i ,..,.;;.. -. on sittenkin tiitä ny-

k\.. . KiilevalankUiinuöksiä. [Valvoja 1900.

„\ E. y. ^•.

I' ..uipyvdyk^iien iniiotan. verkon) ylii

ja siihen kiinuitetiiUn kiiuuattiniet jii

IMinui. Havks rakennettaessa, s. o. puu-

loiltMessa. paDostelaiin jii a 1 n s t e t a a n.

r. T. S.

Fauler. i.i y u I n is. lS41i. unk. historioltsijii.

v:«ta 18T4 Tnkario valtioarkiston virkiiniies ja

uykyUn »en pääjohtaja, julkaissut erittäin ar-

%-okkaita ja perusteellisia tutkimuksin Unkarin
historiaa alalta; päUjulkaisut : ..Kerene \Ves>eK''-

Myi"n ja hänen tuverieiisa siilaliitto lli04-ll>Tl"

lä OS., 1870) ja ..Unkarin kansan historia ArpiUI-

suvun hallitessa" (2 os., 1S93).

Pauli. iSeor^ Vilhelm (s. 1855), ruots.

tai' ' - opiskellut Tukholman taidenkiite-

mi issa ja Kooniussii. oli 1893-97 Gööte

poi... ' 'Mlekouluu johtajana. P. aloitti

laatuki:-. i. jona hän on tehnyt esim.

ison 1 II 'kiilniau ..Utalukemista" (1884.

.\t. Mvua päivänpaistetta esit-

|R\ lisiä iniettUjättäriä" (188S.

liöutepurin inu.>eos.sa). Hänen monipuolinen tuo-

tantonsa käsittää myös tunneliiiallisia maisemia.

kuten esim. „Bohusin rauniot" Antellin kokoel-

missa, mutta viime aikoinaan hän on herättänyt

huomiota varsinkin koristeellisen tyylikkuillii

seiD&maalauksillaan. joista m. m. mainittakoon
kuvut Ilotell Rydbergissä Tukholina-sa (1892),

läOöleporin museossa (kolme porraskäytävä
freskoa, 1800) sekä Tukholman kunink. teatte-

rivia (1898). .Sijdermalmin latiiiaoppilaitoksessa

fre-ko. 1000 04i. Kikstiankenissa (190C) ja Cisler-

malmin oppilaitoksf-sn (ai seeeo. 1910). l'. oii

tai'-' «tsivä. va.-.t!ianottavainen luonne, joka
,.ir illn>tratsioMimai--esta tuuluma,ilauk-

•e-i.. ittynyt suurtyyliseen seinämaalauk-
seen. Hänen teoksensa kuvastavat viimeisten

vu<>-ik\ iijiiiiiiien taidevirtauksia, ja onpa hau
w -a ensimäiseksi sovellaiiiit monumen-
ta.i II kaikista uudenuikaisimman, n. s.

kubistisen suunnan periaatteita (Jönköpingin
uuden alkeisoppilaitoksen seinämaalauksissa.

I012-13|. P:d piirustuksista ovat tunnetuimmat
„(j6«ta Berlinin* Haga"n kuvitukset (1903). liUii

on myöpi esiintynyt kirjailijana, julkaisten m. in.

lyhyen elämäkerran Ernst .Josephhonista sekU
kirjoituskokoelman ..Konstnärslif ocb om konst"
(1913). — Ilunen vaimonsa, II a n n a P.. gyn-
tyUa nimeh (s. 18(14), on niinikään maalannut
laatu- JB muieemakiivia, fyylitteleviä romanttisia
esityksiä ja on etenkin tullut tunnetuksi muoto-
kuTintaan. E. R-r.

PaoU, Reinhold (1823-82). saks. historian-
kirjoittaja; oli v:«ta 1870 professorina OOttin-
eeniM*; julkaissut joukon Englannin historiaa
koskevia teoksia, m. m, jatkoa Lappenbergin
teokseen .,Ge«ehiehte von England" (1853-.')8) ja
..Oesfhirhfe Englands s«;it den Frie<lenfi8chlli8Rcn

voo 1814 und 181.^" (1864-75).

PauUklaanlt, gnostilaislahko. Perustaja, «yyr.

I\(inslaniinu> Silvanus vaikutti Kiliossassa Kx
iiiet-niassa OöOin jälkeen, l.iihin lien,L.'rnlieimulai

, non vanhan kirkon aikana näylllUi ulloi-n Mar
I
kion. U :sta Trstii lie lienevät liyviiksyneet ai

noaslaau Luukkaan evankeliumin ja Paavalin kir

I joet. P. vastustivat kirkollista junialanpalvelusln

i
jn sakramentteja, pyliiniysten ja kuvaili palve-

I lusta, paastoa, iiuinkkilaisiiutta ja hiorurkia».
' Uniikou alkuunpanija kivitettiin, mutta kuvarii-

tain aikana se levisi laajalle. Keisari Let) .Xrmee

j

uialaiseu vainoamina p:eja siirtyi sara.sccnieii

alueelle. V. 970 keisari csoitti p;lle asuinpaikan
Traakiassa, jossa he sitten levittivät oppiaan an
taen alun bogomiilien lahkolle, .\leksios Komne-
nokson (lOSl-HlS) hallitessa useita p:eja liit

tyi kirkkoon. [Diillinsier. ..HiMlräge zur Sekten
re.schichte des Mittelaltcrs" |l:nen nid. 1890).

Karapet Ter-Mkrttscliian, ..Die P. im byzanti

nischen Kaiserreich" (1893), F. Conybeare ,,The

key of trufh" (1898).] A. J. Pä.
Paulinus. 1. J u h a n n ks. L i 1 1 i e n s t ed t. .1.

— 2. Simo n ks. L i n d h e i m, S.

Paulinus, Laurentius ks, L a ii r e n t i u >

Paul i n u s ( t o t h u s,

Paulitschke /-ilikcj. Philip p (18.i4 99), itä».

-Vfrikau tutkija ja maantieteilijä, matkusteli 1880

Efiypfissä ja Nubiassa, 1884 ja 18sri .\bessiiniassa
;

1889 \Vienin yliopiston dosentti. .Julkaisuja:

,,Uie geograpliisohe Erforsoluing des afrikanischen

Kontineuts" (1879), ,,Die ,\frika-Literatur in der

Zeit von 1500-1750 n, Chr." (1882). ..Die Sudftn-

länder naeh dem gegen\värtigen Stande der Kennt-
nis" (1885), ..Beifriige zur Ellinographie und
Anthropologie der Soinfll. ftallii und llararf"

(1886), ,,Harar, Forstliungsreise nacli den So
mal- und Gallaländer" (1888), (E. E. K.)

Faullinia sorbilis, brasilial. Sapitidueece-pen

sas, jonka pyöreislä ruskeista siemenistä valmis-

tetaan f.' u a r a n a a (ks. t.). K. L.

FauUus, .\ e m i I i u s ks, /E ni i I i ii s Paul
I u -,

Paulsen. Friedrich (1846-1908), snks. fi-

losofi ja pedagogi, synt. IjaiigeiiliornisBa Länsi-
Slesvvigissä friisein asunmsaluccUa. liarjoitti opin-

toja Eriangenissa ja Berliinissä, tuli 1875 dosen
tiksi Berliinin ylio|iistoon. 1878 ylimääräiseksi.

1894 varsinaiseksi filosofian ja kasvatusopin pro-

fessoriksi. .Julkaisi m. m.: ..fieseliiclite des ge

lehrten Unterrichts atif den deutsohen Schulen
und Universiläten" (1885). ..Etliik" (1889), „Ein
leitting in die Philo.sophie" (1892, 21 :s pain.

1909), .,Imm. Kant" (1898). ..Philosophia mili-

lans. Gcgen Klerikalismiis und Naturalismus"
(1901), „Zur Ethik und Politik" (1905), .,Das

deutsehe Bildiings«esen in seiner gescliiohtlicheii

Entuiekelung" (1906), „Aus meineiii Lel)cn"

(1909), P:n teokset ovat sekä arvokkaan sisilUyk-

sensä että miellyttäviin esitystapansa takia saa-

vuttaneet hyvin suurta meneslystä ja ilmestyneet

lukuisissa painoksissa, A. Or.

Paulsen, .) u 1 i ii s (s, 1860), tnnsk. laide-

maalari, syiil. Odensessa; oli nuoruudessaan nm
mnttima.-ibirin opissa, harjoitti vv. 1879-82 taide

opintoja Kööpenhaminan taideakaleminJtsn. jonkn
piofessorina hän nyk. on v:sta 1908. P., joka

on Tanskan ctevimpiä maalareita, saavuttaa par
haimpansa valon ja varjojen erinomaisen her

kUllä, tunnelmallisella esityksellä, jota osoittavat

varsinkin hänen naiskuvieiiKa faiteelliseii hieno
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ilioiikasittely sekä liäneD lyyrilliset iltavalo-

niaisemuiisa. Hiin on myöskin ansainnut huoma-
tun sijan raaalauksellisesti vaikuttavilla, luonte-

liikkailla muotokuvillaan. P:n teoksista mainit-
tiikoon paitsi Hirschsprungin kokoelmissa olevia

lukuisia maalauksia ..Aatami ja Eeva" (1887),

,,Nuoria naisia" (1904) ja ,, Maalaiskylä Ry"
(kaikki Kööpenhamiuan taidemuseossa), taitei-

lijaryhmä Zahrtman. Haslund. Tuxen. Irminger
ja Schwartz (1902), Carl Jacobsen ja tämän
puoliso (kaksoismuotokuva Kööpenh:n taideteol-

lisuusmuseossa), prof. Vilh. Thomsen (Frederiks-

borgiu museossa) ja taiteilija L. Frolich (1890,

.\nlellin kokoelmissa). E. R-r.

Paulus ks. Paavali.
Paulus. Heinrich Eberhard Gottlob

(1701-lSöl). saks. teologi. P., joka v:sta 1811 al-

kaen toimi Heidelbergin professorina, oli viimei-

siä valistuneen järkeisuskon edustaji.a jumaluus-
opin alalla. Tunnetuksi P. on tullut varsinkin
n. s. luonnollisen ihmeidenselitjksensä kautta.
Jeesus ei muka kävellyt veden päällä, vaan jär-

ven rannalla j. n. e. Hänen pääteoksensa olivat

synoptisten evankeliumien kommentaari (3 nid.

IbOO seurr.» sekä ..Leben .Jesu" (2 nid. 1828).

.Spinozan teokset P. myös julkaisi. E. Ka.
Paulus Diaconus 1. W a r n e f r i d i (n. 725-

797), historiankirjoittaja, ylhäistä sukua, oles-

keli langobardilaisten kuninkaitten hovissa, ru-

pesi sitten munkiksi Monte Cassinon luostariin,

meni Kaarle .Suuren kutsusta tämän hoviin, jossa

toimi tieteellisten opintojen edistämiseksi frank-
kien valtakunnassa, mutta palasi sitten taas luos-

tariinsa. P. D. on kirjoittanut useita teoksia;

huomattavimmat ovat ..Historia romana" ja, .His-

toria langobardorum". joista jälkimäinen huoli-

matta kritiikin puutteesta on tärkeä langobar-

dien satuaarteiden ja suullisen perintätiedon säi-

lyttäjänä. Luotettavimmin painetut ..Monumenta
Germani* historica" sarjaan. ii. G.

Paulus Samosatalainen. muinaiskristillinen

jumaluusoppinut, n. v;sta 260 Antiokian piispa.

Monarkianismin kannattajana P. kielsi jumalalli-

sen Sanan ihmiseksi tulemisen Kristuksessa:

Kristus oli ainoastaan Jumalan hengellä varus-

tettu ihminen. Kolmen vv. 264-69 pidetyn kir-

kolliskokouksen tuomitsemana P. säilytti Palmy-
ran kuningattaren Zenohian avulla virkansa, kun-
nes hänen vastustajansa saivat keisari Aurelia-

nuksen v. 272 sen häneltä riistämään.

A. J. P-ä.

Paumotu-saaristo (myös Tuamotti-saaristo ja

ilalalat saaret) Isossa valtameressä, Kaakkois-
Polyneesiassa, ulottuu 14°.5'-23°12' et. lev. ja

135"°33'-14S°45' länt. pit.. kuuluu Ranskalle : 860

km', 3,71.5 as. (1911: ilman P:oon toisinaan luet-

tuja ransk. Mangareva-saaristoa ja engl. Pitcairn-

saarta). P. on maapallon laajin atolliryhmä (ulot-

tuu luoteesta kaakkoon 2,000 km) käsittäen n.

SO atollia, joista monessa on parikymmentä ko-

rallisaarta. P. jaetaan pohjoiseen, keskiseen (tär-

kein: suurimmat atollit Rangiroa ja mainiosata-

mainen Fakarava) ja eteläiseen ryhmään. Il-

masto terveellinen : marrask.-m.aalisk. raivoaa

usein hirmumyrskyjä. Puukasvullisuus rajoittuu

enimmäkseen kookospalmuihin ja pandanuksiin

;

läntisillä saarilla on Tahitilta tuotuja leipäpuita

y. m. Ainoat villit nisäkkäät ovat rotat. Meri-
eläimistö runsas. Asukkaat polynecsialaisia : ovat

11. VII. Painettu >=., 1.5.

voimakasrakenteisempia ja tummaihoisempia kuin
tahitilaiset. Kauppatuotteita: kopra, trepangi,
helmet, helmiäinen, kookosöljy y. m. — Muuta-
mia P:n saaria löysivät jo Pedro Fernandez Qui-
ros (1606) ja Jacob Lemaire sekä Willem Schou-
ten (1616) ; sittemmin niitä tutkivat de Bougain-
ville, James Cook y. m. — Antautuivat 1842
Ranskan suojelukseen, joka 1881 ne täydelleen
anasti. E. E. K.
Paimcefote IpönsfoutJ. Julian (18281902),

engl. diplomaatti, toimi ensin lakimiehenä, oli lain-

opillisena alivaltiosihteerinä ensin siirtomaaminis-
teriössä, 1882-89 ulkoasiainministeriössä; v:sta
1889 lähettiläänä Washingtonissa, missä toimi
menestyksellä hyvien suhteiden aikaansaamiseksi
Englannin ja Yhdysvaltain kesken; hänen myötä-
vaikutuksellaan tehtiin v. 1901 n. s. Hay-Paunce-
fote-sopimus Panaman-kanavan puolueettomuu-
desta; oli Haagin konferenssissa 1899 Englannin
etlustajana ja ensimäisiä jäseniä py.syväisessä

kansainvälisessä sovinto-oikeudessa, jonka perus-
tamisesta hänellä on suuret ansiot.

Paunikko ks. B u 1 1 i a r d a.

Pauperismi (lat. pa«pe'ries = köyhyys) , köy-
hät olot.

Pauropoda ks. Tuhatjalkaiset.
Pausanias {-i'asj. 1. Spartalainen sotapääl-

likkö, hallitsi Lakedaimonia v :sta 479 e. Kr.
serkkunsa Pleistarkhoksen alaikäisyyden ai-

kana. P. johti kreikkalaisia joukkoja Plataiain
taistelussa (479 e. Kr.) ja valloitti kreik. liitto-

laivaston johtajana suuren osan Kyprosta ja

Byzantionin (478-477 e. Kr.). Hän menetti
ylimmän johdon Ateenalle, kun hänen vallan-

himonsa vieroitti joonialaiset hänestä, ja kun hä-

nen neuvottelunsa persialaisten kanssa yksinval-
lan hankkimisesta tuli tunnetuksi, kutsuivat
spartalaiset hänet kotiin. Syj-tteestä vapautet-

tuna hän kumminkin palasi Byzantioniin ja atee-

nalaisten karkoittamana täältä hän asettui Troas-

maakunnan Kolonaihin. Hänet kutsuttiin kum-
minkin uudestaan Spartaan, ja kun siellä hänen
vehkeilynsä Persian vallanpitäjäin kanssa saatiin

paljastetuiksi, pakeni P. Athene Khalkioikoksen
temppeliin, jossa hän kuoli ^46S e. Kr.), kuten
kerrotaan, nälästä, koska temppelin ovet muu-
rattiin kiinni.

2. Kreik. kirjailija 2:sella vuosis. j. Kr. P. on
matkakertomuksessa („Periegesis tes Hellados")

kuvannut Kreikan eri maakuntia ja etenkin esit-

tänyt muinaisen taiteen jäännöksiä ja niihin

liittyviä muistoja. Osaksi hän todella kuvailee

omia näkemiään ja kertoo suullisesti kuulemiaan
taruja, mutta suuri osa hänen runsaista tiedois-

taan on vanhemmasta, meiltä hävinneestä kirjal-

lisuudesta ammennettu. Monet epäilyk.set hänen
kuvaustensa todenperäisyydestä ovat löydöt häl-

ventäneet. Tärkeimmät painokset ovat Hitzig-

Blumnerin (1896-1910) ja Frazerin (1898) jul-

kaisemat. [Heberdey, ,.Die Reis€i des Pausanias"
(1894), Robert, „Pausanias als Sehriftsteller"

(1909).]

Pausias [-i'-J, kreik. maalari 4:nnellä vuosis.

e. Kr., kotoisin Sikyonista. Kuuluisa etenkin

eukaustisista (taulun pintaan poltetuista) vaha-

maalauksista ja taidokkaasta perspektiivin käyt-

tämisestä. Eniten tunnettu kukkaismaalaajana.
L. T.

Paussi (kreik. paucsthai = lakata) on vaiti-



aa Pauvres honteux—Paviljonki ;vj^

V :u muoto muii'

•vut p:t eri muo-
,1 I >eiiiiitikai$e»ti niitä

1 , liuotin |>:ksi j. n. e.

.1 ,t p inerkkejiL Keski-

., ilikirjoitukse^sii niitii

. ;~it'ii tyvliiii niitä taitis

> la eri Uäuet ylitvisivät

I Niinpä ne esiintyvät

j
.isis. tt-oreetikoillrt täy-

illä, josta ne ovat vUhi-

i. !i nluotoillin!^a. — l':ksi

ioaik&a, jota p.nierkki

ocoittaa. i' li.i on u<ein erinonntisen suuri taiteelli-

nen merfc-tv- "^en vaikutus on erilainen sen niu-

k se iskullisella (,.isku-p."i vai

j- liosalla tai onko sen paikka sii-

ketttru ruj^U vni keskellä s&että u.raja-p.",

.,»i»»-p."i. /. K.

Pauvres honteux Ifiörr ulS'J. ..häveliäät köy-
ii.it ' uik(>iu.Kin p;irenipia päiviä nähneet.

PaTannainen, suom. myt., tavataan runomuis-
tiinpauoi--.! v.iin yhden kerran ukkosen junia-

Un l'kon kertoua i..Ukkoa rukuiloopi. Pavaii-

naista palveloopi". I^itvajärven Arhipan lau-

lama' - -'^ ""lituksessaan on Lönnrot yläpuo-

lelle k Pauahnelta. josta hän painet-

tuun 1 :i on mutxlostanut ,,rauatiii€lta"

aikaanoaaden tfiten jumaluiisniinen Pauanne. jota

ei ole k.iii-.uiruiioissa. Tämän ohella on Arhippa
itse t' lU laulanut Pahannctta, ja toi-

i«iu>a \- . esiintyy Pa/tanen. Palvonen uk-

kosen jumalan kertoua. .los viimeksimainitut
nimimuodot ovat alkuperäiset, niin nimi johtuisi

^anaitta palron (/'a/ronen = ,.palvottava") ja Pa-
raMiKiinra olisi väännös. On kuitenkin mahdol-
lista, että asia on päinvastoin s. o. että Palvonen
). D. e. (ivut väännök-iä ja alkuperäisin muoto on
/*(iroRna in en, joka silloin olisi yhdistettävä mord.
>Anuan par<u, ;mu = ..jumala: onni" (tämä sana
on vuorostaan arjalaista alkuperiiä : muin. int.

l-kagat - ..rikkaus, onni: onnenantaja". muin.
per». fcn_(7<i - ..jumala"i. (K. N. Setälä, Finnisch-
ugr. ForMliuncen XII 197-9]. E. V. S.

Pavla. 1. Provinssi Pohjois-Italiassa, Lombar-
diaiMa. Po- joen molemmin puolin : 3.336 km'.
5I2.340 a.. (I9III. -- 2. Edellämainitun provins-
»in pääkaupunki, viljavalla tasan^'olla Ticinon
ra*, raiin ill.i T km Po-joesla, P:n kanavan var-
rella, n risteyksessä: 3't.S98 as. (1911).— Ke-- ' muurit (joilla 12 tornia) ja val-

lit on > i^la IhTJ alkaen osittain muutettu kä-
velyteiksi. Tieinon yli vie (paitsi 782 m pitkää
rautotie«iltaai vanha 7kaarinen katettu mar-
mnri>il<n ty.\:>?.~. Huomattavia rakennuksia: var-
I' >linen tuomiokirkko (aloitettu

'! rkko San Pietro in Ciel d'Oro
il;.!. .11. \ i;:u-!iriuksen hauta), rom. haRilika San
Michele Mafpiore i lOOO-luvulta), Santa Maria dcl
Carmi; ' ?/o II \ih<-onti'n rakentama kar-
telli l'ala/.7.o .Malaspina (taidekokoel-
mat). 1 .. -••'rirha (nyk. kaupungintalo),
ylispialon (1490); Oaril)aldi'u. Pius

j

V:n. Volta:
j .itsaat, miirmorinen muisto-

merkki ..Italia". Sivistyslaitoksia: kuuluisa yli- '

of.i-t., -M-r. 1301; 1.09.'; yliopp. 1911-12). jonka
j

> m. m. kasvit, puutarha ja kirjonto
I- I ), lukio, seminaari, teknillinen opiHto

j

V. m. — Pii«paniiituin. TenlliNuutta I6,S82 työ-

'

11111'stu i;illi iMlust:i\:it rautavaliiiiot. konepajat,
ftiilikötehlaat y. ni. Kauppa iiiiaahiisiiiotteita >

melkoinen. (
/'. h'., h.i

P.. alkuaan ririniiiii. oli riHun. muiiioipium;
sen hävittivät hunnit 4."i2 j. Kr.: se joutui sitten

itä^ixiteille ja .'i72 laii;.'oliardeille. joiden pääkaii

jmii^-iksi .se tuli; pysyi heidän vallakuiilaiisa hii-

\ittyiikin (7741 it. kuiiiiiijasleii kruunau>kaiipun'
kina. ll:iinellä ja 12:niiella vuosis. I'. taisteli

Milanoa vastaan: kannatti tav. >;liilu'lliinien

asiaa. V. i;i,')9 Milanon \'iscoiiti-suku aii:isti puo-
lueriitojen raateleman P:n. P:n taistelussa l.Si.")

Hanskan Kraiis I joutui tappiolle ja vanjiiksi.

Milanon kera P. tuli Espanjalle ja Espanjan pe-

rimyssodan jälkeen Itävallalle. \'. 1S48 P:ssa
syttyi kapina, joka kukistettiin; sen iniohittivjil

sain. V. sardiinialaiset. mutta 1S49 itävaltalaiset

pahisivat sinne. \". lS.'>!t P. Lombardian kera
luovutettiin 8ardiiui:ille. O. A'.

Paviaanit iCynocephalusi. koirannitiotoisiin

apinoihin kuuluva suku; .\frika.ssa ja sitil lähinnä
olevissa osissa .Vasiaa usiistavi:i verrattain isoja

apinoita, joiden ruumis on t:inakk:i. raajat ly-

hyet ja tukevat, tupsupäinen liiiniä pituudeltaan
vaihteleva, useimmilla heU'iinväriset. isot istuin-

pakarat. Karva on pitkää ja harvaa, inuiitamilla

on i.so harja. Pää jatkuu pitkäksi kuonoksi iCti-

noCf7(/i(i7«.s = koiranpää) , hampaat, etenkin kulma
hampaat liyviu vahvat. P. asustavat vuoristoissa,

metsissä ne eivät viihdy, eivätkii mielellään kii-

peä puihin. Ravintona ovat juurikasvit, maalian
pudonneet hedelmät y. m. kasviaineel. multa myös
liyönteiset y. ni. pikkueläimet. P. ovat saufreii

älykkäitä ja oppivaisia, mutta hyvin salakav;i-

loita ja villejä, ihmisellekin ne voivat raivostu-

neina olla vaariUlisia. Poikiusiaiin kohtaan p. sen

sijaan o.soittavat suurta hellyyttä. -- Hyvin op-

pivainen ja senvuoksi apinatoattereissa y. m.
paljon käytetty laji on Keski-.Afrika-ssa asustava,

n. 1 m:n pituinen (häntä 'f, m). selkäpuolelt:i

ruskeahko, vaaleaposkinen b a 1> ii i n i (f. liahuin i.

Jotenkin samankokoinen, mutta lyhythäntäi-
sempi h am ad ry a s (C. hamndrtias/ tavataan
Ahessiinia.sta .\rabiaan. .Se eliiii suurissa parvissa

ja tekee paljon v,xhinko;i, viljelysmaita ryöstä

niiillä. ^tuinaiset efjvpt-läisel pitivät sila pyhänii.

Sille on ominaista liyvin tuuliea liarjiv kasvojen

ympärillä. Pääväri on harmaanruskea, ka.svot

v.ialcanpunaiset. istuinpakarat veripunaiset. Edel-

lisiä isompi mustanaiimainen d ii e I a d a (C. ge-

lada) asustaa korke:illa .\bessiiniaii vuoristoissa.

Rumuudestaan kuuluisa laji on verraten lyhyt-

karvainen, hyvin lyliythäntäinen, isopäinen m an
drilli (('. mnrninn). Pääväri selkäjiuolella on

tumma, turvonm-et posket siniset, kuono punai-

nen, leukaparta keltainen, istuinpakarat loista-

van punaiset. Asustaa suurin parvin Guineassa
ja on siellä hvvin peljättv. Kuva ks. .\pinat.

/. \'s.

Paviljonki (ransk. /Mrillon, < lat. jm-pVlin

= telltai. pienehkö rakennus, jonka katto on

telltamainen. huvimaja; tilapäinen näyttely-

rakennus. P a v i I j o n k i j ä r j e s I e 1 m ä.

rakennusjärjestelmä. jossa rakennusosastot (ka-

sarmit, sairaalat) si|oiteta:in erilleen toisistaan:

mielisairaaloita rakennetLiessa viime aikoina

käytäntöön otettu rakennustapa. jonk:i muka.an
entisten kasarmimaisten rakennusten sijaan teh-

diUin iiHcita pienempiä paviljonkeja. P:n tarkoi-
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tuksena on toiselta puolen saa*la eritapaiset mieli-

sairaat niin kauaksi toisistaan kuin inalidoUista

ja toiselta puolen antaa sairaalalle niielljttävänipi

ja kodikkaampi leima. Suomessa on täniiln jär-

jestelmän mukaan rakennettu Pitkäniemen keskus-
laitos ja llelsinsrin kunnallinen mielisairaala Si-

poossa. E. Th-n.
Pavlograd /•«'('/. I>iirikunnankaupunki Etelä-

Venäjällä, Jekaterino.slavin kuvcrnenientissa. kol-

men pienen, Dneprin lisäjokeen Samaraan laske-

van joen ja rautatien varrella, itään Jekateri-
noslavista ; 40,484 as, (1911). — Isoja höyrymyl-
lyjä: suuri viljakauppa. — Per. 1780.

Pavlov, Ivan P e t r o v i t s (s. 184!)l. ven. lää-

käri ja fysiologi : farmakologian prof, Tomskissa,
sitten sotilaslääket, akatemian professorina Pie-

tarissa sekä kokeellisen lääket, laitoksen fysio-

logisen osaston johtajana. P. on ])aljon kokeillut

sydämen ja rauhasten fysiolo<;ian aloilla ja var-

sinkin tutkinut ruuansulatuksen fysiologiaa kiin-

nittäen erityistä liuomiota psyykillisten vaikuttei

den merkitykseen ruuansulatuksen luonuononuii-
sessa suoriutumi.^essa. Sai Nobelin lääket, pal-

kinnon 1904, Upeimmat P:n tieteellisistä jul

kaisuista ovat ilmestyneet venäjän kielellä,

J/. OB.
Pavlovsk. 1, Piirikuunankaupuuki Etelä-Ve-

näjällä. Voronezin kuvernementissa, Doniin las-

kevan Oseredan suussa: 8,474 as, (1910), Pari
koulua, sairaala; harjoitetaan maalaiskauppaa,
arpuusien y. m. s. viljelystä. — V. 1709 Pietari

I:n käskystä ruvettiin P;n paikalle rakentamaan
linnoitusta ja laivaveistämöä; rakennustöiliin

käytettiin 3.000 ruots. ja suom. sotavankia. Mer-
kityksensä P. menetti Mustanmeren rannikkoseu-
tujen valloituksen jälkeen. — 2. Kaupunki Pie-

tarin kuvernementissa, 30 km rautateitse Pieta-

rista lähellä Tsarskoe Selota, pienen Slavjankan
ja sen lisävesien varrella: 8,454 as, (1911). —
Kauniit, järvirikkaat pui.stot kreikkalaisine tenip-

peleineen, huvimajoineen ja marmoripatsaineen

:

suuriruhtinas Konstantin Konstantinovitsin ko-

mea linna (Paavali I:n rakennuttama 1782-84;

kirjasto, arvokkaat taidekokoelmat i. Konstantinin-
palatsi, Vauxhall liotelli, teatteri. Mariental-linna

(ent. ruots. vallituksen paikalla), obeliski y. m.
Paljon pietarilaisten kesäasuntoja. — Konstan-
tinin-observatori iniagneettis-ilmatieteellinen). —
P. perustettiin 1777. E. E. K.
Pawiiee fpönV] (onui nimi Skihilcsihiks).

oaddo-intiaaneihin kuuluva heimo Pohjois-Amerii-

kassa, asuu nyk. (v:sta 1874) Oklahomassa, luku-

määrältään 700-SOO. Kielivät ennen Nebraskassa,
Platte-joen seuduilla, käyden alituista sotaa naa-

pureidensa kanssa,

Pavo ks. Riikinkukko.
Pavolini [li'-], Paolo Emilio (s, I864),it,

kielen ja kirjallisuuden tutkija, synt. Livornossa

1804, opiskeli etupäässä sanskritin kieltä Pisassa,

Berliinissä ja Lontoossa, tuli sanskritin dosentiksi

Firenzen korkeakouluun 1892. 1895 saman aineen

ylim. ja 1901 vars, professoriksi samaan korkea-

kouluun, \'aikkakin hän on intiankielen opin-

noille omistanut suurimman osan toimintaansa
sekä tällä alalla julkaissut suuren joukon (eten-

kin pienempiä) kirjoitelmia, on se kuitenkin tuot-

tanut hedelmiä muillakin filologian aloilla: erit-

täin on mainittava, että hän — paitsi unkarin
kielen opinnolta (hän on kääntänyt unkarilai-

sia runoja italiaksi) — on myös harrastanut suo-
mea. Näiden oi)intojeu tuloksena on. paitsi useita
arvosteluja ja ilmoituksia Suomen kirjallisuudesta
sekä pienempiä tutkielmia, täydellinen Kalevalan-
käännös italiaksi, joka ilme-tyi komeana kuvitet-
tuna nidoksena v, 1910 ninu>llä ,, Kalevala, poema
nazionale finnieo, tradotto nel metro origiuale".
Käännös on tehty 8-tavuiseen (n, s. ottonario-i
niittaan, joka täysin vastaa suomalaista runomit-
taa, ja on sekä tarkkuuden että runollisen kauneu
den puolesta ensi rivissä Kalevalankäännösten
joukossa.

fValvoja 1909, siv. 332-6, 1910, siv,

208-13,) E. y. S.

Pax Ipäksj (lat,), rauha. r;iuhanjumalatar. —
Pax vobiseum, ,,rauha teille" (katolilaisten

kirkonmiesten vanha tervehdys), E. Il-l.

Payer Ipäiarj. Julius von (s. 1842), itäv.

upseeri ja pohjoisnavantutkija. otti osaa Custozan
taisteluun 18(36. oli nnikana toisella saks. pohjois-
naparetkellä 1SG9-70. jolloin löysi ja kartoitti

Kians .Josefin vuonon; Weyprechtin kera itäv.

pohjoisnaparetkikunnan päällikkö (1871-74), jol-

loin ensimäisellä retkellä tutkittiin Huippuvuor-
ten ja Novaja-Zeinljan viilistä merta ja pääret-
kellä .,Tegetthofr' laivalla 1 1872-74» löydettiin

Frans Josefin maa ja tunkeuduttiin 82°5' :llepohj.

lev, — Myöhemmin 1*. on esiintynyt maalaajana.
— Julkaissut .,Die österreichisch-ungarische Nord-
polexpedition 1872-74". (E. E. K.)
Paysage [peisu'i] (ran.sk.). maisema; maisema-

kuva. — Paysage i nti me fäii'mj. tunnel-

mallinen maisema.
Paz ks. L a P a z.

Pazardzik ks. T a t a rP a z a r d z i k.

Pazend ks. Iraa niiniset kansat ja
kielet.
Päzmäny fpäzniänj], P 4 t e r (1570-1637 1. unk,

kardinaali. 13-vuotiaana P. siirtji reforineera-

tusta kirkosta katoliseen ja liittyi jesuiittoihin.

Opiskeltuaan Kolozsvärissa. Wienissä ja Roo-
massa liän toimi opettajana Grazin yliopistossa,

kunnes hänet 1007 pysyväisesti lähetettiin Unka-
riin. Siellä hän loistavalla kaunopuheisuudella
ja palavalla innolla sai Unkarin vaikutusvaltai

simmat kansanluokat suureksi osaksi vieroite-

tuksi protestantismista. V. 1616 hänet nimitet-

tiin Esztergomin arkkipiispaksi. 1629 kardinaa-
liksi. Suuria lalijoituksi;i tehden hän perusti pa-

pillisia kasvatuslaitoksia, kuten pappisseminaa-
rin Nagyszombatiin ja Wieniin (Pazmanaeum)
sekä jesuiittakollegiumin Pozsonyiin. Etevän kie-

lenkäyttönsä vuoksi P:ia sanotaan unkarilaisen

kirjakielen uudestaanluojaksi. P:n pääteos on
,,Tsteui igazsägra vezörlö kalauz" (,,Opas juma-
lalliseen vanhurskauteen". 1613). [V. Fraknöi.
.,P. P. es kora" (3 nid. 1868-72). Schwicker.

..Peter P. und seine Zeit" (1888).] A. J. P-ä.

Pazzl [pätsi], kuului.sa firenzeläinen suku,

Medicien kilpailija rikkaudessa ja vaikutusval-

lassa: kaksi suvun jäsentä, Francesco ja

Giacomo P., ottivat osaa Giuliano ja Lo-
renzo Mediciä vastaan 1478 tehtyyn murhayrityk-
seen, jolloin Giuliano surmattiin, mutta Lorenzo-

pelastui. P:t hirtettiin, ja suku menetti merki-
tyksensä: sen jäseniä on vielä olemassa. J. F.

Pb, lyijyn (Uit. plumhtim\ kera. merkki.

Pd. palladiumin kem, merkki.

Peabody fpibodij, Francis Green \vood
(s. 1847). ;vmer. tiedemies. v:sta 1880 siveysopin
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Suurui suosiota

piJrtyt aunuiliar-

llie College CliuiH-l"'

on iiiaiuittuva ...lesus

;ou" ja Berliinissä pi-

ri!itu« uuJ der clirist-

K. Ka.
eorgc (1795-lSti9>. «nier.
••' i..i>iii kotininaii^uinii

. 1 jolitnjuna.

'>s!i ja siui-

a^einiiu ralia-

\ lidrttUkyinnieDtii

asuu tarkoituksiin, varsin-

jen y. m. s. perustamiseen

.-•Ilen iiiaailmanliistorian suu-

Ixmtoossa hiin kiiytti toista-

liyvieu lyöviieuasuntojeu

i l'iabodi/-buxldings asun-
.ille kuin 20,UO0 hengelle;

r:: I Ji^ Ualtinioressa. (Hana-
ford .1.. i'. j

ViAge /<]';/ (ransk.i, tullimaksu, siltaraho.

Ften /-ä'/. Jules (1830-98), ransk. kirurgi,

tunnettu varsinkin toiminnastaan operatiivisen

g} '-''• '! (O%':iriotomian) alalla, lliinen ni-

.1 vieUi nytkin muudan pilidiutapai-

lisiä 0|>eret.'rattaessa käytetään poikki-

verisuunieu puristimiksi verenvuo-

ksi. P:n julkaisuista mainittakoon:

n'-

o*'

do
.Xttons de diniquc cbirurpcale" (useita niteitä).

j/. on.
Pearson /;/ij.«.>n/, John Loughborough

IMT-yT.. ciigl. arkkitehti, tunnettu kirkkojen
rakentaja ja keskiaikai.-ten katedraalien (Lin-

«.olnin. Peterboroupli'n. Canterbury'n. Bristolin

y. m.) uiuinteliju, holvaustaidon uudestaelvyt-
t£j& Englitnnis.<i uudemmalla ajalla: uuden-
aikainen engl. gotiikat^ hienoin rakennus Truron
katedraali 1879-9" on P:n itsenäisistä töistä huo-
mattavin. U-o iV.

Peary fplari/. Robert Edwin (s. 1856),
yhdysvaltalainen meriupseeri, pohjoisnavan löy-

tija, teki ISSfi Grönlannin länsirannikolta Disco-
labdcKta kiUin retken sisämaanjäätikölle ja

ISÖl-O.I uiieita tutkimusmatkoja fKihjoisimman
Gr""ln' ''in r».iL:lci Inglefield- ja Independence-
»'• joilla P. m. m. tote.si Grön-
\.\: ••m i.aliiiimatkalla 1895 P. toi

mukanaan Amer iksi pienempää Mel-
villf rilri;,.|<-ta l

.
m kolmesta jättiläi.s-

n.- V. 19uu 1'. tutki Grönlannin poh-
yi T. 190'J hiin Grantin-maan pohjois-

I' 1 84' 17'27'';lle pohj. lev., 1905 hän
v • rakennetulla „Roosevelt"-alukHella
}»' »n kautta tunkeutui Grantin-maan
V '.olle. jodta käHin suoritetulla rcki-

rflk"jlU i'. 1906 piliUi 87»6':lle pohj. lev. —
tiben aati naavuttamattomalle leveysasteelle.
V ' P.. kulkien namoja feilU kuin edelli-
«•' tn ja kuten ennenkin käyttäen suu-
f -[Hinaan cskimoita muonan kulje-
tu hiihtik. 6 p. 1909 saavutti

y ka kuitenkin V. A. Cook (kg. t.)

)' mmin väittiLä Iciytänet-nsil (ks.

N '-<• 1011). Palkinnoksi P. ko-
ti, 'tiin amiraaliksi. — P;n
ili' iiiiiidella ja johdonmiikai-
«uuilella «uoritetuilu löytörctkiltA puuttuu tiet.

tutkimuksen luonne. — Julkaissut: „Nortli\vard

ovor the groat ice" (1898), ..Nenrest the pole"

(1907). ..Tho north pole" (1910). (JS. E. h.)

Peccatum /-ii'-/ (hit., < peccdrc = rikkoa), ri-

kos, synti.

Pecci (pctsi/, Gioachino ks. Leo XIII.
Pechlin Iklin/, Karl Fredrik (1720-96).

vapaalnTra von I, övvenbaeh. ruots. politikko:

synt. llolsteinissa. tuli nuorena Ruotsiin. Meni
sotaväkeen, jossa vihdoin 1770 kohosi kenraali-

majuriksi. Otti vilkkaasti osaa vnlliolliseen elä-

mään, vastusti 1760 v:n valliopiiivillä hattupuo
luetta. mutta muutti kohta, osaksi rnhaetiijen

tähden, kantaansa : myssypuolue sai nyt aikiian.

että hänet kaksiksi valtiopäiviksi suljettiin pois

säiidystään. V:n 1769 valtiopäivillä P. sen si-

jaan petti hattupuoliieen. P. aikoi a.sevoiniin vas-

tustaa Kustaa 111 :ii vallankumousta 1772 ja pi-

dettiin senjälkeen jonkun aikaa vangittuna.
V. 1786 P. rupesi yhteyteen Venäjän lähettilään

kanssa: 1789 Kustaa 111. voidakseen toimeen
panna uuden valtiosäänniinniuuiitoksen.sa. jälleen

vangitsi hänet. V. 1792 P:iä syytettiin osalli-

suude.sta kuninkaan murliaan. mutta hänen syyl-

lisyyttänsä ei voitu todistaa: hän kuoli vankeu-
dessa. — P. oli liukas puoluemies, juonikas,

epäluotettava, itsekäs j:i voitonhiiiioinen. G. H.

Fechstein fpehsläinj. pikeä muistuttava, tum-
manvärinen, piihapporikas, lasiksi jähmettynyt.
vulk:ianinen vuorilaji. joka sisältää runsaasti

vettä (yli tOr'c). E. Mnen.
Pecht Ipeht]. Friedrich August (1814-

1903). saks. taidemaalari ja -kirjailija; tehnyt

kirjallishistoriallisia öljyväritauluja Goethen ja

Schillerin eliimä.stä, freskoja Miinclienissä ja

Konstanzissa sekä luonnekuvia .Schillerin, Goethen.

Lcssingin ja Shakespearen teoksista; kirjoittanut

m. m. „DeutJiiclie Kiinstler des 19. Jahrliunderts"
(4 osaa, 1885), ..Ge.schichte der Mdncliencr Kiinat

im 19. Jahrhundert" (1888) ja muistelnuiteoksen

..Aus meiner Zeit" (2 os., 1894) sekä julkaissut

Milnchenissä v :sta 1885 alkaen aikakauslehteä

..Rio Kiinsl fiir Alle". E. Hr.
Pechuel-Loesche Ipvhuel-lDsr}. Moritz.

Eduard (1840-1013), saks. tutkimusmatkailija

ja maantieteilijä, kulki nuorempana valaanpyy-

täjä- y. m. s. aluksilla melkein kaikki maapallon
meret, otti 1874-76 osaa saks. I.oango-retkikiiii-

taan, oleskeli kuningas I.eopohl II ;n toimesta
1882-83 Kongo-valtiossa, oli 1884-85 saks. aiirto-

maaseuran lähettämällä retkellii Lounnis-Afri-

kassa : tuli 1886 maant. dosentiksi Jenan yli-

opistoon. 1895 Eriangenin yliopiston maant.
ylimiiäräiseksi ja 1003 vakinaiseksi professoriksi.

•Julkaisuja: ..T)ic T,oiiiigo I^.vpeditioti". ..Die Be-

wirt8cliaftiing tropischer Gcbiete", ..llerr «Stanley

und das Kongounternelimen". ..Kongoland" y. m.
E. E. 'k.

Peck, engl. tilavuusmitta viljan, suolojen, hii-

len y. m. sentapaisen tavaran mittaamista varten

= 2 gallonia := 9.0111 I (Englannissa) = S.si 1 (Vlidys-

valloissa). V. 8:n.

Fecopteris, eräs yleisimpiä fossiilisia ganiais-

Hiikiija kivihiili- ja permikniidclta.

Pecqueur lp<hr,'r], Constantin (1801-87),

r.insk. sosialisti ja yhteiskuntafilosofi ; oli helmi-

kuun vallankumoiikHen jälkeen väliaikaisen halli-

tuksen työväcnkomissionin jäsenenä ja laati sen

loppukertomuksen yhdessä Francois Vidalin
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kanssa :
julkaisi 1849-50 „Le salut du peuple"

lehteä ; menelli Louis Napoleonin valtiokaappauk-
sen johdosta pienen kirjastonlioitajavirkansa.

P. on yhteiskuntafilosofiassaan sulattanut Fou-
rier'n kapitalismin erittelyn Saint-Siinon'in ke-

hityshistorialliseen käsityskantaan. Samaten kuin
viimemainittu on hänkin sitä mieltä, että nykyi-
nen kapitalistinen talousjärjestelmä on kehittyvä
sosialistiseksi. Täliän käsitykseensä nähden hän
on Marxin edeltäjiä, vaikka jyrkkä luokkatais-

teluoppi olikin hänelle vieras; teoksia: ,,Th6orie
|

nouvelle d'economie sociale et politique. ou fitudos

sur Torfranisation des sociätfe" (1842), „Des
amSliorations matörielles", ,,Des intörets du com-
merce". [Maisonneuve, .,P. et Vidal".]

Pecs (pftsj (saks. Fiinfkirchen), kaupunki
Etelä-Unkarissa, Baranyan komitaatissa. Tona-
van länsipuolella Mecsek-vuoriston etelärinteellä,

usean radan risteyksessä; 49,825 as. (1910), joista

unk. 83,«%, saks. 12,8% : roomal.-katolisia 84,4%.
— Toistakymmentä kirkkoa, joista huomattavin

;

ihana basilika (rak. llOO-luvuUa. moskeianti
1543-1686, uusittu 1880-92) ; Johanneksenkappe- i

lilla on turkkilaisajalta muistona hyvin säilynyt ,

minareetti ; maanalainen kristittyjen hautakap-
peli katakombeineen rooni. ajalta. Useita oppi-

i

laitoksia ; piispallinen seminaari, oikeusopillinen

akatemia y. m.; museo, useita kirjastoja. Roomal.

-

katolinen piispanistuin. — Teollisuus huomattava
(sampanja-, urkutehtaita, Zsolnay'n majolikateh-

das y. m.). Läheisyydessä marmorilouhimoita ja

suuria kivihiilikaivoksia. — P. on Unkarin van-

himpia kaupunkeja; roomal.-aikana sen nimenä
oli Sopiana:, myöhemmin Quinque ecclesim (josta

P:n saks. nimi). Piispanistuin v:sta 1009. Yli-

opisto 1367-1526. Turkkilaisten hallussa P. oli

1543-1686. (E. E. K.)

Pecten (lat,, = kampa) ks. Kampasi m
pu k k a.

Pectus (lat.). rinta.

Pectus carinatum. hanhenrinta. riisitaudin

aikaansaama rintakehän epämuodostus, joka il-

menee siinä, että rintalasta kohoaa, joten rinta

saa linnun rintaa muistuttavan muodon.
Peczeli, Jözsef [in-tsiili jöSef] (1750-92),

unk. reform. pappi ja kirjailija, julkaisi, tutus-

tuttaakseen kansalaisiaan ulkomaan kirjallisuu-

teen, käännöksiä ransk., engl., s,'>ks. ja klassilli-

sesta kirjallisuudesta (m. m. VoMairen teoksia

ja Aisopoksen satuja), perusti ensimäisen unk.
tieteellisen aikakauskirjan (.,Mindenes gyiijte-

meny", 1789-92). P. esiintyi myös runoilijana

sekä historiallisena ja teolosrisena kirjailijana.

r. W.
Pedaali (lat. pcs = jalka), mun., 1) jaloin soi-

tettava urkukcskettimisto (ks. J alkio). —
2) P:eiksi nimitetään myös pianon jalkapolki-

mia, joita tavallisesti on kaksi. Oikennpuolista

painamalla poistetaan kieliltä huopatukot. jotka

muuten saavat äänen heti lakkaamaan, kun sormi
kohoaa koskettimelta. Tämän p:n käyttäminen
tuottaa pianonsoittoon täytelyyttä ja sointui-

suutta; mutta sitä on taiten käytettävä, jotta

eri sointuihin kuuluvat sävelet eivät jää toisiaan

häiritsemään. Vasemmanpuolinen p. (,.piano"-p.)

vaikuttaa äänen hiljenemistä, joko niin että kie-

let eivät pääse väräjämään täydellä voimallaan

tahi niin että samaan säveleen kuuluvista kie-

listä vain vksi saatetaan soimaan funa cordn).

Joskus tavataan vielä 3 :s p. näitten keskellä .

Sen vaikutus on välistä samanlaatuinen kuin va
semmau puolisen p:u, mutta hiljentää äänen pal-

joa tehokkaammin. Toisinaan se taas vaikuttaa
samaa kuin oikeanpuolinen p., mutta kohdistuu
pelkästään siihen sointuun tahi säveleen, jot»
soitetaan p:ia painettaessa, — 3) Harpun p:t

ovat jalkapolkimia (luvultaan 7), joiden avulla>

asteikon eri asteet saadaan korotetuiksi '/, askcltiu

ylemmäs. /. K.
Pedaaliflyygeli, mus., on rakennettu siten,

että flyygeliin on liitetty samanlainen pedaali-

koskettimisto kuin uruissa. Nämä koskettimet
ovat yhdistetyt flyygelin bassokieliin. Pianiinoi-

hin voidaan liittää itsenäinenkin pedaalisoitin.

jonka kielet ovat pianiinon taakse asetettavassa

kaapissa, Pedaalisoittimia käytetään päilasialli-

sesti vain urkukappaleiden harjoittamiseen.

Mutta esim. Schumannin teosten joukossa on eri-

tyisiä sävellyksiäkin p:lle. /. Ä.

Pedagogi (kreik. paidngögo's = poikain oh-

jaaja), muinaisajalla Kreikassa poikain hoitaja,

enimmäkseen sivistynyt orja, joka usein toimi

myös opettajana. Nykyään sana merkitsee samaii

Icuin opettaja. O. Me.
Pedagogia (kreik. paidagugi'a). kasvatustaito.

kasvatusoppi (ks. t.). — P e d agog i a t u t-

k i n t o ks. Kasvatusopin tutkinto.
Pedagogiikka (kreik. paidagögike' (IckhneJ),

kasvatusoppi (ks. t.).

Pedagoginen yhdistys ks. Suomen kas-
vatusopillinen yhdistys.
Pedagogio (kreik. paidagög^ion, ,,pedagogin"

a.aunto. koulu), muinaisajan roomalaisilla (pmda-
gogium) se osa ylhäisen perheen asuntoa, jossa

nuoria orjia valmistettiin vastaisiin opillista si-

vistystä vaativiin tehtäviin; myöhemmin (esim.

Saksassa) yleensä oppilaitos, erittäin asumalai-

toksella varustettu, joka valmistaa oppilaita yli-

opistoon ; toisinaan oppikoulun alajakso tai las-

tenkoulu. Meidän maassamme samoin kuin Ruot-

sissa p. nimitystä on käytetty yksinomaan sel-

laisista kouluista, joissa aloitteleville annetaan
ensi tiedot. Nimitys oli käytännössä 17 :nnellä

ja 18:nnella vuosis., mutta hävisi myöhemmin,
kun kouluolot järjestettiin uudelleen. Pietari

Brahen aikana perustettiin myös moniaita maa-
lais-p:ita, jotka olivat tavallaan meidän ensi-

mäiset kansakoulumme. O. Me.
Pedanias ks. Dioskorides.
Pedantti (it. pedante, < kreik. paide^uein =

opettaa lapsia) , henkilö, joka turhan tarkasti pi-

tää kiinni epäolennaisista seikoista ja muodolli-

suuksista ; sääntöjen orja. — Subst. : pedantti-
s u u s ja p e d a n t e r i a.

Pedatrofia (kreik. pais = lapsi, ja a t r o f i a.

ks. t.) , lapsen riutuminen, enimmäkseen kroonil-

listen ruuansulatushäiriöiden, riittämättömän ra-

vinnon, tuberkuloosin y. m. kroonillisen taudin

aiheutuksesta.

Pedelli (mlat. pede'lliis, < mysaks. pital =

kutsuja), palvelusmies erinäisissä julkisissa lai-

toksissa, kuten yliopistoissa sekä tuomio- ja

hallintolaitoksissa. Varsinkin ensiksimaini-

tuissa on p:eillä vanhastaan ollut omat yli-

opistojen säännöissä määrätyt tehtävänsä. Voi-

massaolevien Suomen yliopiston sääntöjen 65 §:n

mukaan on p:eillä. joita alkujaan oli ja yhä vielä

on vain neljä, tehtävänä rehtorin tarkempien mää-
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ms . .'Ui>tu ylio|iiMoii

hui .1 i.i sijniskaiis-

lii,: i.i oikeuksia

kuin palii«ip«ivplijoillr vleiii«ii Iniii iiiiikaan kuu-

luu. -V. «.

PederaatU .kreik imiuU ra stfs. < ;>ai> = lapsi,

potka, ja ,i,iti'"!i rakastajai. mielicnpilaiuninen :

nimtfii vUliiirii luoniioloii «ukuvietiu tyydyttii-

niiurti PKlernsti. |>«lerastian Imrjoit-

Peder Oalle (k. 1S3T t. 1538), ruots. katoli-

IttiDrD

Ulin l I

ka, •

«1

V.,

OI

tu

;t. Toimittuaan aikaiseni-

11 uiK^ttujauit ja tuomio-

^..„.. r (.1. otti tiioniiokapituliu

ia \'ostprAsin valtiopiliviin 1527.

aikana |>antiin toim«"<-ii viiittely

ja P. t;:n viilillii. U|>pini*na ja

'L-iiii r. ti. puolusti arvokkaasti

»., •Iitiiväu toivottomuus niiyt-

ta.i --^ä arkuutta. .4. J. P-ii.

Pedersen Ipr-j, Hol';er is. ISUTi. tausk. kie-

Wotulkiju. V :sta 19ti:l slaavilaisen kielitieteen ja

v:s|a 1013 vertailevan kielentutkimuksen profes-

^ri KöiiiM-nliaminan yliopisto.ssu, on julkai^^ut

uMita huomattavia |>ersoonallisesti omaperäisiä

tutkimuksia vertailevan indoeurooppalaisen kieli-

tieteen ja varsinkin kelttiliiisten kielten, albanin

ja arnieenian kielen alalta. Paitsi lukuisia tutki-

muksia aikakauskirjoissa on mainittava ...-Viha-

neiiis<'lie Texle mit (Jlossar'' (1895), ..Aspirationen

i irsk" il897). ,.Zur albanesisclier Volkskunile"

<l89Si ja laaja ..Ver^^leieliende Grammat ik der

kelti-Mlien Spraclien" I IT il!>0n-13). ./. ./. M.
Pedersen /;x'-/. K ristiernks. Kristieru

Pedersen.
Pedersen /k/. 1. Thomas Vilhelm P.

ilttjii ."«'.tl
, lausk. taidemaalari ja kuvittaja. Oli

oikFa.->taan meriupseeri, joka loma-aikoinaan oli

opidkellut taidettu m. in. Marstraiuliu johdolla

ja t3miiD vaikutuksen alaisena teki Andersenin
aatuihin piirustuksia, jotka liiinen töistiiUn ovat
«aaruttaneet suurinta suosiota. — 2. Vigpo
Cbriittian Frederik Vi IhelmP.ls. 1854),

«delli«en |>(>ika. taidenuialari. Opiskeli Kööpenha-
minan taideakatemiassa sekii P. C. Skovfraardin ja

.1. lu Courin jnhdolln. P. on maulannut käsitys-

tavaltaan iiitotanskalaiskansallisia maisemiafesim.
..Kouuus". K<Mi|M-nliaminan taidemuseossa. ,, Ai-

kainen kesäilta", flirschsprunpin kokoelmi.ssa,

..K- •••Iiii". 1000. .\tcneumissa). useita hen-
ki: ja raamatullisia kuvia, joista suur-
tyy 1 II ii-ak näkee liehekan tulevan" herätti

huomiolii itämaisen rikkaalla, voimakkaalla väri-

tyk)«lliiiln. ju tunlehikkaiti laatukuvia omasta
kodiltaan Tanakan maaseudulla. Ilän on myös
kuvittanut lnn«k. runoja. E. l(-r.

Peder Sunnnnviider /-«"'-/ 'k. 1527), oi-

kealta nimelt.liiii P i- d e r -lakoliHROn, ruots.

piupa. Toimittu:uin aikaisemmin kaniikkina
I.inlicöpin(.H>"ä P. .*;. tuli 1510 Tiikholnian kirkko-
lierrakui, ja 1510 ;n jälkeen hänet mainitaan
Ve«terA<itn H«-knn'ilr.r,na. Kuuluen Kristian Ilin
ki' n ja ,Sliire-suvun ystäviin
ha iilkomnalle apua etsimään.
HAncii py rkiiiijl. -lilaan ei ollut kuitenkaan me-
oextyslA, ja «am. v. paavi julisti hänet Kris-
tian II :n toimeKta pannaan. Kustaa Vaasan voi-

tolle (HiiUlyt P S p.iln.i lIuolKiin ja valittiin

Vesieri^sin piispaksi. Kpiiillen hänen luotetta-

vuuttaan kunin^is antoi hyvin vastahakoisesti

vaalille vahvistuksensa, ja ennenkuin vuosi oli

loppuun kulunut, olikin kuninkaalla kiisis.siläii

P. S:n kirjoittamia kirjeitä, joitleii perustuksella

hän pakotti tuomiokapitulin julislauiaaii piispan

virkaansa arvottomaksi. P. S. liihti nyt 'Paalain-

Ulaahan, jossa yllytti talonpoikia kapinaan. En-
nen pitkiiii hänen kuitenkin oli pakko paeta Nor-

juiui, multa luovuleltiiii l.'>'2l> Kustaa \aasalle ja

nie-tattiin Tpsalassa 1,'>J7. .1, ./. /'•«.

Pedersöre ks. Pietarsaari.
Pedetes caffer ks. Il y p p y j ä n i s.

Pedinatteri ikreik. pci is = lapsi, ja i(i/ro'« = lää

karu. lasleiilaukäri.

Pediatria (kreik. pnis = lapsi, ja iäliv'ia = paran-

nusl. lastentautien hoito. -- P e d i a t r i i k k a.

Uisieiilaiitioppi.

Fediatriikka ks. I' e d i a t r i a.

Pedicularis, kuusio. naamakiikkaissuku:
piiia tai keltakukkaisia ruohoja, joiden lehdet

ovat pariliuskaisia. Puna-
kukkainen suokuusio
(P. paluslrisj on yleinen

koko maassa soilla ja suo-

niilyillU, Komea, keltakukkai

nen Kaarlon valtikka
(P. sceptrum/ kasvaa sa-

moin suoperäisillä paikoin,

harvinaisena Efela- ja Keski

Suomessa, jok.seenkin ylei

seuä Pohjois-Siioniessa ja La
pissa. .Sukuun kuuluu meillä

vielä nimitamia siroja lap-

palaisia lajeja. A'. L.

Pediculus ks. T ä i t.

Pedogenesis ks. P te d o

g e n e s i s,

Pedografi (kreik. pedon =

maaperä, maanpinta, ja (;rap/iein = piirtää.) , pää
asiallisesti a.skclenlukijasta ja kompa-ssista yhdis-

telty koje. joka .sen kantajan kulkiessa piirtää

kuljetun matkan kaikkine kääiiteineen ])aperille.

Kompassineula ohjaa piirtimen kulkua.

Pedologia (saks. 1'iidologic, kreik. pois, pcnet.

;i«irfo'.s- = lapsi, ja logon = o\t\n) , lapsi- ja nuoriso-

tutkimus, joka käsittää niin hyvin sielullisen

kuin ruumiillisen ])uoleu. Lapsisielutiixle kuu-

luu p:n alaan, mutta myös fyysillisen elä-

män kehitystA sekä ruumiillisen ja sielulli-

sen elämän keskinäistä suhdetta käsittelevä

tutkimus. Myöskin lap.sen sosiaalisen ympäris-
tön tutkimuksella on tiirkeä sija p:ssa, — P. ni-

men saattoi ensin kilytilntöön amer. O. Chrisman
tutkimuksessaan „Paidoloj,'ie, Ent\vurf zu einer

\Vissenseliaft des Kindes" (18!)6). — Seosap:a«,
jota tähän osti on eninimin viljelty, on lapsi-

sielutiede. Uudenaikaisen lajisipsykolonian perus

tuksen laski fysikolopi W. Preyer kirjassiuin „Die
.Seele fles Kindes, Heohaehtunpeii (ilier die peistipe

Entvviekluiip des Menschen in den ersten Lcbens-

jahrcn" (1881). Hänen tekemäänsii aloitetta jat-

kettiin ensin etupilässä Anicriikassa, jossa tätä

uutta tutkimusalaa ovat viime aikoina edustaneet

Stanley Hall (,,Adolcscenee" y, m.), ,). M. Raldvviii

(..Mental developmcnt in the ehild and the race").

J. Dewey, Earl liarnes y. m. Enplannissa on lapsi-

pKvkolopiaa harrastanut J. .Sully („iStudie8 of

ehildhood"). Ranskassa erityisesti A. Binet {,,Jjen

Suokuusio.
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idCc- Mimlerues sur le.- ciu'aiits"i. joku on koetta-

mit laatia varmaa koekaavan la.stcii iilyllistcn ky-
kyjen niittaainisek.-ii (vrt. JiuhIciIioIit) ..Uiidersök-

iiiujrar ölver iutelligen.sinätiiingariuiiä teeri och
|>raxis"' ja Montrose XVliipples ,,Mauual of inen-
tal and pliysical tests"). Sveitsissä E. ClaparCde
(..Psycliologie de rcnfant"). Saksassa \Villiam ja

Clara Stern (..Die Kindersprache", ..Eriuneruiig,
.Vussage uud Liige in der ersten Kindlieit") ja

U. Gaiipp (..Psycliologie des Kindes"). — Lapsipsy-
kologiaa kiisittelevistä aikakauskirjoista mainitta-
koon ; nmeriikkalaiset ..Pedagogical seminarv"ja
..Tlie Journal of eduoational psyehology", saksa-
laiset ..Zeitsclirift fur Kinderforschung". .,Zeit-

schrift fiir pädagogische Psycliologie" ja ..Zeit-

sclirift fiir iingewaudte Psycliologie und p,syclioIo-

gisclie Samnielforstliung". Meilliikin on tämä tut-

kimusala pantu alulle : mainittakoon tä.ssä A. R.
Rosenqvist. ..Valhe ja eetillinen kasvatus" (1914).— Lapsipsykologisia yhdistyksiä on perustettu
Ameriikassa, Englannissa. Saksassa y. m. Brysse-
lissä on yksityinen pedologinen yliopistotiede-

kunta. [Laaja bibliografia M. C. Schuytenin teok-
sessa ..La ptVlologie" (1911).]

Pedologia (kreik. pedon = maiiperä, ja logos =

oppi), maaperäoppi (vrt. Maaperä).
Pedometri ihit. ;)es = jalka, ja kreik. inetroii :-

niittaa askelenlukija (ks. t.).

Pedrell l-e'tj]. Felipe (s. 1841). esp. sävel-

täjä ja musikologi, Madridin kouservatorin opet-

taja, akatemian jäsen, kirkollisen musiikkilehden
toimittaja. Sävelsi oopperoita (esim. kansallis-

aiheineu trilogia ..Pyreneit" 1902). sekä kuoro-
teoksia ja lauluja. Julkaisi soitinnus-oppijakson

(1902), tutkielman vanhoista esp. soittimista

il902) sekä sarjan vanhoja esp. kirkkosävellyk-
siä iI-VTl ja oopperoita (I-IV).

1. K:
Pedro (Pietari). Brasilian keisareita.

1. P. I d'Alcantara (1798-1834), Johan VI :n,

Portugalin kuninkaan, poika. Toimi isänsä palat-

tua Portugaliin Brasilian hallituksen hoitajana.

Perustuslaillisuusharrastusten levittyä Brasiliaan
ja maan irtauduttua emämaasta (ks. Brasilia)
P. valittiin lokakuus.sa 1822 Brasilian keisariksi ja

antoi 1824 maalle vapaamielisen valtiosäännön.

Xousi isänsä kuoltua 1826 Portugalin valtaistui-

melle P. TV:n nimellä ja antoi maalle perustus-

laillisen valtiosäännön. Luovutti kuitenkin pian
kruunun tyttärelleen Maria da Glorialle, mutta
P:n veli Dom Miguel anasti vallan. Brasiliassa

P. hallitsi perustuslailliseen henkeen, mutta ei

kyennyt saamaan sopua aikaan brasilialaisten ja

portugalilaisten välillä, joutui rettelöihin edus-

kunnan kanssa ja kapinan sytyttyä huhtik. 1831

luopui vallasta, jättäen sen pojalleen P. TIrlle;

voitti 1833 veljensä ja asetti tyttärensä jälleen

Portugalin valtaistuimelle toimien jonkun aikaa
hallituksen hoitajana.

P. II d'Alcantara 1 1825-91). edellisen poika,

julistettiin 1840 täysi-ikäiseksi. P. oli hyvän-
tahtoinen, epäitsekäs ja varovainen sekä hyvin
oppinut. Saavutti määräävän vaikutusvallan

maan asioiden johdossa ja noudatti tarkoin valtio-

säännön määräyksiä, mutta sai aluksi taistella

sisäisiä rauhattomuuksia vastaan ja joutui myö-
hemmin moniin sotiin naapurivaltojen kanssa.

Vallankumouksessa marrask. 1889 menetti kruu-

nunsa, oleskeli seujälkeen Portugalissa, kuoli Pa-

riisissa jouluk. 1891. P. oli useiden euroopp.
tiedeakatemiain ja oppineiden seurojen jäsen.

Ä. W. /?.

Pedro (Pietari). Portugalin kuniu
kaita. — 1. P. I (1320-67), Alfouso IV :n poika,
oli ankara ylimyksiä ja mahtavia, mutta lempeä
ja ystävällinen alhaisia kohtaan ja sai aikalaisil-

taan nimen ..ankaranoikeudellinen". Saattoi valtio-

talouden järjestykseen ja kohotti kansan hyvin-
vointiin (ks. Castro, I n <• s de). — 2, P. II

(1()48-1705( valittiin 16ti7 hallituksen hoitajaksi
kykenemättömän veljensä Alfonso VI :n (ks. t.)

sijalle, otti 1683 kuninkaan nimen. P. oli kir-

koUismielinen ja jesuiittain johdettavana. Saa-
vutti voittoja ulkopolitiikassa. Teki Espanjan
kanssa rauhan 1668 ja lopetti riidat Alankomai-
den kanssa. Liittyi Espanjan perintösodassa 1703
Itävaltaan. — P. IV^. ks. Pedro I, Brasilian
keisareita. — P. V d'Aleantara (1837-61), P.

IV :n tyttären Maria da Glorian poika. Oli huo-
lellisesti kasvatettu, o.soitti hyviä taipumuksia ja

omasi suuren sivistyksen ; nousi valtaistuimelle

1853, tuli täysi-ikäiseksi 1855, hallitsi perustus-
lailliseen henkeen. A'. W. R.

Peegeli ks. V e s i a s t e i k k o.

Peel [pH]. 1. Sir Robert P. (1788-1850),
engl. valtiomies, s. helmik. 5 p. 1788. I.sä oli

suurleoUisiuiden harjoittaja Sir Robert P. Opis-

keli Oxfordin yliopistossa ja astui 1809 parla-

menttiin. Uskollisena periaatteille, joiden mu-
kaisesti oli kasvatettu. P. liittyi tory-puolueeseen.

Hoiti tärkeitä virkoja, m. m. Irlannin sihteerin

tointa, osoittaen huomattavaa hallinnollista ky-
kyä. Sai 1819 aikaan parlamentissa metallikan-

taan palaamista koskevan lain. Oli sisäasiain mi-
nisterinä 1821-27. jolloin pani toimeen uudistuk-
sia hallinnon ja oikeudenhoidon alalla, mutta
vastusti katolisten vapauttamista. Kuitenkin tul-

tuaan uudelleen 1828 sisäasiain ministeriksi P.

näki, että katolisten päästäminen parlamenttiin

ja virkoihin oli välttämätöntä, ja silloin hän pon-

tevasti esiintyi tämän asian puolesta saaden ai-

kaan sitä koskevan säädöksen. Tory-ministeris-

tön kukistuttua 1830 P. alahuoneessa kuului op-

positsioniin ja vastusti, vaikka turhaan, suurta

äänioikeusuudistusta. Sen toimeenpanon jälkeen

P. kokosi oman puolueen, joka muodosti keskus-

tan äärimäisten toryjen ja whig-puolueen välillä.

Oli 1834-35 pää- ja finanssiministerinä ja v:sta

1838 hän saavutti suuren vaikutuksen hallituk-

seen, ministeristö kun yleensä seurasi hänen eh-

dotuksiaan. Muodosti jälleen 1841 ministeristön,

joka sai voiton viljalakikysymyksessä ja pani toi-

meen tuloveron. P. ajoi vapaampaa tullipolitiik-

kaa saaden aikaan suojelustuUien alentamisen.

ViljatuUit lakkautettiin 1846 ja yleistä tullitarif-

fia edelleen alennettiin. P. kukistui kesäkuussa

1846 erään Irlantia koskevan lakiehdotuksen joh-

dosta. Hallituksesta poistuttuaan P. tuki vapaa-

kauppakysymyksessä whig-puoluetta, jota hänen
ryhmänsä yleensäkin yhä enemmän läheni. P. oli

läpeensä käytännöllinen luonne ja rehellisyydel-

lään ja luonteensa jaloudella hän voitti vastusta-

jiensakin kunnioituksen ja kansansa rakkauden.

Kuoli heinäk. 2 p. 1850 ratsastusretkellä sattu-

lieen onnettomuuden johdosta. Useissa paikoin

Englannissa on hänelle pystytetty muistopatsaita.

[Memoirs of the R. H. Sir Robert P. (Stanhopen

julkaisemat 1856-57); Parker. ..Sir R. P." his life
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I 1 y. m. kirjoittniiiut eläiiiHker-

S. Arthur \VeHesIey P. (1829-1912).

rv ' • •' ^ .-I..11.- >;»;a. Oli v:sta

1> Mientissn. iiii-

1. «t^n puolut-e-

M- •vnjolitajiinn.

II 1 arvon.

A". W. K.

Pp*1* ff» f. Opor?? (1538-97). enpl. nUytel-

n ron edelttijti. Tunne-
li. ..in ovat : ..The array;.'n-

n>vui t>( Tdfi-. '. ..lt>r Ulille of AIcnzar". ,.Ed-

»arJ I". ,.Love of Kiuj: David and fair Bethsabc".

Kirjallinen tyfiusa ohella P. loimi myös niiytte-

lijilnft. n. Kr-n.

Peene. 1. Oder-virran siiulahden va^icn suu-

haara: 42 km pilkii. Muodo.itaa Usedoniin lUnsi-

o-
... ^ liirven . laskee Peene-

n ilder Boden niniisceu

I' . .loki Polijois-Saksnssa.

S'.- ia Poninierissa. virtaa pohjoi-

M-< .. » ... ^ j.i lilDleea, la.-ikien Anklamin ala-

puolella eiiellttmainittuun P;een. Kuljettava 105

km.
Peer Ipiof (engl.. < lat. ptir = vertainen), piiäri

:

Eo^annin. Skotlannin ja Irlannin ylimystön jä-

«en. jolla on joko isuku|>erän tai vaalin perus-

teelli nilcr'i- i.-tua ylähuoneessa. Näiden maiden
j' i;. pteragci käsittää viisi luok-

ki Mati, inar<iuises (markiisit). earJs

Ijoarlil,. mcciunt» ja barons, mutta ainoastaan
ranbin poika perii arvonimen ja tulee p:ksi.

vrl. I, o r d ja P H U r i.

Peerlkamp. Petrus Ilofman (1786-1865),

alankoni, klo-ssikko ja historiantutkija. P:n pää-
teoksia ovat hänen uudet tekstijulkaisunsa Ho-
rn'

'

--.deista (1862). joissa hän keksi jou-

k' '-ttyjä lisiä sekä Verjiiliuksen j^^nei-

di-i.. :--i.,'. Muita samanlaisia töitä ovat: .,Xe-

nophon Ephesius" (1818|, Tacitus, ..Agricola"

(2:nen pain. 1»04). Horatius. .,.\rs poetica"
(I845i ja ..Satiirit" (1863). Oman maansa kir-

jalliituuithistorioa P. käsitteli m. m. kirjoituk-
•i«iia ..Vita aliquot exccllentium Batavorum"
<18<)ö), ..Epistola; aliquot exrellentium Batavo-
rum". E. Hl.
Peeters. flaamil. taidemaalarisuku, joka eli

1' ja jonka monet jä.senet (esim. Uilles,
!•' . ja Jan P.) olivat maisema- ja eten-
kiii ii.tiiKuvien maalaajia.

Pci^aasi ka I' e e a s o s.

r la. pa|>eria t. m. s., joka on
• ' Ni kestävämmäksi kyllästyt-
taru.iH.i '.,:• kamferista, risiiniul-

jyotä y. m. •. Miiiioisejla mas.salla. niin
et'

: nahan .isemesta
I'- 'kalujen päällyk-
•'

. -••.!.m-rhoksi sairashiio-
'I' -a. laivoissa y. m. l'. //.

J
• tarunomainen siipiratxu.

• • )a Metliisasta. .Sen selUs.sä

I'" iiiiairan. Kun tjiruii mu-
kaan ilelikonin vuon luuunain laulusta ihastu-
neena k..t,'.-i t.l. ,...-.•». pidätti P. potkaisulla
**" j» liuipulle Tlippiikrenen läh-
•»en ( P. exiintyy Korinlliok-
en TaakuiMJiieikkiiiu ja .ien kuva on säännölli-

sesti KorinthokNi-ii ju sen siirlokuiiluiii hopea
rahoissa; Korini hoksen stateoreila (2 drakhuian
rahoja) uiinilettiin prrjasoi (t. jiö/oi = varsat).

Kinioratsun merkityksen P. sai vasta uudella
ajalla ja P:n .selässä kuvilelliuin ruiioilijaiii nou-
sevan inspirat.sionin autereisiin korkeuksiin.

/.. T.

Pegasus. suuri lälitikuvio polijoisella laivaan-
pallopiioliskolla .\ndromtslan ja Vesimiehen tähti-

kuvioiden välillii. syksyiltoina korkeiiiimillaan

etelässä. Sen suurimmista Iloista siiiiriiusluok

kaa olevista) fälidistä nnuxioslavat n. fi ja y Pe-

•rasi yhdessä a Amlromeila' tähden kanssa tunne-
tun ..Popasuksen nelikiilmion". Tähti e Pegnsi
on kolmen komponentin niiiodoslaiiia. Kuviossa
on useita vaihtelevia ja kaksoistähtiä sekii tiheä

tähtiryhmä Messier !.'>. //. H.

Pegmatiitti tarkoitti alkujaan kirjo<;raniittia

(ks. t.l. Nykyään nimitetään p:ksi syvävuori
lajien yhteydessä, tavallisimniin juonina mutta
myöskin suurempina alueina esiintyviä, liyvin

i.scrakeisia kiteytyniiä .samoista mineraaleista kuin
päävuorilajikin. Niiden ohella esiintyy melkein
aina lioorin . fluorin- tai klooriiipitoisia mineraa-
leja sekä usein sellaisia, jotka sisältävät harvi-

naisia alkuaineita (Ta. Nli. Ce. Th. Y. U. Lay. m.).

P:t käsiteliliin syväviioril:i]ilahtaiden viimeisiksi

jälimettymistuloksiksi. ji.ihin on kerääntynyt
runsaasti vettä ja kaasumaisin aineita minerali
saattoreja (B, F. Cl), niin että lopullinen mitä
suotuisimmissa olosuhteissa tapahtunut kiteyty-

minen on aiheuttanut erittäin isorakeisen raken
teen Rri mineraaliyksilöl saattavat olla yli met-
rinkin mittaisia. — Tavallisimmat ovat sraniitti-

pefrmatiitit. joita varsinkin meidän vuoriperäs-

sämme on runsaasti: Impilahdella, Kantokaii saa-

ristossa. Tammela.ssa. Kemiössä. Ne ovat inuodos
tuneet piUiasiallisesti kvartsista ja kalimaasäl-
västä (mikroliinipertiitistäi sekä näiden ohella

albiitista, kiillcmiiienialeista ja turinaliinislji.

Harvinaisina aineksina on niissä tantaliitlia. ko
Inmbiittia. monatsiittia. wiikiittiä. — P:lla on
käytännöllistä merkitystä kvartsi- ja maasälpä-
louhoksina sekä harvinaisten alkuaineiden löytö-

paikkoina. F. .\f-iirn.

Pegnitz-liitto, kuuluisa snks. kirjallinen liitto,

jonka Ph. Ilarsdörfer ja .loh. Clajiis Ifi44 perus-

tivat Niirnbercissä ja joka sai nimensii kaupiin-

pin läpi virtaavan Peirnitz-joen mukaan. Liiton

jäsenet ..Pejrnitzin-paimenet" /Pei/tulzsfhäfrr).

harrastivat etupäässä paimenrunoutta ja vastus-

tivat ensimäisen sleesialaisen koulun kuivajär-
kistä suuntaa runouden alalla, voimatta kuiten-

kaan itse saada aikaan muuta kuin naurettavia
runosepustuksia. Liitto eliiä vielä nykyäänkin,
joskohta muuttuneessa muodossa. //. Kr-n.

Pegu. 1. Divisioni Intian keisarikunnassa. Ala-

Birmnn provinssissa, suureksi osaksi Iravadi-joeu
Huislamossa; 2!!. 721 km'. 1,820.638 as. (1001;

1.1 milj. buddhalaisin). — Tuottaa riisiä, öljy-

siemeniä, tupakkaa, puuvillaa y. m. Pääkaupunki
Ranjroon. •— 2. Kaupunki edellämainitussa divi-

sionissa, Ranpoonista 76 km rautateitse koilli-

seen. P.-joen varrella: 14,131 as. (1901). Oli ai-

koinaan Talcnpin kuningaskunnan kukoistava
piiäkaupunki (150,000 as.), kunnes sen 1757
Alompra tiävitti. Muinaisesta loistosta kertoo
pari tuhatta v. vanha, pyhä .Shwemaw-daw-lemp-
peli (116 m korkea i B. R. K.
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Pehkola ks. Paavola.
Pehlevi (pahlavi), pers. kirjakieli sassani-

ilien aikana eli siis :>:nneita 7:nnelle vuosis. j.Kr.

Viilistii sitä myöskin nimitetään keskipersiaksi.

Nimi p. johtuu sanasta pa/i/nro. joka muinais-
iraanilaisessa muodossaan kuului parthava ja

merkitsi alkujaan ..partliilaista" : sassanidithan
laskivat allensa parlhilaiseu valtakunnan. P:n-
kieltä kirjoitettiin seemiläisillä (aramealaisillaj

kirjaimilla ilman vokaalimerkkejä. Melkoinen osa

sanoja jokaisessa tekstissä on sen lisäksi kirjoi-

tettu vielä aramean kielellä, mutta luettaessa

nämii sanat lausuttiin pehleviksi. Tämä seikka
teki melkein mahdottomaksi miiärätä p:n kielen

äänteellistä asua. Helpottaakseen p.-tekstieu luke-

mista toimittivat persialaiset oppineet selitteleviä

teoksia, joita nimitettiin päzcnd (= tulkinta) ja
näissä käytettiin vanhaa persialaista selväil

avesta-kirjaimistoa. Viime aikoina on kiinalai-

sessa Turke.stanissa löydetty paljon p:nkielisiä
muistomerkkejä, jotka ovat kirjoitetut yhtenäi-

sellä seemiläisellä estrangelo-kirjaimistolla. Täten
on vihdoin voitu saada pääpiirteissään selvä

kuva p:u äänteellisestä asusta. J. J. M.
Pehmeneminen (malacia) ks. M a 1 a s i a.

Pehmeäeväiset (Anacanthini). luukalojen (Te-

leostei) alaryhmä, saanut nimensä siitä, että tä-

hän kuuluvien kalojen kaikki eväruodot ovat peh-

meät (erotus piikkieväisistä). Vatsaevät sijait-

sevat rintaevien edessä t. alla. uimarakko ei ole

yhteydessä nielun kanssa (erotus rakkosuisista)

.

Sekä uimarakko että vatsaevät voivat myös puut-

tua. Meikäläisistä edustajista ovat tärkeimmät
turska, made ja kampelat. /. V-s.

Pehmeäkielinen ks. Sammal kieli.
Pehmeäsiipiset (ilalacodermafa), kovakuoriai-

sia, joiden peitinsiivet ovat pehmeät, nahkeat,
joskus ne voivat puuttua kokonaan. Sekä täysi-

muotoiset kov.ikuoriaiset että toukat ovat enim-
mäkseen petoeläimiä. ks. Cantharis ja

Kiiltomato. V. S-s.

Pehmeä suulaki ks. Kitapurje.
Pehmytjuote ks. Juottaminen.
Pehtori (ruots. inspckior. < lat. inspeciä're =

tarkastaa), työnjohtaja maataloudessa, ks. Maa-
talousopetus.
Peiho ks. P a i h o.

Peijaiset I. peijaat, maahanpaniaiskemut.
ks. Peijakas.
Peijakas, paholainen, on samoinkuin peijaiset

johtunut yksinkertaisesta muodosta peijas, joka

taas on germaanilaista alkuperää; alkugermaa-
nilainen muoto oli faittiaz, josta muin. isl. fpigr =

.,sellainen, joka ei voi välttää kuolemaansa",
ruots. feg, saks. feige. J. J. 31.

Peilata (ruots. pejla. < holl. peil, ks. P e e-

g e 1 i, luotaamalla mitata veden syvyys. — ks.

myös Paikanmääräys.
Peili ks. Kuvastin.
Peiliholvi on luostariholvi (ks. Holvi), jonka

yläosa on viistetty pois ja näin syntynyt aukko
peitetty vaakasuoralla holvilla n. s. peilillä.
Tavallinen on kattovalolla varustettu p. Varsin

muotorikkaana esiintyy p.. kun sen kaarevaa ala-

osaa leikkaavat pienet vierekkäiset pistoholvit

(lynetit). E. S. K.

Peilihypsometri iks. Hypsometri), saks.

metsänhoitomiehen Martin Faustmannin
1856 keksimä puiden korkeuden mittaaja. Faust-

mannin peilihypsometri kuuluu n. s. geometri-
siin hypsometreihin (vastakohtana trigonometri-
set hypsometrit) . P. on saanut nimityksen.sä sii-

hen liitetystä peilistä, johon kuvastuvasta mitta-
kaavasta, konetta käytettäessä, voidaan lukea
mitattavan puun tai esineen korkeus. Verrat-
tain halvan hintansa ja käytännöllisyytensä
vuoksi Faustmannin p. on eniten käytettyjä
hypsometrejä. O. Lili.

Peililasi ks. Lasiteollisuus.
Peilirauta, 5-22% mangaania sisältävää takki-

rautaa. On valkoista, suurikiteistä. Kiteet ovat
suurimmat, peilimäisten pintojen rajoittamat
mangaanimäärän ollessa 10-12%. P. ei saa sisäl-

tää sanottavasti fosforia, koska sitä pääasialli-

sesti käytetään valuteräksen valmistuksessa.

G. A. A.

Peipohja, rautatiesisema (III 1.) Tampereen-
Porin radalla, Kokemäen ja Harjavallan asemien
välillä, 97 km Tampereelta, 39 km Poriin; etäi-

syys Helsingistä 2S4 km. P:u asemalta lähtee yk-
sityinen normaali raiteinen rata Rauman kaupun-
kiin, ks. Rauman rata. L. H-nen.

Peippi (LaminmJ, huulikukkaisten heimoon
kuuluvia kasveja, joilla

on punaiset tai valkeat

kukat ja hertta- tai mu
nuamaiset lehdet. Teriön
ylähuuli on kupera, ala-

huulen kolmesta liuskasta

keskimäinen suuri, vasta-

herttainen, sivuliuskat

pienet. Suomessa 4 lajia.

kaikki rikkaruohoja.

Yleisiä ovat punakukkai
set pun a-p. (L. purpu-
reitni/ ja L. iyicisunt.

Suuret valkeat kukat on
valkop:llä (L. ai-

burn), joka on paikoitel-

len Etelä-Suomessa ylei-

nen tienvierillä y. m. s.

paikoin.

A'. L.

Peippola. 1. Allodisäteri Elimäen pitäjässä lä-

hellä kirkkoa 19 km Korian rautatieasemalta, kä-

sittää nykyään 10 manttaalia, n. 5.000 ha.— Tiili-

tehdas ja turvepehkutehdas. Juustomeijeri. —
V. 1G08 Kaarle IX lahjoitti Kirkholman taiste-

lussa 1605 kaatuneen Henrik Wreden leskelle ja

lapsille muiden tiluksien ohella m. m. Elimäen
neljänneskunnan. Tänne perusti mainitun Wreden
lesken Gertrud Ungeru von Sternbergin toinen

puoliso Jaakkima Berndes P:n säterin, joka oli

Wrede-suvulla v :een 1767, jolloin se oston kautta

siirtyi kauppaneuvos Jaakko af For.selIesille.

Tila oli af Forselles-suvulla v:een 1883. jolloin

sen osti eversti A. Etholfin, jonka perillisten hal-

lussa se nykyään (1914) on. — P:n kartanossa

syntyi m. m. Ruotsin historiassa huomattava
Fabian Wrede (k. 1712), joka 1687 kohotettiin

kreiviksi. — Päärakennus on 1840-luvulta. Huo-
neissa on vanhaa huonekalustoa. A. Es.

— 2. Maatila Uudenkirkon (V. 1.) pitäjässä. Tilalla

oli ennen terästehdas, jonka vapaaherra von De-

mienov ja pietarilaiset kauppiaat J. Österman ja

V. Uin olivat perustaneet 1800. A. Es.

Peipposet. 1. P:n heimo (Fringillinm) muo-
dostaa varpuslintujen huomattavimman ryhmän.

Valkopeippi.
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iami>ta. Syiivät

-i.. ir»...ii ..I...I .jiult»! varpusen

a t. («nsui>iiii. cixiit koskuaii iiiiin-

iiMriu liyviii taidukkiin.^ti rakouiu-t

tav. '•6. täplikkäitä. Moiioi oviit

\ . I ^ Miriii >>-.i fliiii vtitkUa>.-^i iiiaait-

• jia, jotka tavallisesti

. ,,ii ou uiiistii eilustettii

1 1. Diiii. k a p y 1 1 D o u n. t n v i u k u ii r u a n.

punatulkun, punavarpusen, varpu-
»m. n ok k a V a r p u se u. peipposen, v i li-

retpripposen. ribrei varpusen, tik-

lin ja hrmpposen suvut. — 2. Peippo-
*rD iuku : f'riitifillai. tunnetaan jokseenkin

teriivUkiirkisestU ja suora-

uilaen kolmesta pitkittUis-

.estä pykälästä ja pyrstön
valkeasta lautunuista. II

nii .-suomessa vain 2: peippo-
ja Il ii r k ä p e i p p o n e n IFr.

'•>'!'>en tuntee parhaiten kali-

• 11 |>oikkijuovasta ja liar-

-tii. Varsinkin koiras on
luskcan-, mustan, valkean-

.i: j.iva. naaras vaatimaton.

ia, alla vaalea. Hyvin yleinen koko
l>ia lukuunottamatta. Hakeutua erin-

I puihin ja isompiin peu-

^>. Laululinnut: liite-

ä u u UI e n laululinnut). Jälkimäinen
pesii pääasiallisesti Lapissa ja Pohjois-Suoniessa

:

en yllperä on valkea, siiven poikkijuovista ai-

nakin takimmainen kellertävä. Koiraan päii ja

elka ovat mustut, kurkku, rinta ja hartiat

ruoKteenkeltaiset. Naara.- on harmaampi, tumma-
kirjainen. — Molemmat ovat muuttolintuja; koi-

raat »aapuvat sSännCllisenti n. viikkoa talii kah-

m kuin naaraat. Talvella Kcski-
.1. E. \V. S.

vir. 1'eiptijärv, saks. Pcipus,
OI. Euroopan suurimpia järviä.

; i \iron. Liivinmaan ja Pieta-

iverneiiicnttien välissä. P.

Il '-.lan; pohjoisessa on varsi-

naineo P.. jo«ta 2,'> km pitkii, 2-8 km leveii salmi
(Kuumajlrvii vie etel&incen osaan, Pihkovanjär-
»e»n: yhteensil 3.66(t km* (josta Pihkovanjärvcn
ooalle tulr« 790 km'), pituus [mhjoisesta etelään
140 km. suurin leveyn ."iO km. P:n pinta on 30
m yi. mcrenp. Keskisyvyys jokseenkin ta.saisesti

7 m, «uurin «yvyy» n. 1"> m. Hannat alavat, pai-

koitellen rämeiset. .Suurempia saaria on vain
Porka I. Pirisoar Kuumajärven pohjoispiUl.ssii.

Mnne*ta P:een laskevasta joe-ta suurin on Ema-
joki (länne-täi. Talvioin P. on jäiUsa 4'/, kk. —

kalarikkau» on viime vuosikymmeninä vä-
"•' —• '' '<:in on kalastus scn ranta-

i; kaloja, varsinkin kui-

i"i. lähetetään vuosittain
m'i iviksi. — Liikennettii vä-
lit! > i.i II iriL-v niincntä liöyry-

»lu»U: iv.iliikonnePih-
korao j.. i.ni välillä.

E. E. K.
Feipoajarrl ka. Peipsenjtrvi.
Peiraieua ft^iu/ dat. PiriruMS. I. Niemimaa

UV:-

Vf
on .. .

rin »eka
jakaantuu

Pil.t

ka!

Ent.

hen'

ajli;

> km louiiai^<sMi .Mtt-nasta. Tlieinislokles siirsi

Ateenan satainau Phaleroiiista P:e<Mi ja ryh-

tyi varustamaan l':ta i-Ji):i 402 e. Kr.i. Tliemis-

tokles myös alkoi pitkillä muureilla liittiiä P:ta
\ie»>iiaan. Työ valnii>liii kiniiniinkin vasta 4til-

44."i e. Kr. PerikliHMi aikana lliii|«Klaim>s Milc-

toksesla laati P:lle säiiiinöllisi>ii asnimkaavan.
Jonka mukaan myös rakeniiettiiii varastuliuoneet

ja salamalaitteet P:n kolmeen satamaan. Mu-
nykhiaan, Ateenan sotasatainaaii, Zeaan ja Pei-

raieukseen. varsinaiseen kauppasatamaan. Pelo-

(»onneesolaissodan jälkeen .\twiiaii oli pakko re-

piä muurit ja P:ii linnoitukset i4l)4 40:! e. Kr.).

4:iinellä viiosis. P. nousi uuteen kukoistukseen,

muurit uudistettiin ja Miinykhian ja Zean väliin

Philon rakensi arsenaalin.
.
jonka va.sta Sulia

(8ö e. Kr.) hävitti samalla kuin muunkin kau-

pungin. L. T.

2. Ipirc'r'(»l Ateenan satumaknupuiiki P:n nie-

mellä S km lounaiseen .Vteennsta Saroiiin-lahden

rannalla: ";>.570 as. (1907). >Sääiiiuillisesti raken
nettu. .Melkoinen teollisuus tviiiiapolttimoita.

myllyjä). Rautatie ja säliköraitiolie .Meeuaan.
— Satama itäisen Viilinieren parhaita, no|>easti

kasvava liikenne Kreikan vilkkain; ulkomaisessa
i.iereiikiilussa 1910 selvitettiin 7.» iiiilj. rek.-ton.

[

i3.« niilj. rek.-ton. 1900). — Muinaisajan P:8t«
vain harvoja jätteitä. K. E. K.

Peireskia ks. K a k t u s k a s v i t.

Feirithoos /i'tho'osl, kreik. tarun mukaan
Zeuksen poika, lapithien kuiiin<;as Thessaliassa.

Hän voitti Theseiiksen avulla kentaurit, jotka

eriiän tarun niuk:ian koettivat ryiistiiä häneltä

hänen morsiamensa llippodameian. Tlieseuksen

ystävänä hän oli osallinen monissa tämän seik-

kailuissa: kun he koettivat ryöstää Persephoneen
Manalasta, vangittiin molciiimat. Ilerakles va-

pautti sittemmin Tliesoiiksen, mutta P. jäi Ma-
nalan vanfiiksi. h. T.

Feisa ks. S a p e 1 i a n I i 1 o o p p i.

Peisaudros /•«'-/. ateenalainen ilemafiojji. 41.'i

e. Kr. Alkibiadeen vastustaja, siirtyi Sisilian ret-

ken epäonnistumisen jälkeen ylimyspiiolueeseeii.

Ollen 411 avullisella saattamassa voimaan taantu-

muksellista valtiomuotoa, jonka lyhyen valtakaii

(Ien jälkeen hänen oli pakko paeta .\teenasta.

Feisistratos l-si']. Hippokrateen poika, liiul

lavasti ylhäistä ateenalaista .syntyperää, yksin-

vallan anastaja (6:nnella vuosis.). Soloiiin lain

säädäntiikauden jälkeen olivat piioluetuistelut jäi

leen virinneet .\teenas.sa. Merenraiitalnisia (pum'
Hoi) vastaan asettuivat tasanfion maanviljelijät

(pedi'aioi) ja varattomat vuoristolaiset liiin'krioi/.

ja viimeksimainittujen johtajana P. .'>(i05,'>9 e. Kr.
anasti yksinvallan itselleen. Häiritsemättä hän
ei saanut pysyä vallas.sa. kerran (tai kah-
desti! hänet karkoitettiin, mutta hänen onnis-

tui saa<la menetetty takaisin ja kuollessaan

537 e. Kr. hän jätti vallan pojilleen. Ilippioalle

ja llipparkhoksellc iks. n.). Muo<l(illisesti P.

ehkä varoi suorastiuin rikkomasta .Solonin siUi-

tämiiu valtiojärjestystä; hiin valitutti esim.

lain määräysten inukiuin virkamiehet, miittji to

dcUinuiidessa hän oli yksinvaltias, etenkin sovit-

tuaan välinsil hiiurylimysHukujen kanssa. Atee-

nan >isäiHten olojen jilrjeslelyssil liän, toimien So-

lonin viitlaamaiin siiiiTitaan. Iiaiikki viljelemät-

tömiä alueita pikkiiviljelijöille ja työskenteli hei-

dän laloiiilellisekHi ja K0sia4iliKeksi kohottamisek-
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secn. Kaupau ja ulkomaisten suhteiden elvyt-

tämiseksi P. aikaansai paljon; luin turvasi tais-

telussa Mepiiaa vastaan .Salamiin omistuksen.
valtasi Sigeionin ja tuki |iontevasti sitii omituista
jjuoli-itsenäislä ruliliiuiskuntaa. jonka ateenalai-

nen Miltiades loi Tliiaakian Kliersouesokselle. Tii-

ten Ateena sai turvatuksi tien Hellespontoksen
kautta pohjoiseen Mustanmeren viljarikkaisiin

maihin. — Talouilelli.sesta noususta kertyvien va-

rojen P. antoi tulla Ateenan sivistyksellisen ke-

hityksen hyväksi, lliinen aikanaan Akropoliilla
oleva Pallas Atlienan temjipeli (llekatompedon)
uudistettiin ja varustettiin ympiiröivällii. palkis-

toa ja kattoa kannattavalla ])ylvässarjalla ja

kaupunkia koristettiin nmutenkin rakennustai-
teellisesti: vesijohtolaitosta kehitettiin j. n. e.

l*:n aikana suuret panathenaiajuhlat saivat tar-

kemmin mäiiratyn imiodon. L. T.

Peitata ks. P e i 1 1 a u s.

Peitetty paperi, k r o m o p a p e r i n. kuva-
painopaperin, k i i 1 t o p a p e r i n y. m. ni-

mellä käyvä mineraalikerroksella peitetty paperi-
laji.

Peitho /-Ö7. k reik. mytolofiiassa yleensä Aphro-
diten seuralainen, mielen suostuttamisen juma-
latar.

Peitinlasi ks. O li j e k t i 1 a s i ja M i k r o-

skooppiset preparaatit.
Peitinluut ks. L u u s t o.

Peitsi, ratsumiesten hyökkäysase, joka ennen
tuliaseiden käytäntööntuloa oli ratsuväen pää-

ase. Aleksanteri Suuren sotaväessä oli p.-sotu-

reita. Roomai. p. oli nimeltään kasta, sittemmin
jiitum. P. kuului myös ritarivarustukseen (ks. t.).

ks. L a n s i e e r i t, vrt. Keihäs, Aseet.
Peitta, värjäyksessä käytettävä aine. jonka teh-

tävänä on välittää väriaineen yhtyminen värjät-

tävän aineen kuituihin. Tämä tapahtuu joko si-

ten, että p. muodostaa kemiallisia yhdistyksiä
toiselta puolen väriaineen toiselta puolen värjät-

tävän aineen kanssa, siten sitoen nämä toisiinsa,

tai että se muuten tekee (prepareeraaj värjättä-

vän aineen vastaanottavaksi. Tavallisimpia p.-

aineita ovat aluminiumyhdistykset, tinaoksidit ja

parkkihappo. Silkkiä ja villaa voidaan värjätii

suoranaisestikin, jotavastoin kasvikuiduista teh-

tyjen valmisteiden värjäyksessä p.-aineet ovat
välttämättömiä. E. M-nen.

Peitta-aineet ks. P e i 1 1 a.

Peittaus, nahkateollisuudessa joko kem. ai-

neilla tai bakteerien .synnyttämien entsyraien

vaikutuksen avulla nahaksista niihin karvottaessa

imeytyneiden kalkkiylidi.stysten poistaminen, tai

myös ylimalkaan karvomisessa turvonneiden na-

haksien muuttaminen lakastuneiksi. Väriteolli-

suudessa p. muuttaa eläin- tai kasvikuidut sel-

laisiksi, että väriaineet, jotka muuten värjäävät

ainoastaan ohimenevästi, muodostavat kuituihin

näiden ja metallisuolojen kanssa yhtyen värilli-

siä liukenemattonii:. yhdistyksiä, väri- eli m e-

t a I 1 i 1 a k k (I j a. P:lla saadut värit ovat siten

hyvin pysyviii. S. S.

Peittavärit, luonnossa esiintyviä sekä keino-

tekoisesti valmistettuja väriaineita, joiden vär-

jäyskyky vasta peitta-aineiden vaikutuksen kautta
täydellisesti tulee esiin. Eläinkuidut fikseeraavat

ylimalkaan suoranaisesti happamia ja emäksisiä
väriaineita. Kasvikuidut tarvitsevat useimmin
p.ejä värjäytyäkseen. Luonnollisia p:ejä ovat

puuvärit, joita saadaan väripuita. kuten siui-,

pnna- ja keltapuita uuttamalla. Keinotekoisista
tcrvaväriaineista ovat antrakinonivilriaineet p:nä
tärkeimmät. P:n kemiallisen kokoomuksen on
ajateltu olevan .syynä siihen, että niiden varjiiä-

vät ominaisuudet vasta peitta-aineita käytettäessä
tulevat näkyviin. S. S.

Peittolannoitus ks. Kattolauta ja L a n-

n o i t u s.

Peittoviljelys, maanviljelyksessä silloin täl-

löin käytetty viljelystapa, jossa maan pintaa
ei täydellisesti muokata kyntämällä tai kuokki-
malla, vaan villin puu- ja pensaskasvuUisuuden
tultua poistetuksi mättäät irroitetaan kuokalla
tai lapiolla ja sovitetaan maalla löytyviin sy-

vennyksiin, kaivetaan isot avo-ojat, joista saatu

maa levitetään tasaisesti saroille. Tämän päiillc

levitetään muutamissa tapauksissa vielä muualta
tuotua maata. P:tä käytetään osaksi uutisvil-

jelystapana soilla ja kovallakin maalla, osaksi

sellaisenaan jatkuvana viljelystapana .soilla. Edel-

lisiin kuuluu Tyrnävän 1. Ängeslevän tapa, jota

käytetään mutasoilla ja Reiniuksen 1. itäsuoma-
lainen tapa, jota käytetään paitsi mutasoilla

myöskin rahkasoilla ja kovallakin maalla. Mo-
lemmissa menettelytavoissa poistetaan puut ja

pensaat joko jiuirineen tai katkaisemalla poikki

mahdollisimman läheltä maan pintaa. Isommat
puut karsitaan ja viedään pois. pienemmät puun
taimet, pensaat ja risut hakataan hienoksi ja

levitetään saroille (Tyrnävän tapa) tai pannaan
kasoihin ja poltetaan (Reiniuksen tapa). Sarat
tehdään 10 m leveiksi ja niiden välille kaive-

taan isot ojat, jotta saataisiin runsaasti peitto-

maata. Suolla koetetaan ojat kaivaa niin syviksi,

että saroille saataisiin myös pohjamaata — hiek-

kaa tai savea. Tyrnävän tavassa tasoitetaan sa-

rat ojista saadulla mudalla ja saroilta irroite-

tuilla mättäillä, jotka levitetään risujen päälle.

Jos muta on huonoa ja sitä on runsaasti, toimi-

tetaan lievä polttaminen. Tämän jälkeen levite-

tään maalle karjanlantaa tai apulantoja, jos kar-

jan lantaa ei ole ja suo on hyvää. \"älistä ei

käytetä mitään lantaa. Näin valmistetulle maalle

kylvetään ruista tai kauraa, joka peitetään ojista

saadulla savella tai hiekalla. Välistä menetellään

niinkin, että ojista saatu hiekka tai savi levite-

tään mudan päälle ennen kylvöä ja siemen mulla-

taan äkeellä. Reiniuksen viljelystavassa käyte-

tään kaikki ojista saatu maa kuten irroitetut

turpeetkin sarkojen tasoittamiseen. Näin valmis-

tettuun maahan kylvetään kauraa, välistä ruista-

kin ja kylvös peitetään tunkio- tai karjanlan-

nalla. Apulantana käytetään joskus luujauhoja.

Sekä Tyrnävän että Reiniuksen tavassa kylve-

tään rukiiseen tai kauraan heinän siementä. Hei-

nän annetaan kasva.a niin k.auan kun saadaan

tyydyttäviä satoja. Tämän jälkeen voidaan kas-

vullisuutta virkistää joko uusitulla maalla peittä-

misellä tai kattolannoituksen ja pintaäestyksen

avulla. Jos juuret ja kannot ovat maalta lahon-

neet, kynnetään se ja ruvetaan viljelemään ta-

valliseen tapaan.

Sellaisinaan jatkuviin peittoviljelystapoihin

kuuluu m. m. Rimpau'n viljelystapa, jota käyte-

tään Pohjois-Saksassa mutasoilla. Sarat 1. palstat

tehdään 20-48 m leveiksi ja näiden välille 1,5-2 m
syvät ojat. Ojista saadulla maalla tasoitetaan

palstat ja päälle ajetaan n. 12 cm vahva kerros
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hiekkaa. Kttri hirkka pli&.-iisi juokM-iuiuiii ojiiu.

Uitetun oäiJen rxrsille tur|>eist!i O.sO.i m K-

>r.' I1.I m korkrat penkereet. Niiille istu-

'• i« puit» j» [M-iisuita. jopa liedelmH-

(
'

' :l(uvat ktiitpnkiii vur-

.> immliuii kn$vtillisu\i'
!-

' lystuvassji sau iilotluu

» '-n. j« tälliin sekoite-

I '"i" \ il jel\ <ki»*voiiia

«^ viljellyt k:is-

>' Tupaa li

kaytria >iioiiies<«. J. y. s
Peittyminen ks. Okkultatsioni.
Pelvi i.iiiier suoni.. < ensi. jxire := kivetä, las.

ku kivilUi. tiiiikiren niiiotooii liokattii katii-

kivi.

Pejoristl dat. peior = huonompi), henkilö,

J' -14 kehitys kfiy yhä pahempaan päin.
pekkari ks. N a p a s i k a.

•iMM. alimainen raaka
f' mastossa. Tähiin raa-
kaan Kiii. :iiteit_\;i 1'urjitta sanotaan pekiini-
purjeeksi. F. IV. £,.

p<.i,;„™ Pohjoinen päiikaupiinki" ; myös
' keskuudessa Tsinglii 1. Tsivg-
'-

. inki"i. Kiinan valtakunnan ja

Tiili'n a piiiikaupunki (jommoisena P :u

nimi ,'mi. Polijois-Kiinan suunnatto-
man, viljavan ta.sant'on polijoisperuka.s$a. 150 km
merestä ja parikymmentii km Nankou-vuoriston
juurelta; 805,110 as. (1910). — Ilma.sto kuiva
)r:n sädemiiilrU 650 mm, .sadeaika kesällU). ter-
veellinen, mantereinen iv:n keskilämpö -f 11.?° C.
tammik:n — 4,j' C. Iieinäk:n + 26° C). — P. ja-
kaantuu melkein suorakaiteen muotoiseen K i i-

nalainkaupunkiin iSantsöng = ..Eteläkau-
punki"i etelässä ja neliömäiseen M a n t s u- 1,

Tataarikaupunkiin ISetsöng = ..Sisäkau-
punki") pohjoisea.sn. Kumpaistakin suojelevat val-
tavat, tornien kruunaamat muurit iMantsukau-
punrin muuri on 15,j m korkea, Iniipulla 12,j m
leveS. Kiinalaiskaupunpin muuri 9.i m korkea, i

4-7 m leveä) ja rappeutuneet valliliaudat. Mantsu-
kaupunjrin keskellä on Keltainen 1. K e i-

• arikaupunki lllianglsöng : rakennusten
katot keltaista, keisarin väriä) ja sen sisällä
t«a» Kielletty 1. Punainen kaupunki
iTtultinliöngi. sekä Mantsukaupunpin etelä-
o«a*»a. muurin vieressä L ä h e t t i I ä s k o r t-

teli. kaikki kolme muurien ja osittain valli-
hautojen ympäröimät, .Mantiiukaupunfrin muu-
ri««a on 9 pääporttia, niistä :; Mantäu- ja Kii-
oalaiokaupunpin välisessä muurissa, ja Kiinalais-
kaupunpxsa 7; sitäpaitsi viimemain, muurin puh-
kaiser uiie-ajuta kohdin rautatie (pääasema Tsien-
mönn = .,Kei»arif>ortti", samannimisen, Mantsu-
kaupunkiin rievän i>ortin kohdalla). Etelästä
pohjomeen kulkevat piUlkadut (Kiinalaiskau-
punpn Kei»:irikatu, kiinaksi Tsinsrjanf.Tnönn.
P*' -- - •!„ .Jatkettu Thomaiinkatu,
*' «ekä Hatamönn. molem-
*" ikaupunfin itäosassa) ovat

'f'" -'it, mutta sivukadut ovat
"^ lila melkein mahilotlomia
kulkea. Katuelämä kantaja- ja kamclikaravaa-
neine^n, rikioin(-<-ri V i .ii i-t.-li loineen. keittiöi-
netn varoinkin 1 .,„n kirjavaa ja
»ilkaj>ta. Harma.. • nnefut talot ma-
Ulat. ykiiikerrokkiMrt, puiamailla enimmäkneen

t''inj'iin,-n kiUipiin>cin|iMrin

puutarhat, niin että P, korkealta paikalta kat-
.sottuna näyttilä suunnattomalta puistolta, josta
vain temppelit ja palatsit kohoavat, Kiinalais-
kaupunpissa laajat alat (varsinkin etelässä) ovat
aivan rakentamattomia ja moni P:n osa on rap-
peutumassa (virallisen väenlaskun nuikaan P:8sft
1845 oli 1,648,814 as,), — Huomattavia raken-
nuksia. Kielletyssä kaupuufrissa : Puolipäivän-
portti, Korkeimman, Keskimäisen ja Suojelevan
.sovinnollisuuden hallit, Taiv.-uillisen puhtaiulen
palatsi, ent. keisarien lukuisat palatsit. Kei-
s&rikaupunfrissa (jossa myös on suuri, moniosai-
nen järvi marniorisiltoineen ja puistosaarineen
sekä keinotekoinen. 65 m korkea Iliilikiikkula
temppeleinceni : \'ainajaintemppcli. Maan ja
Pellonjumalaii alttari, roomal.-katoliselle lähetyk-
selle kuuluva Petaii;;. jossa m. m. St, Saveurin
tuomiokirkko ja arkkipiispanistuin. vanha mos-
keia, yliopisto (per, 1902, uudestaan avattu 1910,
300 yliopp. ; uudet rakennukset Tösönjrmönn-
pcrtin takana). — Mantsukaupunfrissa : tähtit.
ohservatori (per. 1279; osa sen arvokkaista ko-
neista ryöstettiin 1900 Saksaan), parlamentin-
rakennus (entisen, 12,000 tutkiiitokammiota si-

sältäneen valtion tutkintorakennuksen paikalla),
Kettclerin muistoportti (pystytetty 1903 hoksari-
kapinassa tapalituneen läliettiläs Keltelerin mur-
han sovillajaisiksi). Lamatenippeli. Konfutsen
temppeli. Klassikkojen halli, liumpntorni (hyvä
näköala). Kellotorni, — Lähettiläskorttelissa
(päiikatu lännestil itjiäu kulkeva Lälietystökatu) :

Euroopan suurvaltojen. Espanjan, Alankomaitten,
lielcian, '^^hdysvaltain ja .Japanin lähetystöjen
osittain muurien ympäröimät korttelit kasarmei-
neen, pankkeineen, kluhiliuoneistoineen, — Kii-
nalaiskaupunjrissa

: Taivaan temppeli ja vasta-



34,-) Pekka Kuoharinen -Pektiiniaineet 34G

A. I. Arwi(lssonin käyt-

Ent. keis. p.ilaisin vastaunnnu

irW

^
|i;iätä sitä Maanviljelystemppeli. kumpikin laa-

jassa, muurien ympäröimässä korttelissaan;

Maanviljelystemppelissä on Tsinghöngtai nimi-
nen penger, jonne keisari prinsseineen ja manda-
riineineen joka vuosi saapui kyntämään miiärU-

tyt vakonsa. — P:n ympäristössä on paljon huo-

mattavia rakennuksia: Itäisten vuorten temppeli
(jossa sairaita parantava pronssinen muulinkuva).
Keltainen temppeli, Kesäpalatsi y. m. — P:n
teollisuus (posliini- ja lasitavaravalmistusta, jalo-

kivienliiomi.sta y. ra. s.) vähäinen; kauppaa käy-
dään vain omiksi tarpeiksi. Vain kirjakauppa
lu;omattavampi (Kiinalaiskaupungissa tärkeä
Kirjakauppiaskatu). — Kantateitä haarautuu
usealle suunnalle.

Historia. Kiinalaisten lähteiden mukaan
P. perustettiin 1121 e. Kr. Sen nimenä oli al-

kuaan Tsi : myöhemmin Jen (Han-suvun aikana).

Juiso (Tang-suvun aikanaK Xantsing (khitan-

tunguusien valloituksen jälkeen 086 j. Kr.),

Jiitufii, Jenianfu (Sung-suvun aikana), Tsunglu
(Tsinien hallitessa). Tatti 1. Khanbalik (mongoli-

laisen Juen-suvun hallitessa; suvun perustaja

Kublai-kaani teki sen 1264 pääkaupungikseen).
s.iaden vihdoin Ming-suvun aikana nyk. nimensä.
— Marco Polo (ks. t.) oli ensimäinen eurooppa-
lainen, joka on antanut P:stä kuvauksen; 1600-

luvun alusta jesuiittalähetys työskenteli mel-

kein keskeytymättä P:ssä. V. 1860 engl.-ransk.

sotajoukot miehittivät P:n. Boksarikapinan
alussa Lähettiläskorttelissa piiritetä eurooppa-
laiset pitivät 2 kk. urlieasti puoliaan, kunnes
14 p. elok. 1900 liittoutuneitten valtain sotajou-

kot marssivat P:iin, jota sitten 2 päivää ryös-

tettiin. P:ssä 12 p. helmik. 1912 mantsu-suku
luopui kruunusta. E. E. K.

Pekka Kuoharinen,
tämä salanimi.

Pekkala, -Xminoff-suvun sääntöperintötila Ruo-
veden pitäjässä kauniilla paikalla Ruoveden ve-

sistön rannalla pitäjän kirkolta n. 1 peniuk. lin-

nuntietä jokseenkin etelään, käsittää siihen kuu-
luvat 3 rälssitilaa ja 1 verotila mukaanluettuina
1.S055 manttaalia IJ.901,b«« ha. P. on itse myös
rälssitila. Pitkälä (ks. t.) ynnä Ruhala ja Kan-
tala, jotka niinikään ovat säänlöporintöä ja jotka
enimmäkseen, kuten nykyään, ovat olleet samoilla
omistajilla kuin P., mukaanluettuina käsittiUi

koko tilaryhmä 8,G43,8o« ha. — Meijeri ; saha.
höyläämö, pärehöylä ja mylly, kaikki vesivoi-

malla käypiä; sähkövalo v;sta 1902. V;sta 1882
toimii tilalla 2-vuotinen käytännöllis-tietopuoli-
nen meijeri- ja karjanhoitokoulu (18 oppilasta).

.Mainitsemisen ansaitsevat myös tilan erinomaiset
navettarakennukset ja mainio Ayrshire-karja.
Palvelusväen asunto-olot ovat mallikelpoisella
kannalla. — Laivaliike Tampereelta. — P. ynnä
siihen kuuluvat rälssitilat kuuluivat Laukon kar-
tanoon Vesilahdella. kunnes 1751 ja 1754 oston
kautta joutuivat taloustirehtööri P. J. Austrel-
Iille, joka 1781 määriisi ne sääntöperinnöksi su

vussaan. P. oli .Xustrell-suvulla v:eeii 1822, jol-

loin naimisen kautta siirtyi Aminoff-suvulle. Nyk
omistaja (1914) maanviljelysneuvos Alexander
Aminoff. — Päärakennus, jossa aikoinaan oli

seinämaalauksia, lienee 1700-luvulta: vv. 1834-:>fi

on sitä tuntuvasti lisäilty. A. Bs.

Pekkari ks. N a p a s i k a.

Pekko 1. Pellonpekko. suom. myt., oh-

I

ran jumala 1. haltia, mainitaan Mikael Agricolan
luettelossa suomalaisten pakanallisista jumalista
karjalaisten jumalien joukossa (,.Pellonpecko oh-

ran casuon soi"). Vastaava jumaluusolento Peko
tavataan setukaisilla (Pihkovan läänin kreikan-
uskoisilla virolaisilla) viljan ja karjanhoidon ju-

malana. Nimi johtuu todennäköisesti germ.
(skand.) muodosta *beggictt- (muin. skand. bygg,
ruots. i;«^<7) = ohra; Pekko on siis „ohra" sie-

lullistettuna, ja mahdollisesti nimi on lainattu jo

mytologisen merkityksen saaneena (suom. kuiten-

kin : ,,Pellon pekkoa maistaa 1. juoda" oik. =

..juoda ohraa" s. o. vasta pantua olutta). [Virol.

Peko, jumalasta ks. Eisen. Finnisch-ugr. For-

schungen VI 104-111; kirjallisuusviitt. ks. Fin-

nisch-ugr. Forschungen XIII 424.] E. N. S.

Pekonlahti. höyrysaha (per. 1897, omistaja
v:sta 1910 A. Ahlström o.-y. Noormarkussa)
Laatokan rannalla Hiitolan pitäjässä (lähin rau-

tatieasema Haukkavaaran pysäkki Karjalan ra-

dalla). V. 1913 sahattiin P:ssa 11.531 standerttia ;

tuotteiden myyntiarvo sam. v. oli Smk. 1.955.282.

Työväestön lukumäärä n. 300 henkeä. E. E. K.
Peksala maatila Angelniemen kappelissa, kä-

sittää 4 vero- ja 1 rälssitilan, yhteensä 3 mant-
taalia. 525 ha. Tiilitehdas. Alempi maanviljelys-

koulu (2-vuotinen oppijakso) ja karjanhoitokoulu
(1-vuotinen oppijakso), molemmat ruotsinkieli-

siä. Päivittäinen laivaliike Saloon ja Turkuun.
Tila on kuulunut Bergroth-.suvulle ja sitten toh-

tori C. L. Wiklundille; nyk. omistaja (1914)

rouva E. Wiklund. A. Es.

Pektiiniaineet, hiilestä, vedystä ja hapesta
muodostuneita, värittömiä, hajuttomia ja maut-
tomia, amorfisia aineita, jotka ominaisuuksiensa
ja kokoomuksensa puolesta voidaan lukea hiili-
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jix meliukkai-

4r .. » •' yle*usUkin kas-

ti, ,ittoini««i jit korkkiutiiiimttomissit

t:. il »en. II. Vk.i

ifrcmitus W>. K r e m i l u «.

i rl l.it ; ..iTniu - rallin, nilmllinen.

PelagiD«Q k:- .j = iiicrii. nierollineii.

rorri ul.i|«j>tt n rannikko- jii järvi- 1.

— V. r I i I m i > l u ks. i: 1 ft i n m a II n t i >< <i (>.

|MlMa 64J.

FelaffioUisuus. niuukki Peluri uksen mu-

kaan 1 :iiii'i-ii\ Ii. irl[.luppi. Pelasriiif'. joka oli

Bt

•U
ruuii«-i;.t ^

Aui^atinuk
m.-' '

.1 :niien vuosis.

i>i liiällii auka-
-iMiin^iä vaatinmksiii.

nii>«n synty|>eräispstä tur-

•i vaittusti. Sittenkuin Ala-

.ut Rooman, lähti Pelapus

o| ;i kanssa Afrikkaan, jossa

h«- «n. Talillakin ystävykset

e;. . ..ilossa oppia iliniisluonuon

h\ uen syntyy vieläkin niauilmaan

>-;. ioni;ina kuin Aatami. Kuolevai-

sii ...... ihmisluontoon. Synti.syys

*i • -ta tai turmeluksesta, vaan

Ta; Tikäytöksestii ja huonosta

te; ja vapaa tahto ovat si-

rerU..-> >.leu v.illiaiii.ittömät edellytykset, ja nii-

Jen mruUa voi ihminen vieläkin synnittömyydeu
saavuttaa. Omatunto on hyvän ja palian erot-

tamiskrky ja hyveen alati valvova vartia. Juma-
lan armo. jonka muodostaa Jeesuksen esimerkki

ja oppi, on \ain apuna hyvän tekemiseen. —
T.;" pi luonnollisesti herätti Aujiustinuk-
.,» --;i ankaraa va.stustiista. Co>lestiuk-

•cu .>iM,<- iiilla iNipiksivihityksi hyljättiin harha-

oppiituuden vuoksi 412. Pela^ius lähti 41.'> Pales-

tiir...r. n Mittyi siellä Origencen oppilaihin.

M 1 vastaan asettuivat riidanhaluinen

il: .1 psp. Orosius. Tuomituksi häntä
ei illä s.iatu: päinvastoin kaksikin

«\ r iiäntii vastaan nostetut kanteet.

.\irikaiwa «itaviutoin eräs karthagolainen, Au-
pMtinukiten johtama synodi 416 julisti 1'ela^iuk-

MD opin vSJiräksi. ja paavi Innooentius I vah-

vi«ti f'H.m<".k-en Innocentiuksen seuraaja paavin-
> .- oli piUe suosiollisempi, mutta
k . kokouksessa 418 olivat tuomin-

neet 1'' iiarlinoppiseksi ja keisari llono-

riu* \ n. taipui paavikin ja kirosi

ki' iksen ja Cfflestiuksen opit.

T . (tul 18 italialaista piispaa.

)•! IKI- l->lnnumin piispa .lulianus.

p<

:

opin varsinainen kirjallinen ediis-

Iaj.. • ..,i.<,Ituina lännessä |>el»(;iolaiset pake-

nivat itämaille >aaden suojelusta Konstantinopo-
lin

k:

tl.

v<-f(,riiiL .,.ltn Tämä veti ku-

i:ian. P. tiiomit-

Ephesokson ylci-

kirkolliHkokoulueMa 431. k». .Semipeta-
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1. r. 1 (paavina .'i.l.^-iitil i. oleskeli lUsantionissa

paavin lähettinä .'i;<0-,'>4.%. senjälkeeii paavinistui-

men maallisten tointen johtaja Koomassn, kunnes
itse valittiin paaviksi. Hyväksyessään v. ri,"i3 pi-

detyn .'<:nneii yleisen kirkolliskokouksen päätök-

sen hän kyllä siuivutti keisari Justinianuksen

suosion, mutta sai Italiassa jmljon vastustajia.

.-Vipiilejan ja Milanon piispat pitivät P:ta keret-

tiläisenä ja erosivat hänen takiansa ajaksi yleis-

kirkasta.

2. P. II (paavina 579-590). Koomassa asuvan
goottilaisen poika. P:n aikana oli Kooma lango

bardien piirittämä. Turhaan hän kääntyi apua
saadakseen heitä vastaan niin hyvin frankkien

kuin Itii liooMian keisarin puoleen. .Sitävastoin
' hänen onnistui .saada Ylä-Italian kirkot palaa

, maan Kooman yhteyteen. E. Kii.

I

Felargonium, GfrnMiuoffr-heimon ruohoja tai

I

pensaita, joiden kukat ovat vastakohtaiset, lehdet

vastakkaiset. pyöreähköt,

tavallisesti matalaliuskai-

set. Useimpien kotiseutu

Kap-maassa. Kukat ovat

usein hyvätuoksuiset, kau-

niit ja kauan kestävät. Lu-
kemattomia muotoja viljel-

lään yleisesti koristekas-

veina sekä huoneissa ettii

ulkosalla. Kantamuotoja
ovat P. inqiiinnns. /'. :o-

nale y. ni. Lounais-Kuroo-
pussa ja .Mperiassa viljel-

lään P.-lajeja myöskin nystykarvoista runsaasti

erittyvän, liyväntuoksulsen öljyn, geranluni-öljyn

iks. t.) takia. A'. L.

Pelasginen muuri ks. Kyklooppi m ii ii r i

ja M u u r I I i m i 1 y s. vrt. M ii u r I.

Pelasgit I PcUiDijo'ii. krelk. perlnt;itie<lon mu-
kaan Kreikan vanhimmat asukkaat, jotka tosin

olivat samaa sukujuurta kuin helleenit, mutta
silti erikoinen kansa, ja joulen olemassaolosta ker-

rottiin suurimmassa osassa Kreikkaa, lliadi tun-

tee kumminkin p. ainoastaan läntisessä Thessa-

liassa asuvana kansana, jonka pääkaupunki oli

I.arlsa; Troian smiassa he olivat Priamoksen puo
lella. Uudempi tutkimus on siirtänyt enimmät
tiedot p:sta tarinoiden joukkoon, ainoastaan

Thessaliassa niiden olema.ssaolo on jotenkin

varma: varsin todeiinäkölstU on. ettU p. olivat

toista. Kreikassa vanhempaa, rotua kuin hellee

nit. L. T.

Pelastusarmeia lenjrl. Kalvalinn army). \Vil-

liam liootliin iks. l.i 187S Itä-Lontoossa perus-

tama järjf>tö kristillistä evankelioimis- ja yh
teiskunnalllsta työtii varten, .\rmela järjestit

tiin sotilaallisesti. ..Kenraalilla", jona ensin

toimi Booth ja hiinen kuoltuaan 1912 hänen van-

hin poikansa Bramuell K., on miltei rajaton

valta, ja jokaisen armeian jäsenen on osoitettava

esimiestään kohtaan ehdotonta kuuliaisuutta.

Työmaa on jaettu kansakuntain mukaan alueisiin,

joilla kullakin on oma päämajansa, alueet maa-
kuntiin, siirtoloihin j. n. e. Työ saavutti pian

huomattavan menestyksen. \'äestön keskuudessa,

jossa kaupunkilähetys ja muut kristilliset järjes-

töt olivat työskennelleet ilman huomattavampia
hedelmiä, p. sai voiton toisensa perästä ja saa-

vutti pian itse valtiokirkonkin johtohenkilöiden

puolelta tunnustusta. Koothln t.irkka Ihmistunte-
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nius. eriiiomaiiioii jiirjestiiiiiiskyky, rolikeus käyt-
läJi uusia, teliokkaita työtapoja ja asettua rajoja

muodostavien opillistpii eriniielisyyksieu yläpuo-
lelle, taito mukautua erilaisiin oloihin, liikenero ja

muut eteviit lalijat yhdessä hänen järkähtämättö-
män käännyttäinisintonsa kanssa tekivät, että

työ voitiin ennen pitkää ulotuttaa Enjrlannin ra-

jojen ulkopuolella. V. 1880 aloitettiin työ Ame-
riikussa. 1882 Austraaliassa, Intiassa ja Sveit-
sissä. 1883 Ruotsissa, 1886 Saksassa, ja 1889
tuli Suomen vuoro. V. 1912 p. työskenteli SS eri

valtiossa ja siirtomaassa, julistaen evankeliumia
34 eri kielellä. Osastoja ja ulkovartiostoja oli

9,130, päiväkouluja 5,59. ui)spereja ja kadetteja
sekä muita p:n työhön kokonaan antautuneita
henkilöitä 20.843. paikallisupseereja 03.742. Usei-
hin kymmeniin miljooniin nousevat vuotuiset
menot kootaan kollehdeilla. lahjoituksilla., kun-
nallisilla avustuksilla ja erilaisilla liikeyrityk-

sillä, kuten tehtailla, kauppaliikkeillä y. m. Yli

80 aikakautista julkaisua, niiden joukossa ,,Sota-
huuto", pitää huolta arnieian työn ja aatteiden
tunnetuksi tekemisestä. Tällainen menestys joh-

tuu, paitsi johdosta, upseerien uskoninnosta evan-
kelioimistyössä sekä armeian suurisuuntaisista
yrityksistä yhteiskunnallisen hädän lievittämi-

seksi. joiden kautta armeia voittaa kaikkien
kansanluokkain myötätunnon. V. 1912 oli ar-

mcialla 105 yömajaa ja kansanruokalaa .sekä

160 työmieshotellia, joissa sg tarjosi 6,597.803 yö-
sijaa ja 12.207.642 ateriaa, 185 teollisuuslaitosta,

joissa se tarjosi tilapäisesti tai jatkuvasti työtä
78.573 miehelle. 25 synnytyslaitosta, joissa oli

lilaa 530 synnyttäjälle. 22 maatilaa. 53 työtoi-

mistoa. jotka hankkivat paikan 29,289 henkilölle,

tS vapautettujen vankien kotia, joihin otettiin

vastaan 2,650 rikollista, 10 juoppoparantolaa.
joissa oli 283 sijaa. 87 lastenkotia, lasteuseimeä

ja teoUisuuskoulua sekä 117 langenneiden turva-

kotia, joissa sai lioitoa 6,169 naista, eli yhteensä
1,048 laitosta yhteiskunnallista työtä varten.

Suomessa p:lla oli 1913 94 osastoa ja ulkovar-

tiostoa, 304 upseeria ja kadettia. 13 slummi-
asemaa, 4 lastenseimeä, joissa keskimäärin 82
lasta päivässä saavat hoitoa, lastenkoti, jossa

vuoden lopussa oli 28 lasta, 2 turvakotia, joihin

otettiin 74 naista katuelämästä, koti nuorille nai-

sille, yömaja ja kansankeittiö, joissa annettiin
48,916" yösijaa ja 104,181 ruoka-annosta, 2 halko-

tarhaa työttömille sekä koti työttömille miehille.

Armeian vuositulot, jotka käytetään yksinomaan
maatamme varten, tekivät 1913 lähes 670.000 mk.
Niistä käytettiin yhteiskunnalliseen työhön yli

568,000 mk. V. 1905 eräs entinen kansainvälisen

p:n upseeri perusti oman ryhmän, joka Suo-
men pni nimisenä vietti kituvaa elämää,

kunnes viranomaiset 1913 kielsivät sen toi-

minnan sen keskuudessa ilmenneiden epäkoh-
tain vuoksi. [F. L. Booth-Tucker. ..The life of

Catherine Booth" i2 osaa 1892i, Railton, ..Heathen

England. Tnenty-one years" .Salvatiou army"
llB99), Th. Kolde. ,,Die Heilsarmfie nach eigner

-Vnschauung und nach ihren Schriften" (2;nen
pain. 1899), „The Salvation army year book 1913"

(1913), G. Johansson. ..Pelastusarmeija" (1890).

.21 vuoden perästä. I.yhytpiirteinen esitys p:n
kehityksestä ja nvk. asemasta Suomessa" (1911).]

A. J. P-ä.

Pelastuskoti merkitsee tavallisesti laitosta

siveellisesti huonohoitoisten lastei\ lioitoa ja kas-

vatusta varten, vaikka luonnollisesti tätä nimi-
tystä voidaan käyttää myöskin laitoksista, joille

on määrätty muita suojelutehtäviä. Varsinaiset
p:t ovat yksityisten henkilöiden perustamia
ja sisälähetyksen aloitteesta syntyneitä. Sel-

laisista henkilöistä ansaitsevat erityisesti tulla

mainituiksi Pestalozzi, Fellenberg ja Zeller Sveit-

sissä sekä Falck, Kecke-Volmarstein, Kuther ja

Wichern Sak.sassa (ks. Lastenkodit).
A. V. B.

Pelastuslaitteet k s. Meripelastus.
Pelastuspalkka. Haaksirikon tapahduttua pe-

lastaja saa ensin pelastetun laivan tai tavaran ar-

vosta vähentilä itselleen ne suoranaiset kustan-
nukset, joita hänen on täytynyt tavaran korjuu-
seen saattamiseen käyttää. .Jäännösarvosta pelas-

taja saa vähintään kuudennen ja korkeintaan kol-

mannen osan. n. s. hylky prosentin, mutta jos

haaksirikkoutunut laivaväki on ottanut osaa pe-

lastamiseen, on edellisen osuus vähintään '/,, ja

korkeintaan '/«• Jos laivan päällikkö hätätilassa

on suostunut kohtuuttomaan p:aan, on sellainen

sopimus mitätön. Merilaki 1873, §§ 165-8. ks.

Hylky. M e r i p e 1 a s t u s p a 1 k k i o. El. K.
Pelastusvyö ks. Meripelastus.
Peldan /'/'-/, Gabriel (1690-1750), kirkko-

herra. Ojiiskeli Turun ja Upsalan yliopistoissa,

pakeni 1713 vihollisen lähestyessä Turusta. Johti
veljensä Israelin kera Pohjanmaalla talonpoikais-

joukkoja partio.sodassa venäläisiä vastaan ja otti

osaa Napuen tai.sleluun 1714: pakeni tappion jäl-

keen Ouluun. Yrittäessään palata etelään päin
oli joutua venäläisten käsiin. V. 1717 venäläisen
partiojoukon vangiksi ottamana hänet vietiin

j

Turkuun, mutta sitten vapautettiin ja määrät-
tiin venäläisten Pohjanmaalle asettaman hallitus-

miehen lääninsihteeriksi. Kpäiltynä salajuonista

hänet vietiin toistamiseen vankina Turkuun,
mutta jälleen vapautettiin ja lähetettiin entistä

virkaansa hoitamaan. Tehtyään valituksia uutta

esimiestään vastaan P. määrättiin kenraalikuver-

nööri kreivi Douglasin sihteeriksi, jota vaiva-

loista virkaa hän hoiti rauhantekoon asti, minkä
jälkeen vietiin Pietariin ja sai vasta 1722 va

pauden. Ison vilian viime vuosina P. kirjoitti

ruhtinas Golitsynin käskystä lyhyen iSuomen his-

toriaa latinaksi. Toimi 1725-35 \'aasan triviaali-

koulun rehtorina, seujälkeen Ilmajoen kirkko-

herrana. .Johti pikku vilian aikana 1742 lähetys-

töä, joka koetti saada venäläisiltä lievennystä

majoitusrasitukseen Pohjanmaalla. K. IV. R.

Peldoaivi. tunturi Inarin-Lapis.sa Muotkatun-
turien itäpuolell.a Peldojärven pohjoispuolella,

kork. n. 570 m yi. mercup. P:ia ou kauan pidetty

Inarin-Lapin korkeimpana tunturina, mutta uu
sien mittausten mukaan on sitä korkeammaksi
havaittu ainakin 3 JIuotkatunturien huippua ja

Viipastunturien Morgamoaivi (607 m).
L. Ilnen.

Pelecanus ks. Pelikaani.
Pelecus cultratus ks. Jl i e k k a k a 1 a.

Peleidi ikreik. Pelei'd>'.s) . Peleuksen poika.

Akhilleus iks. t.).

Pele-mele [pel-me'lj (ransk.. < peHe = kihveli,

ja Hir/er = sekoittaa) , sekaisin.

Peleriini (ransk. pelerine. < peZerm = pyhiin-

vaeltaja)
,
pyhiinvaeltajan kaulus, naisten käyt-

tämä yli hartioiden ulottuva kauluri.
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, vuort-n niinikkouros.
- yrniidouieii. liel-

i. F. on moni-

. Eris lieil-

ne rUtirii-

II »Ola kelikeytyi. P:n ja

ileus (ks. tJ.' L. T.

Pel^ui i. fi-l^-iisij oli Aleksanteri Xevskijn

kikAnn InV:erir.r:inn -norjalaisten ]iuiiinies. joka

oli

tioiuwur;i.

|iues«a V.

luo

tei.

kr

ru'

Prii; ;: ..l.

u Siiuileu nimen Fi-

. nierenruunikon var-

uiU. ^uuul. ristiretkeliiiftjoukon saa-

liän riensi ruhtinas Aleksjinterin

lliseu tulosta sekä otti sit-

. Nevajoen taisteluun. Ven.

miekallaan iskeneen itse

lUe" naarmun kasvoihin.

-.--il -vioni. nimi Pelkoi(nen).

K. O.

1. Leikki, soitto. — 2. ks.Peli iruuts. »peti

Ankkuripeli.
Pelias ks. K \ y k il u r m e.

Pelias li'a»l. kreik. taruheokilu. Poseidonin

(«iki K.!'K..k-en hallitsija. P. anasti veljiltään

N.- i Aisonilta vallan, pakotti veljensä-

po' II hokemaan kultaisen taljan Kol-

kbiista. Hall sai surmansa tyttäriensä kädestä.

kuD nimfi Medeian neuvoa noudattaen yrittivät

ioiiÄDsk nuorentaa paloittamalla ja keittämällä.

(k«. Arponauttienretki.) L. T.

Pelihelvetti, ulikapelaajien ja pelihimon tyys-

sija. !-aluinen pelipaikka.

Pelätti ks. S e (1 i m e n 1 1 i V II o r i 1 a j i t.

Pelikaani i frltvanua onocrotalus). melajalkai-

»iin (:<teganopode»i kuuluva kömpelönnäköinen,
D. l.i m pitkä ve.si-

^3-

^%V i;

lintu. Kaula on

saneen pitkä, jalat

}
jl

lyliyct, varpaat pit-

k:it. kaikki 4 räpy-

liiii ylidistämät ku-

ten muillakin mela-

jalkaisilla. Väri
valkea, ruusunpu-
naiseen vivahtava,

rinnassa keltainen

täplä, käsisulat

mustat, llarmahta-
vankeltainen nokka on hyvin pitkä, litteii. leveä-

tjrrinen ja kayx-nkiirkinen : alaleuassa on iso.

hyvin venyvä letikapussi. P:t käyttävät ravin-

••v^*-" S < »

DOl.

tu.

ui',

va"

Ta
ja

k"

1 kaloja, mutta myiis toisten lin-

m. Ne ovat hyviä lentäjiä ja

• ivat sukella, joten ne voi-

. vain matalasta vedestä.

III fiiiivat siiänniillisiin riveihin

kalat mataliin lahdelmiin tai kes-
'• ' ' ' ''itavasti leukapus-

»il iirin joukoin sa-

in' rannoilla: munia
2' l'ohjipi"..\frikas»a

ja t Ilkka pohjoisessa.

Muualla Kiiro<.|ia)i»a ge eminlyy vain satunnai-
Muti. Pari kert.ia on p. tavattu Suomenkin luon-

nont. alueelta, nim. I.'iidellamaalla ja Venäjän-

K.ii jala.-.>a. Ilimi.sasiiutojeii läheisyydessä p. voi

tulla aivan kesyksi. — (Nauhassa raamatiinkio

lessä p:n nimenä on ruovoiipäristäjji.l

/. \ -.s.

Pelikortit ks. K o r t t i.

Pelikorttileima on lyötävä jokaiselle maoäsa
\almistelulle korttileikille kontrollimerkiksi siitä,

että pelikorteista maksettava Iciniamaksu oii suo-

ritettu, ks. P e 1 i k o r t t i V e r o. ,\. M.
Pelikorttivero on suostuntavero. jonka sää-

dyt eusi kerran vv:n l86;!-64 valtiopäivillä otti-

vat maksaakseen. V;een 190S asti p. on ollut 60

penniä korttileikiltä, mutta sanotusta v :sta luh-

tien se on noussut yliteen markkaan. P:n suu-

ruus on vahvistettu joka valtiopäivillä erikseen

valtion tulo- ja menoarvion suostuntavaroista pää-

tettäessä. V :n 19i:! valtiopiiivillä eiluskunta päätti

sisiillyttää pelikorttisuostunnan yleiseen leima-

suostunta-asetukseen. mutta seur. v:ii valtiopäi-

ville ei asiasta annettu ensinkään armollista esi-

tystä. Sen sijaan on hallitus 10 p. maalisk. 1914

annetulla hallinnollisella asetuksella määrännyt
että pelikorteista 22 p. kesäkuuta 18.19 maksetta-

vaksi säädetty 40 pennin suuruinen leimamaksii

oli V :n 1915 alusta luettuna korotettava yhteen

markkaan 40 penniin, joten ei enää mitään
suostuntaveroa pelikorteista kanneta, ks. Lei m a-

vero. .Y. M.
Pelion (nyk. Plessidi). vuoristo Kreikan itä-

rannikolla Tliessaliasja, Masnesian maakunnassa:
korkein huippu 1.018 m yi. morenp. Metsäinen.
— Esiintyy useasti kreik. mytolofiiassa : kerro-

taan jrifranttien vj-öryttäneen sen Ossa-vuoren

päälle rynnätäkseen Olympokselle, mainitaan

myös kpiilaiiri Kheironiii kotipaikkana. „Arjjo"

laiva rakennettiin sen metsistä saaduista ainek-

sista. — Huipulla oli Zeus jumalalli' pyhitetty

temppeli.

Feliosis ks. P u r p u r a.

Peliposti (engl. rarrick-hitls. saks. Spillbe-

!iii(/tl, aluksen keulakannelle pystytetyt kaksi

vankkaa pylvästä, joiden vara.ssa ankkuripeli

pyörii. F. IV. /,.

Pelissier flisifj. A m a b 1 e .Jean .Jacques
(1794 1H64I, Malakovin herttua, ransk. marsalkka:
otti 182:1 osaa espanjan sotaretkeen. 1828 Morean
retkikuntaan; palveli sittemmin yliesikiinnassa

ja .-Mfreriassa, missä lS4,'i antoi tukahuttaa sa-

vuun 400 erääseen luolaan sulkeutunutta arabia-

laista, jotka eivät suostuneet antautumaan; tuli

IS.IO divisioonakenraaliksi ja 18.55 Sevastopolia

piirittävien ransk. joukkojen ylipilälliköksi. Se-

vastopolin valloituksen jälkeen P. korotettiin

marsalkaksi ja Malakovin herttuaksi ja sai vuo-

tuisen 100.000 franjiin palkinnon; 1858-59 lähet-

liliiiinä Lontoossa. v:sta 1800 Algerian kenraali-

kuvernöörinä.

Pelkistys, reduktsioni, hapettamiselle

vastakkainen kem. prosessi, jossa joko poiste-

taan happea tai lisätään vetyä. Pelkistävinä ai-

nein.a käytetään esim. hiiltä, aluminium-, mapne-
sium- tai alkalimetalleja, juuri kehiltyviiil vety-

kaasua j. n. e. E. il-nen.

Pelkkä ks. Puutavaralaji t.

Pelkkä, kem.. metalli, joka ci ole yhtynyt toi-

siin .ilkiKiineisiin tai korkeintaan on sekaantu-

nut jolionkin toiseen metalliin. (E. M-nen.)

Pelkola, ratsutila Hattulan pitäjässä Lehijär-

ven rannalla, käsittää nykyään 2 manttaalia.
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11. 1.501) lia. Tiiu on v:sta 179.i ollut Wegelius-
.suvuUa. A. Es.

Pella. kaupiinki Makedoniassa vanhalla ajalla;

Pliilippos II :u ajoista Makedoniau kuninkiiitteii

asuntopaikka; Aleksanteri Suuren syntymä-
paikka.

Pellade ks. P e 1 1 a g r a.

Pellagra 1. p o 1 1 a d e. muudan etelilmaissa

<'siiutyvii kroonilliuen, pila;intuneen maissin ja

siitä valmistettujen tuotteitten liiallisesta ja jat-

kuvasta nauttimisesta aiheutuva, enimmäkseen
kuolettava myrkytyksentapainen tauti. Taudin
oireista huomautettakoon : eryteemien, punottu-

mien. esiintyminen peittämättömien ruumiin-

osien ihossa, mitkä taudilli.^^et muutokset hilseh-

tien jälleen katoavat; vatsa- ja suolihäiriöitä,

ynnä hermostoa koskevia, keskushermoston toi-

minnassa sekä psyykillisellä alalla ilmeneviä

säännöttömyyksiä; yleinen huononeminen ja voi-

mattomuus. Taudin laatu on toistaiseksi vielä

kovin hämärä ; useat ovatkin sitä mieltä, ettei

tässä ole kysymys mistään varsinaisesta, yhte-

näisestä taudista, vaan sairaloisista tiloista,

jotka voivat aiheutua monenmoisista terveyden-

vastaisista tekijöistä. il. Oli.

Pellava, joko kutomiseen käytettävät p.-kasvin

iiiini.syykuidut. tai itse kasvi (lA-num nsilnii^xi-

muin), yksivuotinen, keski-

kokoinen, kalju L!)ioce<e-hei-

mon ruoho. P:n lehdet ovat

kapeita, vuorottaisia, kukat
yksinäisiä tai harvakukkai-
sessa viuhkossa, kauniin sini-

siä, harvoin valkeita, 5-lukui-

sia. — Etelä-Suomessa kasvaa

M^

*Ŵ
'<W

VJ

V

i »lii. ijnria-oituiiicsöti n.<iav*i

JM varsinkin kalkkiperäisellä

,Af maalla pieni valkokukkaine
^- aho-p. (L. cafliarticiim). Pui

nen
Puu-

tarhoissa viljellään useita kau-

niskukkaisia lajeja, yleisesti

L. grandiflo-

sukuun kuuluu
useimmat \'äli-

P:aa viljellään

algerialaista

rHmia. P:n
n. 100 lajia

Pellav.n. merenmaissa.
yleisesti koko Euroopassa,

Egyptissä, Itä-Intiassa, Austraaliaj?sa ja Pohjois-

Ameriikassa kutomakasvina kestävien niinisäi

keidensä tai. varsinkin eteläisissä seuduissa, öljyn-

pitoisten siementen takia liinaöljj-n (ks. t.) val-

mistusta varten. Kantamuoto kasvaa mahdolli-

sesti villinä Mustanmeren seuduissa ja Persiassa

tai polveutuu p. Välimerenmaissa kasvavasta L.

nnriustifoliuyn-liijista., jota muinoin on käytetty

kehruukasvina. P. on jo ammoisista ajoista ollut

tärkeimpiä kehruuaineiden tuottajia. Egj'pt. muu-
miot ovat pellavaisissa kääreissä. Juutalaiset ja

roomalaiset käyttivät p:aa yleisesti, samoin jo

vanhat germ. kansat. Venäjä tuottaa nykyisin

suurimman p.-sadon. Korkeimmalla kannalla vil-

jelys on Belgiassa ja Hollannissa. Suomessakin
on p:n-viljelys hyvin vanha. Turun ja Karjalan
palttinat olivat kuuluja jo 1500-luvulla. 1800-lu-

vuu alussa Turun keis. talousseura harr;vsti eri-

tyisesti p :n-viljelyksen levittämistä. Nykyisin vil-

jellään p:aa yleisesti eteläpuolella 63°. Tärkein

viljelysalue on Etelä-Häme, joka kauppaa tuot-

teensa Tampereen p. -tehtaaseen. A', fj.

Ennen p:u käytäntöön tuloa näyttävät suomen
sukuiset kansat valmistaneen rihmansa nokko-

12. VII. Pain-ttii "' 15.

aesta, josta mordvalaiset vielä tuonnoin, mutta
ostjaakit ja vogulit, samoinkuin monet muut
Siperian alkuasukkaat yhä cdelle<'n tekevät rihma-
ainesta; Suomen p:n vastineet ostjaakissa ja

vogulissa merkitsevät nokkosta ja hamppua.
P. pääsi runsaaseen käytäntöön jo 1700-luvulla,

jolloin jo muutamat Hämeen pitäjät (Lampi,
.\sikkala, Längelmäki. Orivesi, Pado-sjoki, Hauho,
Hollola. Vanaja, Janakkala, Hattula ja Sääks-
mäki) olivat kuulut p:n ja hampun viljelyksestä.

Näissä pitäjissä talonpoika möi tähän aikaan
vuosittain n. 40 jopa 100 leiviskää p:aa ja

hamppua.
P:n valmistus. Rukiinleikkuun aikana

nyhdetään p:t maasta; syltyt 1. hedelmät
ruohkotaan, riivitään pois r u o h k u u- (riivi-)
laudalla (kuva 1). Vanhempi tapa lienee ollut,

että p:t tiiman jälkeen (kuten paikoitellen vielä-

kin Viipurin läänissä ja Tverin Karjalas.sa) levi-

tettiin nurmelle märkäuemäiin ja valkenemaan;
myöhemmin lienee tullut tavaksi panna p e 1-

lavaspiot (vihkot, liko reivaat) jär-

veen likoamaan noin kolmeksi, joskus vain kah-
deksi viikoksi. Järvestä otettuina p;t saavat
monissa paikoin vielä olla muutamia päiviä tu-

kuissa hautumassa, minkä jälkeen ne levitetään

noin kolmeksi viikoksi nurmelle valkenemaan, tai

pidetään niitä mvös aidi'lla tai aitovieressä lat-

voilliian kuivamassa, minkä jälkeen ne kupoihin

pantuina viedään lopullista kuivumista varten

saunan, riihen tai tuvan orsille yhdeksi yöksi

tai puoleksi vuorokaudeksi. Seur. aamuna var-

liain alkaa niiden muokkaus. Ensin niistä lou-

kutetaan luut irti loukulla, jonka emä-
puussa on kolme ja kannessa kaksi hammasta
(kuva 2), sitten niistä lipsutaan (lihdataan)

päistäret pois 1 i p s u 1 1 a 1. I i h d a 1 1 a (kuva

3), jonka kannessa ja emäpuussa on vain yksi ham-
mas. Sekä loukutessa että lipsutessa hakataan
kannella pivo, jota samalla vedetään kannen
alitse. Lipsuttu p.-pivo vidotaan 1. kalvitaan

k a 1 p i m e 1 1 a, v i t i m e 1 1 ä 1. v i t i ö v e i t-

s e 1 1 ä (kuva 4) : pivoa vuoroin kalpimella haka-

taan, vuoroin sitä kuljetetaan v i d i n a 1 a i s t a

vastaan painetun kalpimen alitse, jolloin päistä-

ret yhä enemmän siitä irt.aantuvat. Vidotut

pivot puhdistetaan harjalla 1. sualla
ikuva 5): ensin lähtevät päällysteet 1.

tappurat, joista valmistetaan hurstikankaita,

sitten ruohisteet 1. r u o h t i m e t, joista

kudotaan paksuja työvaatteita, ^'ihdoin jää jäl-

1. Ruohkuiilautn.

3. Lipsu.

2. l.niikku.

4. Vidin.

5. n<uja.

H. Hiikila.
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jMt > i V i n > I. iboU s. o. paras osji p:sta.

Ennmt b»rji>ami8ta blikilöitiin p:t maan etelä-

ja : .luiM^lla 11 u k i I ä 1 1 ii iktiva 6).

I,i. valmistus toimiteliuiu jotensii-

kii p:U. [Peter Kalm (ja

A :ipliga tunknr om det sä

kmliaijr i.;.'.!.! iiiui- |.lantering ooli skötsel i Orili-

ve*i «oka" (1757) ; Peter A. Gadil (ja G. J. Jus-

t,^.!.., 'ipmiske orli botaniske anmiirkningar

Oli nam|>evilxterne siimt deras hereii-

ni:.^ . (C. X. Ilelleniuä^). ..Antet-kninjrar

rerande linskötseln" (1802). L. .\rnell. ...\nteck-

nin'.Mr om liukulturcn" (1844), ..Komiteanmie-

tinlö koskeva pcilavanviljolyksen ja pellavan-

j«Ir-''ik-' n (urantamista Suomessa" (2:nen pain.
10' oteiifelt, ..Pellavan viljelemisestä ja

va, -ta" (1913).] f. T. S.

I'.-leol 1 1 it u u s kä-sittäii kaikki nep :n-käsilte-

\yya kuuluvat työt alkaen liiikiluimisestä 1. rob-

timiitesta, jotka .suoritetaan teht:ias.sa. lliikilöi-

minen .suoritetaiin liiikilä- I. rolidinkammoilla.

VSmä ovut laudankappaleita, joihin on kiinni-

tettr joukko teriivakärkisiä terä.spiikkeju. Näi-
dei • :. robdittavau tuotteen hienouden mu-
ka 'v. Piikkikampojen 1. liarjojcu läpi

ve«i'i.. . I ! -armaus. Tällöin piikit halkovat

jk oikovat i^rmausta niin, että saadaan hienoja
pitkiä V:'"i"i '"'•lilja. ..aiviiioita". ja lyhyet kui-

dut jäi. -i-n-sckaisina robtimina kampoi-
hin ^ .'tiniet kehrätään erikseen. —
Pr asetetaan, „lasketaan" li-

mi' 1 jatkoksi laskukoneen
venyletiliin koneessa pitkiksi

koneellisesti vähitellen venvt-

..' ja

otkahi»

tfimklla JK kertaam.'Ula ohennetaan hienoksi etii-

kehr-mn h«titiivik-i Kehräys tapahtuu siipi-

k<' • on k u i V a, k o s t e a- tai

m Knivakebräys muodos-
ta. Kosteakebräyk-
•• pyiirivä kostutus-
V.1 •! juuri fiiiien sen kiertä-

m :i paljon liienompia lankoja.

M ' '111 etulanka ennen ve-

n;.

'

iltävän ruuhen läpi.

nm. ri;.. ,..,,;..j.. .,,.,,-!.,. .i liima-aine pehmenee
JK voidaan kuidut siten venyttäii hienoimmiksi
lanli^:""!"'' r'>it-i «ohtimet karstataan karkea-
ra. • t ja miiodfjÄtetaan tällöin

ba'

'

'.itään pääpiirteissäiln edellä

«itell;.

P:n >. tapahtuu Kamoin kuin muiden-
kin kaokaiden, etupftiUiiil itamoin kuin puuvillan

iks. K u t o m a I e o 1 l i s u u s) . mutta käytetäiln

p.-kutomoissa yleensil lujempia ja jykovänipi

rakenteisia koneita kuin puuvillakutomoissa. Eten-

kin daiiiastien ja pöytäliinojen kutomiseen käy-

totäiin pallon suuria jaf>|iiardi-kouoita. joiden

avulla suurikuvioisia sidosmalleja valmistetaan.

K ui omat uot teet jakautuvat huitunsa perusteella

-.'uraaviksi ryhmiksi: p.-liiiia. banippuliiiia. rob-

'linliina ja puolipellavaiset tuotteet, jos joko loimi

tai kude on puuvillalankaa. Myöskin tuotnntoseu-

tiijen mukaan on p.-tiiotteilla eri nimet. esim. irl.

ilecs.. Iiööni. p.-kanp\s. Hienoimpana ja tasaisim-

puna piJetiiäu irl. p.-kanpasta. Viimeistelyn, etu-

piiässä valkaisun perusteella luokitetaan eri kan-
jraslajit seuraavasti: valkaisemattomat (raa'nt),

','«• '/.. '/4 jn kokovalkaistut. E. J. S.

Suomen p:n sadon suuruutta on vaikea tarkal-

leen määrätä; Tampereen p.-tehtaaseen, joka on
ainoa p:ii suurkuluttaja Suomessa, ostettiin 191S

•28I.9S3 kjr kotimaista p:aa, vastaten 9CG.46G kp
1900, jolloin osto oli suurempi kuin koskaan en-

nen. Sittemmin alenevaan p :n-viljelykseen on
nälitävästi elvyttävästi muiden asianhaarain li-

siiksi vaikuttanut Suomen yleisen käsiteollisuus

yhdistyksen neuvontaloiiui ja yhdistyksen toi-

meenpanemat p:n viljelyskilpailut, niin että

viime vuosina viljely ei enää ole vähentynyt.
Kotimainen p. kykenee tyydyttämään vain ll.j cf

Tampereen pellavatehtaan raaka-ainetarpeesta.

joka oii n. 2, s niilj. kp v:ssa. Puuttuvasta mää-
riistä O.» % saadaan lielgjiasta. .Mankomaista ja

Irlannista (erittäin hienoa ja lujaa kuitua) sekä

88% Venäiältä. V. 1913 p:n tuonti oli arvoi

taan 2,8» milj. mk. — Suomen p.-tuotteiden tar

peen tyydyttiiil jokseenkin Tampereen pellava-

tehdas, jonkii valmisteiden arvo on .'i.s milj. mk.;
siitä n. puolet viediiän Veiiiljälle ja muihin mai
bin. Vastapainoksi tuodaan joku määrä pella-

vaista purjelankaa, purje ja siikkikaii<:asta y. m.
Xlajiilniaii tiirkein ii:n viljelijä on Veniljä, jok:i

kauan aika;> on tyydyttänyt suurimman o-^an

melkein kaikkien teollisuusmaiden ra;ika-aiiietiir

pecsta. \'enäjän p:n viljelysalue ulottuu Liivin

maalta Koviion. Pihkovan, Vitebskin. Smolenskin.

Mobilevin. Tverin, .Jaroslavin. Vladimirin, Kostro
man ja Ni/uij-Novporodin kuvernemenftien yli

Vjatkaan ja Permiin. Kukin ylliimaiiiituista

kuvcrnementeista. Mohilevia ja Niznij-Xovpo
rodia lukuunottamatta, tuottaa enemmän p:a:t

kuin mikään valtio. P:n sato oli (1912):

Venuimm V.-io.noo ton.

Iiaviilia-fnknrissa a:i.7(IO „
Bcltrinesii .... 2i).n(io „
ItrniskuBsn (1911) ... 20(100 „
JnpAnisRa D.noo „
IrlAnniBSA n.lOO „
AlanknmnlSBa fi.«00 „
Firvpfissa :).aoo ,.

Ilaliaesa 2.."*™) „
Itomaanlassa . 1.400 „

E. E. K.

Pellavakakku, p. -jauhot ks! ö 1
j y k a k u t.

Pellnvansiemenkakku, p. -jauhot ks. rt 1 j >

k a k 11 I.

Pellavapuuvilla, ks. P e 1 I a v a v i 1 1 a.

Pellavavieras ks. C u s e u t a.

Pellavavilla 'pellavapuuvilla), kokei

lunalainen tuote, jonka tarkoitus on ollut korvata
puuvillaa. Valmistuksessa on pellavan alkiikuidiit

koetettu erottaa toisistaan ja kelirätä ne puuvil-

lan tavoin. Näiden kuitujen pituus vaihtelee 20-
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40 mm, mutta siitä huolimatta ei kokeilla ole

ollut käytännöllisiä seurauksia. E. J. S.

Pellavaöljyhappo, keni. yhdistys hiilestä, ve-

dystä ja hapesta, CHj-O-, kuivuvissa öljyissä,

niinkuin pellava-, hamppu-, ja pälikinäöljyssä

glyscriilinä esiintyvä, tyydyttämätön happo, joka
ei öljyliapon tavoin typi)ihapokkoen vaikutuk-
sesta liyytelöidy. Ilmassa p. hapettuu muodos-
taen kuivan hartsimaisea massan. S. S.

Pellervo, Suomen osuustoiminnan edistämis-

seura. Seuran tarkoituksena on. sen sääntöjen
mukaan, edistää kansan taloudellista vaurastu-
mista yhteistoiminnan avulla sekä olla maassa
toimivien erilaisten osuustoimintayritysten yhdys-
siteenä. Tätä tarkoitustaan P. pyrkii toteutta-

maan erittäinkin levittämällä tietoja yhteistoi-

minta-aatteesta, edistämällä erilaatuisten osuus-

kuntien ja muidenkin taloudellisten yhteistoi-

mintayritvsten perustamista ja niiden talouden-
hoitoa, saattamalla ne yhteyteen keskenään sekä
valvomalla julkisuudessa yhteistoiminta-asian

etuja. P. perustettiin professori Hannes Geb-
hardin (ks. t.) aloittee.sta keväällä 1899, mistä
tai)ahtumasta myös Suomen varsinainen osuus-

toimintaliike alkaa (vrt. Osuustoiminta),
ja siitä lähtien se on harjoittanut erinomaisen
laajaa ja monipuolista toimintaa.

P:n toimesta on ensiksikin luotu ne muodot,
joissa osuustoimint;ui meillä toteutetaan. On laa-

dittu mallisääntöjä maassamme käytäntöön tul-

leita osuuskuntaniuotoja ja muita taloudellisia

yhteistoimintavrityksiä varten. Lisäksi on kat-

sottu välttämättömäksi tärkeimpiä osuustoiminta-

yrityksiä varten laatia käsikirjoja, joissa anne-

taan seikkaperäisiä ohjeita osuuskuntien perus-

tamiseen ja hoitoon. Tällaisia käsikirjoja on

jo valmiina osuusmeijereitä, -kassoja ja -kaup-

poja, sammalkuivike-. puimakone-, viljanmyynti-.

munanmyynti-. puhelin-, maanosto- ja teurastus-

osuuskuntia sekä karjanvakuutusyhdistyksiä, kar-

janhoidoUisia yhteistoimintavrityksiä ja yhteistä

metsätaloutta varten. Niinikään on valmi.stettu

erityinen, osuuskuntia varten sovitettu kirjan-

pitojärjestelmä, jonka mukaan on toimitettu täy-

delliset kirjanpitokirjat tavallisimpia o.suuskunta-

muotoja varten ja ohjeet niihin. Samaten on

valmistettu kaikenlaisia osuuskuntien elämässä

tarvittavia kaavoja ja lomakkeita. — Myöskin
osuustoiminnallisten keskusliikkeiden luomisessa

ja järjestämisessä, lähtipä aloite niihin joko P:n
tai asianomaisten osuuskuntien itsensä puolelta,

on seura aina tehokkaasti ollut mukana. Samaa
osuustoiminnan keskittämistä tarkoittivat niin-

ikään ne seuran toimesta laaditut mallisäännöt,

joiden polijalle on perustettu paikallisia osuus-

meijeriliittoja.

Toisena haarana P:n toiminnassa on mainit-

tava osuustoimintatilaston kokoaminen, järjestä-

minen ja julkaiseminen. Vuosittain on laadittu

seikkaperäinen liiketilasto osuusmeijereistä, osuus-

kassoista ja osuuskaupoista sekä julkaistu se P:n
vuosikirjassa, joka on ilmaiseksi lähetetty asian-

omaisille osuuskunnille ja seuran jäsenille. Osuus-

tilaston laatimisessa on seuraa avustanut myö-
hempinä vuosina Osuuskassojen keskuslaina-

rahasto ja osuuskauppatilastossa Suomen osuus-

kauppojen ke.skuskunta.

Paitsi jo mainittuja julkaisuja on seura

syntymästään lähtien julkaissut muutakin

osuustoiminta-asiaa käsittelevää kirjallisuutta,

joka on ilmestynyt useammissa sarjoissa.

Tärkein niistä on ,,Pellervon kirjasto" nimi-
minen sarja, johon myös edellämainitut käsi-

kirjat sisältyvät ja jota toistaiseksi on ilmesty-

nyt 30 numeroa suomeksi ja 18 ruotsiksi, monet
niistä useissa painoksissa. Muista sarjoista mai-
nittakoon ..Pellervon pikkukirjasia" ja „Peller-

von lentolehtiset", jotka viimeksimainitut ovat
levinneet kymmenintuhansin kappalein. Sitä-

paitsi on seura v:sta 1899 julkaissut maamme
molemmilla kielillä erityistä maatalous- ja osuus-

toimintalelifeä ..Pellervoa", jonka suom. pai-

nos ilmestyy kahdesti ja ruots. kerran kiuikau-
dessa. sisältäen nykyisin edellinen n. 800 ja jäl-

kimäinen n. 400 sivua tekstiä vuodessa. „Pellervo"
on pohjoismaiden enin levinnyt maatalouslehti;
sen tilaajamäärä on nykyisin yhteensä n. 50.000.
— Julkaisemaansa kirjallisuutta seura on vuosit-

tain runsaasti lahjoittanut varsinkin kuntien,
oäuu.skuutien, kansa- ja maatalouskoulujen sekä
kansanopistojen kirjastoihin.

Erittäin tärkeä puoli P:n toiminnassa on neu-

vontatyö. Sitä on harjoitettu kirjeenvaihdon,
seuran toimistossa tapahtuvien suullisten neuvot-

telujen, lausuntojen ja varsinkin maaseudulla
kiertävien konsulenttien kautta, joiden viimeksi-

mainittujen tehtävänä on tehdä osuustoiminta-

aatetta tunnetuksi, antaa ohjeita osuuskuntien
perustamisessa, hoitamisessa j.a tilinteossa sekä

suorittaa osuuskuntien tilintarkastusta. Viime
aikoina on tässä neuvontatyössä ruvettu noudat-

tamaan piirijakoa, asettamalla n. s. piirikonsu-

lentteja eri osiin maata, ilutta kun seuran omat
varat ovat riittäneet ainoastaan muutamien täl-

laisten asettamiseen, on seura ryhtynyt yhteis-

toimintaan osaksi eräiden keskusliikkeiden,

osaksi muutamien maanviljelvsseurojen kanssa,

ja täten on saatu piirikonsulentteja 11, joiden

kesken maa on jaettu 10:een piiriin. — Valistus-

ja neuvontatyöstä puhuttaessa ovat edelleen mai-

nittavat seuran aika ajoin toimeenpanemat .,P e I-

lervon päivä t", joilla on pidetty osuustoi-

mintaa ja sen eri muotoja selvitteleviä esitelmiä

ja keskusteluja ja joilla on ollut n. 800 ä 1.200

osanottajaa, sekä viime vuosina keskusliikkeiden

vuosikokousten yhteyteen järjestämät n. s. maa-
taloudelliset osuustoimlntapäivät. joilla osuustoi-

mintaa koskevia kysymyksiä on pohdittu. —
Osuuskuntien hoitajien kasvattamiseksi ja kehit-

tämiseksi P. 1909 yhdessä osuustoiminnallisten
keskusliikkeiden kanssa perusti kaksi uutta väli-

nettä, nimittäin ,.Suomen osuustoimintalehden"

ja ,,Suomen osuu.stoimintaopiston", joka vuo-

sittain panee toimeen 3-4 viikkoa kestävät

kurssit osuuskuntien hoitajille ja pitkin vuotta

eri osissa maata n. 8-10 paikalliset osuus-

toimintakurssit. jotka kestävät 2 ä 3 päiväii

ja ovat tarkoitetut etupäässä osuuskuntien ja nii-

den hallitusten jäsenille.

P:n ulospäin kohdistuvasta työstä on osuustoi

minnan etujen valvomiseksi mainittava ensiksi-

kin v:n 1900 valtiopäiville toimitettu anomus-
ehdotus valtion kannatuksesta osuuskassaliik-

keelle, minkä anomuksen seurauksena oli. että

1903 myönnettiin 4 milj. mk:n valtiolaina Osuus-

kassojen keskuslainarahasiolle. Toinen saman-
tapainen toimenpide oli 1903 senaattiin jätetty

kirjelmä, jonka .seurauksena oli 2 milj. mk tn
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«uuruUm rati*suiuniaii invftiitlminpu erityiseksi

ra-

»»>

U'.

•1-

(r

U

k..

dttla al^oui'.

toti'<sta >K

!!

I ,

.yntiin n. s. väli-

:i. TilliäH puoleen

i kiitiliiii viflit liuisuutojen an-

<!!o ju nitiillc viranomaisille

. :ss:i usioii^sa sekä se eri-

'I ja niiilen pohjalle laa-

niutalnkiin tehtUvistii muu-
minkit seuran johtokunta

M osa P:n jHsenistä on tfi-

h.. • rikilaita. V:n 1913 lo-

pi. joista yksilyisiii oli

I .
,

' '--tyksiS vain 317.

V.. iui-n keskusseura

j;i . .,.> ... . . .; läheisessä yhtey-

d< - «-n ja niiilen keskusliikkeiden

k.. i^ kuitenkin muodollisesti ollut

o- ' 1 \erruttain irrallaan. Kun tiiUai-

ne' 1.1 ei ole asiuumukaineu. vaan luon-

aotlise«li on pyrittävii siihen, että osuustoiminta-

yritykset vähitellen it.se tulevat osuustoimintalii-

ketti jolitava&sn keskusseuras.-a määräävään ase-

man:; e-!tti «eiiriM johtokunta .seuran vuo.si-

ki "iksen .seuran järjestysmuo-

J.- hen suuntaan, että seura

tii • inmäs osuuskuntia ja

ni: muodostuu vähitellen

o- - saavutti vuosi-

ko .-yniisen ja näi-

den .iii-;i'[i -.i.iiii"' fii niiiK.i.iii. jutka tätä kirjoi-

tettaes^sa ovat asianmukaista vahvistusta saa-

m'i ' • ' »euran rakenne oleniaan pUäpiirteis-

sik. .1 Jäseneksi seuraan voivat päästä

Or 11,., I L...l,,.l,aWc<;t. paikalliset

o- 'ja yhdistyk.set

«; iiiiksu on keskus-

lii lisosuusknnnilta 10-50

iik iiiruudesta. sekä muilta

5 mk. .'seuran asioita hoitavat johto-

kunta johtokunta. Edelliseen kuuluu
9 jä»«ntii. joiKta jä--enenä olevat keskusliikkeet

ralitsevat kukin yhden ja seuran vuosikokous lo-

put. Lidttyyn johtokuntaan, varsinaisen johto-

kunn.in Iinaksi, valitsevat seuran jäseninä olevat

» ' ja muut kuluttajain osuuskunnat 3.

o- • ia muut maataloudelliset tuotanto-

o- '3 sekä luotto-osuuskunnat

m. yn johtokunnan a.siana on
I.' :-.onta- ja valistustyön

jii- iii tärkeimmistä uu-

•I ... luimintatavan muutok-
»1- ' hoitaa johtokunta li.sätyn

jo!.'. ohjeiden mukaan. -- Tois-

taiiiek»i on jo 4 ixnuxtoiminnallista keskusliikettä

ilmoittanut olev.'iriaa valmiit liittymään kcu-

raan uusien pJUlntöjen pohjalla.

V. 1913 oli r:n virkailijain luku 24. maaseu-
dulle iiuoritettii|cn neuvontatoimitunten luku 717.

<aatujen kirjeiden luku 10.407, lähetettyjen kir-

jeiden ja kiertokirjeideti miUiril 10.4RH Rckä
bruttotulot 221.080 mk. 81 p., josta kustannus-
liikkeen »•iille tuli 118.407 mk. 35 p; valtioapua
oli 74 'tfXi mk. — vrt. Osuustoiminta,
minkä kotidalla myS* kirjallisuutta on mainittu.

O. K.'tl in.

Pellervoinen ks, ."sämpsä.
..Pellervo" lehti ks. Pellervo.
Felletan Ipclln'/. Camille (s. lS4(il. ransk.

poliiikko; hänen isänsil. kirjailija ja politikko

KufiOne 1*. (IS13-S4). oli m. m. väliaikaisen

hallituksen jäsenenä 1870-71. P. oli v:stn 1880

rK'nieni-eau"n ...histiee" lohdeii toimittajia: va-

littiin 1881 edustajakamnriin. missä liittyi U-
rimäiseeu vasemmistoon: l!t020,"i meriministe-

rinä Comlies'in mini-steristiis.sä: julkaissut ui. m.
..Le eomit£ rentral et la comniune" (18791. ..Les

"Tuerres de la rövolution" (lSS4i. ..De 1815 A

nos jours" |1891).

Pellico, Silvio (1788-1854), it. kirjailija.

Toimi aluksi ranskan kielen opettajana Milanossa,

sittemmin kotiopettajana kreivi Pormn luona |a

perusti yhdessä tämän. Man7.oiii"n sekä useiden

muiden isännuianystävien kanssa aikakauskirjan

.,11 conciliatore". jonka tarkoituksena oli toimia

Italian uudestisyntymisen ja riippumattomuuden
hyväksi. P:n isänmaallinen innostus ja apitat-

sionityö johti siihen, että itäv. hallitus vanjritsi

hänet ja tuomitsi hänet kuolemaan. P. armah-
dettiin ja lähetettiin Spielberjiiii linnoitukseen

Mähreniin. jossa hän oli vanpitluna 8 v. Elä-

määnsä ja kärsimy ksiäiin vankilassa hiin on kuvan-

nut teoksessaan ..Le mie pri:rioni" (1833: suom.

.,\'ankeiiteni") : P. on myöskin sepittiinyt murhe-
näytelmiä, joista ..Francesca da Rimini" on saa-

vuttanut suurimman menestyksen, samoin kir-

joittanut lyyrillisiä runoa y. m. H. Kr-n.

Fellinki (ruots. Pellin jre), lukuisan jou-

kon suurempia ja pienempiä saaria käsittävä

saaristo Suomenlahdesta n. 2.^ km Porvoosta

kaakkoon. IIclsinpin-Kotkan laivarcitti kulkee

P:n saariston ja mantereen välisten luonnoniha-

nien salmivesien kautta. P:n etliisyys Ilelsinfristä

li. 50 km. L. Il-ncn.

Fellissier [pclisifj. Oeorpes (s. 1852),

ransk. kirjallisuushistorioitsija.. prof. Janson-de-

Saillyn opistossa Pariisissa. Julkaisuja: ,.La vie

et les oeuvres de Du Bartas" (1883). ..Le mouve-
ment litti^raire au XIX:e siöcle" (1889), ..Essais

de littdrature cortemporaine" (1894), „Noiiveaux

essais" (1894). ..£tudes de littCrature eontempo-

raine" (2 nid. 1898-1901), „Preeis de Tliistoire

de la litttfrature francaise" (1902) ja ..fttudes de

liltL-rature et dc morale contemporaines" (1905).

n. Krn.
Fellonpekko ks. Pekko.
Fellosniemi, muinainen lialliiitopiläjä Savossa,

kä-sitti 15001uvulla nykyiset .\nttolan ja Ristii-

nan pitä'ill sekä osia Mikkelin, Hirvensalmen,
Mäntyharjun ja Puumalan pitäjistä. .4. E>.

Feiloux IpcIiVI, Luisri (s. 1839). it. sotilas

ja valtiomies, otti tykistöupsccrina osaa vv. 1859

ia 1806 .sotiin: oli 1881 (K') jiitienenä edustaja-

kamarissa, missä liittyi vasemmistoon, ja tuli

1896 senaattoriksi: otti tehokasta osaa v:n 1884

armeiamiudistiikseen. oli 1891 93 ja 1896 97 sota-

ministerinä: asetettuaan 1898 .-Vpuliassa puhjen-

iii'i-t jcvotfnniuudet oli 1898-1900 piiäniinisterinä.

Feloitusteoria ks. R a n p a i s t u s t e o r i a.

Peloltusvärit k.s. Suojeleva yhdennä-
k i". 1 s y y s.

Felopidas fi'/. Ilippokleen poika, thebalai-

nen sotapiUillikkö. TTarvaiuvallan kannattajat

karkoittivat hänet 382 e. Kr., mutta 379 e. Kr.

hän palautti kau.sanvallan Thebaan, karkoitti

I
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spartalaiset sieltä ja valittiin lioiotarkliiksi. P.

johti ylidessil Epameiiioiulaaii kanssa tliebalaisia

voitokkaa.sti taistelussa Spartan ylivaltaa vastaan
iLeuktran taisteln iiTl e. Kr.). Sodassa Pherain
knninj;asta Aleksanteria vastaan l'. kaatui voi-

tokkaiussa taistehissa Kynoskephaliiin luona 364
e. Kr. iks. E p a m e i u o n d a s). L. T.

Peloponnesolainen sota ks. Kreikka (his-

toria).

Peloponnesos ks. Kreikka.
Pelops, kreik, tarnlienkilö. Tantaloksen i)oika.

Voitettuaan kilpa-ajossa Eliin kuninkaan Oino-

niaoksen hän sai tämän tyttären Ilippodameiun
puolisokseen ja osan Elistä valtakunnak.seen.

P. ulotti sitten valtansa suurimpaan osa;ui Pelo-

pounesosta, joka hänestä kerrotaan saaneen ni-

mensil. P:n jälkeläiset, polo[)idit (ks. A t r e u s)

olivat tunnetut kovasta kohtalosta, joka heitä

vainosi. — P:n lälitö kilpa-ajoon on kuvattu
Olympian Zeuksen temppelin itäpäädyssä.

L. T.

Peloria-muodostus, tasamukaisten kukkien
esiintyminen kasveilla, joilla säännönmukaisesti
on vastakohtaiset kukat. Peloria-kukat ovat

useimmiten päätteisiä. Heimoja, joilla p. tava-

taan, ovat OrchiduccCF. Papilionacca;,Violace<e,La-

bialce, !^cropluilariacew y. m. K. L.

Pelotti (ransk. pelotte), jostakin kiinteästä ai-

neesta, puusta, kautsusta, luusta y. m. s. tehty

ja jollakin kankaalla tai muulla pehmoisella ai-

neella päällystetty esine, jolla koetetaan kan-
nattaa jotakin heikkoa kohtaa, esimerkiksi estää

kollina pullistumasta esiin.

Pelson suo. Oulujärven ja Oulujoenniskan
länsi- ja lounaispuolella, on Suomen tärkeimpiä
ja huomatuimpia suo-seutuja, pinta-alaltaankin

Suomen suurimpia, 144 km'; ainoastaan muuta-
mat Lapin suot voittavat sen laajuudellaan. P. s.

kuuluu pääasiallisesti Muhoksen, Säräisniemen
ja Kestilän kuntain alueelle. P. s:n pinta on

keskimäärin n. 3 m Oulujärven pintaa alempana,
mutta suon ja Oulujärven vesi.stön välillä kohoaa
korkeahko järvekäs harjanne Rokuanvaara. Niin-

kuin monet muutkin suuret suot, sijait.see P. s :kin

matalalla vedenjakajalla: sen pohjoisosista saa-

vat vettä Tyrnävänjoki ja Oulujoen lisäjoki Mu-
liosjoki, eteläosista taas muuan Siikajoen lähde-

haaroista, Xeittävänjoki. — P. s:n kuivaamista
alettiin ajatella jo 1830-luvulla. mutta työhön
päästiin käsiksi monien alustavien tutkimusten
jälkeen vasta 1856, jolloin tarkoitukseen korkeiin-

massa paikassa myönnettiin 70.800 hopearuplaa

(283,000 mk.), maksettavaksi tarpeen mukaan
10 vuoden kuluessa. V. 1866. jolloin ojitus- ja

kanavoimistyöt lopetettiin, oli työ kuitenkin vaa-

tinut kaikkiaan 430.000 mk, Nykypäivinä (19141

lasketaan P. s:n kanavoimis-, ojitus- ja hoitokus-

tannusten kaikkiaan nielleen n. 670.000 mk., eikä

aikaansaatu tulos vielä läheskään tyydyttäne
vaatimuksia. Kysymystä on 1912 käsitelty edus-

kunnan nu^atalousvaliokunnassa ja viime aikoina
on Suomen suoviljelysyhdistys toimittanut pai-

kalla laajaperäisiä tutkimuksin. — P. s:n yli kul-

kee väliäliikkeinen maantie Muhokselta Säräis-

niemelle ja Kestilään. [E. A. Malm ja H. Rancken,
„Pelso torvniark"' (Suomen suoviljelysyhdistyk-

sen vuosikirja 1913) ; H. Rancken. .,Pelso"

(.,Terra" 1914. Suomen maantieteellisen yhdistyk-

sen aikakauskirja, 26 :s vuosik,).] L. Hnev.

Peltastit (kreik. pd/t = pieni kevyt kilpi),

kreik. .sotilaat, jotka olivat asestetut heittokei-

luUillä ja kevyellä kilvellä, sittemmin yleensii

kevytaseiset vastakohtana liopliiteille (ks, t,).

L. T.

Pelti 1. lev y, metallista valssaamalla, vasa-

roimalla tai joskus valamallakin muodostettu
tasapaksu kappale, jonka paksuus verrattuna le-

veyteen ja pituuteen on pieni, — Rautalevyt ni-

mitetään paksuudesta riippuen eri lailla: P a n s-

s a r i 1 e V y f, tav. ainakin pinnaltaan teräk-

sestä, paksuus jopa .500 mm, suuruus jopa Sx-im.
Järeät levyt (kattila-, laiva- ja siltalevyt).

paksuus 5-40 mm, suuruus jopa 10x3,5i m.
Ohuet 1. hienot levyt (katto-, putki- ja

mustat levyt), paksuus O,»-") mm, suuruus jopa
4,0 X 1^5 m. Tinattua 0,4-2,5 mm :n paksuista rauta-

levyä sanotaan läkkipelliksi, sinkittyä taa-

sen galvanoiduksi. L ä p i I e v y t (perfo-

reeratut levyt) ovat sinkittyjä tai lyijyttyjä

rautalevyjä, joihin on lävistetty pyöreitii. neli-,

kuusi , kolmikulmaisia tähtimäisiä tai ristimäi-

siä reikiä. Ristikkolevyt (ri.stirililalevyt)

ovat 4-2i> mm paksut, toisella puolella on ristiin-

kulkevat kohokkeet eli rihlat, käytetään porras-

askelmiin, siltakäytäviin y. m. K u p u 1 e v y t

(ks. t.) . P o i m u 1 e V y t, a a 1 t o I e y y t, noin
1 mm paksut, käytetään kattoiliin, tavarasuojien
.seiniin, lattioihin y. m. Poimujen korkeus 50-120

ja leveys 25-300 mm. — Vaskilevyt : paksut le-

vyt, joita käytetään m. m. veturien tulipesiin.

ovat jopa 26 mm paksut, suuruus jopa 4x2,4 m.
ohuet levyt. 0,6—2 mm paksut, suuruus jopa

10x2,4 m. käytetään laivanpolijiin, kattoihin, ko-

ri.=.teihin y. m, — Sinkkilevyt. olmet 0.»—5 mm.
paksummat jopa 12 mm, suuruus jopa 3 xl. e:, m.
— Lyijylevyt, ohuet I.0—2 mm, paksummat lopa

12 mm, suuruus jopa 10x3 m. Ohuet säilytetään

kokoon käärittyinä. Ohkaisinten lyiiylevyjen.

lyijylehtien, paksuus on ainoastaan noin 0,2 mm.
ja käytetään niitä tupakan, teen y. m. kääreinä.
— Tinalevyt, O.2—12 mm paksut, suuruus Bx"
m., tinalehdet O.oos—0.. mm paksut. — Messinki

-

levyillä on yleensä sani.at mitat kuin vaski-

levyillä; helymessinsrin paksuus on noin O.oi:, mm.
— Kulta- ja hopealevyt ovat kapeita kaistaleita

ia noin 1—2 mm piik?-ut. Lehtikuita on noin '/f»»

mm ja lehtihopea noin ','j,m mm paksua.

Plääteri- 1. päällystetyt (levytetyt) levyt
tehdään kahdesta eri metallilevystä uuttamalla (ai

juott.amalla tai valssaamalla ne yhteen päällek-

kiiin. Tällä tavalla piiällystetään luilpa. luja tai

kestämätön metallilevy kalliilla, kauniilla tai kcs-

tävälUl metallilla. Tav. päällystetään vaski kul-

lalla, hopealla tai platinalla, uushopea hopealla,

rauta ja teräs nikkelillä, lyiiy tinalla, ioko vain

toiselta tai molemmilta puolilta. Kalliin peite-

levyn paksuus on tietysti tällöin hyvin pieni. —
Yhteenuutettua raut;i- J!i teräslevyä, jota käyte-

tään m. TD. höylänteriin. sanotaan kompound-
levyksi. Yhteenjuotettua teräs- ja vaskilevyä sa-

notaan bimetalliksi 1 käytetään suuriin nmito-

y. m. säiliöihin), nikkelillä päällystetystä rauta-

ja vaskilevystä tehdään keittoastioita. Levyjen
valmistus ks. Valssaaminen. P-o Po.

Peltler'n ilmiö fpeltifnj ks. L ä m p ö s ä h k ö.

Peltiseppä, levyseppä, ammattilainen, joka

käyttäen raaka-aineenaan tav.allista (korkeintaan

noin 5 mm pak.<ma rautalevyä, valmistaa levy-
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V. »""
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1«-
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p ;

li

l«i kattoja y. m.

Ti;. raakaaineonaaii

IcAvtUitaa aUiUuiltUaislu ;>auoI.i.-kU IäkkUF(iiiksi.

Po Po.
r 1 1.

r uirkein ja varsinnisiii
• - ' vien vil-

i liuo-

ir- ::..,.::i rs.,- i i.lHUOlO.

P :ten yksityistalouilcs-

s«'n ettU p.alu a.-iukas-

lu^ • niitty-, metsä- ja

1

1

.1. !>uoiiie.isj\ tiiniU li-

lunut verrattain hitaasti.

'
I lUhteiUen mukaan (ks.

Niittjrriljelys) on maa$:»mme ollut peltoa

:

Xa% maan koko pinla-aUsia

i näkyy, cltj p. ala maamme koko
t-rrutluna on vielii ylen pieni, kuu

"on. ettit meillii kyllä ou
ru L iiiauta.

iii p:t ovat enimmäkseen ko-

va! u<ti li\ vinkin korkeilla mäen
riiiiv..... .........1 pakoon viljelijät luultavasti

ovat p:n!>a niin a>ettaneei ja senkin vuoksi, että

»Urien n .iii.-n ...i.liMi viljeleminen vaatii pal-

jon en< - ammatin tuntemista

kuin k' iien. Vasta myöliem-
pii on suoviljelys piiässyt yleisempiiän

Icii Soiiinn viljeleminen onkin usein

po: 1 kuin kovien nuiitlen, sillii

»u> 1-1 i typpeä, kalleinta maau-
ril le viemistä kasvin ravintoaineista.

8o: ! tiiman vuoksi ja senkin tUliden.

ett runsaiisti multa-aineita, viljellii

UK- Iltojen ja maan parannusainei-

den a\ illi Kovin maan p:t kärsivät useimmi-
ten etupnu-.sä typen ia mullan puutetta. Näitäm •

" " li eläinlannan ja mu-
dxi. liiytetään paikoittain

m" 'in.i.iri |< - -.1 I r^.ia. J. F. S.

} : ks. Etanat.
r. .w....,.uti, .Savitaipaleen pitäjän entinen

nimi.
P»Ifi-iV.-i,-iva M , [iiiiiiii iii.fi'i 'psäännön mukaan

I,'. [icltokaavaa etu-

pa issU erotuksissa

oi'- cssa ja se on '/•«# luon-

no 1 400 jalkaa yhdellä
Icy • I." — .Metrimitassa vastaa siis

1 ' -.1 laaditulla kartalla 40 metriä
luoiii.o--... O. Llli.

P»Itokana k». Peltopyyt.
I' -o, peltoala, jolle on määrätty kasvi-

j6- tettu. Samalla tilalla olt-vien kier-

to . >:in tiluksien asemasta,
et la. ja yleensä käy-
tr' 'oj:i kuin näiden seikkojen
fni, '1 on jaettu kasvijärjestyk-
««• r. ., , i. i n. .1. E. S.

Feltoleivonen k*. Lcivo«el.
Peltomaa k«. Pelto,
P>l»')maayökkö kn. .\ pr otit.
Peltomyyrät (Agrtcola), myyrien heimoon kuu-

luva jyr«ijkauku, jonka lajeinta pcItomyyrA

(A. agrcjttisi ou hyvin yleinen koko mna-ssamme
ivain Lupissa liarvinuispmpit ja yleensä 1'olijois-

Kuroopassa. Kuumiin pituus 10-12 em. hantti

2.I-Ö.I cm: väri selkäpuolelta tummanharmaan-
ruskea, alta vaaleanharmaa : korvat melkein pii-

lossa karvan sisässä. Klää niityillä ja pclloilln,

mutta myös metsissä. Kaivaa taitavasti koloja

nuiahan ja ui taitavasti. Käyttää ravinnokseen

kasvion juuria, viljaa aumoista y. m. ja tekee

u^oin paljon vahinkoa. Synnyttää ^^A kertaa
vuode.s.sa 6-7 poikasta. — Keski-Kuroopassa ja

Länsi-.\asiassa ctlellistä vastaa keto myyrä
( 1. urrnlisl. peltomyyrän kokoinen, nuilta väril-

tään päältii keltaiseniiarmaa. alta vaikeahko. On
paikoin snoramiisena maanvaivana viljelvsmailla.

>. Vs.
Peltonen, J u li o Vihtori (.1 o h a n n e s

Linnankoski) {18Cn-ini:?>, kirjailija, aynt.

lokak. 18 p. 1869 .Vsko

lassa, vanhemmat talollisen

poika Juho Tiittula Tor
voon pitäjiin Kerkkoon k,\

Iästä ja talontytär Maij.

TerehtöriPeltolä .\skolast;i

Käytyiiän Jyviiskyliin si

miuaäria 188"s-90 P. autan

tui käytännöllisille toimi

aloille, mutta kartutti sa

maila omin neuvoin tictn

piiriänsä niin, ettii hiiuellii

mieheksi vartuttuansa oli

harvinaisen laajat tiedof

monissa eri aineissa. Iliii

oli 1890 ke.sällä ,.Keski

Suomen" aputoimittajana
jyväskylässä, siirtyi sieltä

seur. v. Porvooseen, jossa

vaikutti koko IKOO-luvun. ensin \V. Söderströmin
kustannusliikkeessä, sitten ..Uusimaa" lehden toi-

mittajana ISO.^-OO ja Uudenmaan läänin maan-
viljelysseuran sihteerinä 1898-!)!), o.soittaen kai-

kissa toimissaan harvinaista tarmoa ja käytän-
nöllisyyttii. P. otti innokkaasti osaa paikkakun-
nan taloudellisiin ja henkisiin rientoihin ja vai-

kutti pulleillaan ja kirjoituksillaan voimak-
kaasti Uudenmaan suomalaisen kansanaineksen
herätykseen. Mutta v:ii 1899 lopulla liän yhtäk-

kiä vetäytyi monista toimistaan syrjiiän antau-

tuakseon etupäiissä kirjallisiin harrastuksiin. En-
sinnä hän toimitti joukon käytännöllisiä ja tie-

dollisesti valistavia julkaisuja: suomennoksia,
„Kyläläisten kirjasia" 51 numeroa (1899 1903),

,,Asutus- ja rakennusjärjestelmä majuseudulla"

(1900), „Kynäilijii" (1900), „Pulietaito" (1901),

joiden sarjiuin voidaan myös lukea hänen myö-
hemmin julkaisemansa valtiollinen lentokirja

,,Kuinka uutta Suomea rakennetaan" (190,1) ja

laaja mukailiilr-os ..Keksintiijen kirja" (1904-08).

Mutta vähitellen astuivat puhtaa-sli kaunokirjal-

liset pyrkimykset etualalle. Kirjoitettuaan jo

ennen jonkun pienen novellin i..Kun meillä nyt

on joulu", 1891) ja seuranäytelmiin (..Salon lap-

sia", 1000) hän julkaisi 190*3 salanimellä ,Iohan-

Dcs Linnankoski ensimäisen suuren teoksensa

„Tkuinen taistelu", joka ilmestyessiijin lierätti

harrinaista huomiota draamallisilla eleillään, kie-

lensä tuoreudella j:L voimakkailla ajatuksillaan.

Se on mietenäytelmä, jossa käsitellään Raamatun
kertomusta Kainista ja Ahelista ja syvennetään

VUuorI IVIiuiiru.
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siinil ilmenevä sielullinen ristiriita kantta ih-

uiissuvno jatkuviiksi ..ikuiseksi taisteluksi" hy-
Tän ja pahan välillä. Linnankosken seuraava
teos. romaani ..Laulu tulipunaisesta kukasta"
(1905), sai osak.seen vielä suuremman kansansuo-
sion. Tässä uusromanttisesti, paikoin aivan sa-

tumaisesti väritetyssä kertomuksessaan kirjailija

kuvaa suomalaista Don Juan-tyyppiä, tukkipoi-
kaa, joka monien kevytmielisten lemmenseikkai-
lujen jälkeen pyrkii voittamaan itsensä ja jalos-

tuu avioliitossa siveelliseksi persoonallisuudeksi.

Tässä romaanissa kuten sam. v. (..Kodin kir-

jassa") ensi kertaa ilmestyneessä romanttissävyi-
sessä kertomuksessa „Taistelu Heikkilän talosta"

(painettu uudestaan 1907 kokoelmaan ,,Taistelu

Heikkilän talosta y. m. kertomuksia") sekä 1908
julkaistussa talonpoikaiskuvaukses.sa ..Pakolai-

set" on arvostelu huomauttanut ilmenevän Selma
Lajrerlöfin vaikutusta. Viimemainittu kertomus
on Linnankosken korkein taiteellinen saavutus.

Hän on luonut siinä kiinteästi keskitetyn ja voi-

makkaan kuvan hämäläisestä kansanelämästä tar-

kasti tutkitun todellisuuden pohjalla, ja se on
psykoloijiselta otteeltaan tasapuolisempi ja sy-

vempi kuin yksikiiän muu hänen teoksistaan. V.

1908 kirjailija yritti myös pukea vasta elettyjen

sortovuosien kiihkeän valtiollisen ja yhteiskun-
nallisen taistelun pääsuunnat taiteelli.sesti ha-

TainnoUiseen ja elävään muotoon vertauskuvalli-

sessa draamassaan ,.Kirot" ja kehittää niistä

esille sovinnollisen ja toivorikkaan tulevaisuuden-

kuvan, mutta tämä tahdoUinen yritys onnistui

vain puolinaisesti: siitä tuli kuiva poliittinen al-

lecoria. Luontevammin kirjailijan mielikuvitus

viihtyi niiden raamatullisten aiheiden parissa,

joista hän 1911 kypsytti 3-näytöksisen kappaleen
..Simson ja Delila" sekä 1-näytöksisen runoelman
...Jeftan tytär". Edellisessä hän kuvaa miehen ja

naisen välistä taistelua, jossa sankarillinen mies
joutuu alakynteen ja tuhoutuu antauduttuaan ais-

tillisen intohimon valtaan, jälkimäisessä taas nai-

nen edustaa uhrautuvaa sankaruutta, joka voit-

taa ja kohottaa miehenkin itsekkäistä pyyteistä

jalompaan elämänkäsitykseen. Tämän kauniin
näytelmärunon jälkeen Linnankoski ehti jul-

kaista ainoastaan kokoelman pieniä kertomuksia
ja tunnelmakuvia, nimeltä ..Sirpaleita" (kev.

1913), ennenkuin varhainen kuolema (elok. 10 p.

1913) teki lopun niistä suurista toiveista, joita

hänen kirjaili jakehitykseensä oli .syystä kiinni-

tetty. — Linnankoski oli meikäläisissä oloissa

harvinaisen tarmokas, aktiivinen luonne. Ole-

vat olot eivät häntä tyydyttäneet; aina hän
tähtäsi korkeammalle. Hän tahtoi nousta itse

ja nostattaa muitakin siveellisesti, sivistykselli-

sesti. Siitä johtui hänen taiteensa ja koko hä-

nen elämäntyönsä tahdollinen. tarkoituksellinen

ponsi : sen mahtava, tekoihin velvoittava paa-

tos ja sen suuriin, kansallisiin ja yleisinhimilli-

siin aatteisiin tähtäävä pyrkimys. Linnankoski
oli ensi sijassa syttyvä ja sytyttävä aatteen-

mies ja moralisti, joka alisti taiteensa ajassa

elävien tai menneiltä sukupolvilta periytyvien

aalesuuntien palvelukseen. Mutta toiselta puolen

hän oli runoilija, jossa oli jotakin keväisen arkaa,

puhdasta ja hentoa, semmoista, mikä ei aina sopi-

nut yhteen noiden suurten aatteiden kanssa, mikä
vaikuttaa omituisen naisellisesti tässä miehek-
käässä miehessä ja mikä luo omituisen, umpussaan

uneksivan hohteen useimpiin hänen teoksiinsa.

Tämä perusluonteen kaksijakoisuu.s voinee osjil-

taan selifää hänen draamallisia taipumuksiaan
sekä hänen tuotteidensa siivyn paikoittaista epä-

tasaisuutta. — Linnankosken julkisista toimista

mainittakoon vielä, että hän 190.5 pani alulle

..Suomalaisuuden liiton", jonka ensimäisenä sih-

teerinä hän oli. sekä suuren nimien suonientamis-

harr.vstuksen. Hänen tcoksistansa on ..Laulu tuli-

punaisesta kukasta" käännetty monille eri kie-

lille, ,, Pakolaiset" ruotsiksi, ,,Simson ja Delila"

venäjäksi. [Helmi Setälä. , ..Johannes Linnan-
koski. Ääriviivoja" (1911). sama, ,,Kun suuret

olivat pieniä" (1911, siv. 155-170), .J. J. Meyer.
..Vom Land der tausend Seen" (1910, siv. 182-

186).] V. r.

Peltopyyt (PerdicidcB) kuuluvat kanalintuihin;
poikkeavat metsiikanoista siinä, että nokan tyvi

on paljas, kovan vahanahkan peittämä ja nilkat

ovat höyhenettömiit, kilpipeitteiset. Linnustos-

tamme kuuluu tähän kaksi sukua, peltopyyn
(ittartia 1. Pttdix) — tuntomerkit : silmän reu-

nus paljas, pyrstö 18-suIkainen, käsisulat 3-5 pi-

simmät — sekä viiriäisen (Orlygion) : sil-

män reunus höyhenikäs, pyrstö 12-sulkainen.

käsisulat 1-3 pisimmät. Edelliseen sukuun kuuluu
peltopyy 1. peltokana 1. turkinpyy
(Sfarna 1. Perdix perdix), Pohjois- ja Keski-Eu-
roopan ja Länsi-Aasian viljelysmailla elelevä laji.

Se on 32-35 cm pitkä, alta siniharmaa, päältä

ruskea, keltaviiruinen. kurkku ja posket ruosteen-

keltaiset, takannhalla on varsinkin koiraalla

selvä hevosenkenj.'änmuotoinen. kastanjanruskea
suuri täplä (kuva liitteessä Kanalintuja).
Suomen etelä- ja keskiosissa yleinen, leviämässä

pohjoiseen. Pesä m.iassa. munia suuri joukko
(12-18. usein 25 ja enemmänkin, jolloii. 2 t.

useampi lintu on muninut samaan pesään), 'us-

keahkonharmaita. Suosittu riistalintu. Suomessa
rauhoitettu 1 p. marrask.—31 p. elok. Liha erin-

omaista. — Jälkimäiseen sukuun kuuluu v i i-

r iäinen (Orlygion cotiirtiix), harmaanruskean-
ja mustankirjava, vaaleajuovainen, 17-19 cm;n
mittainen. Suomessa harvinainen, Euroopassa
yleensäkin käynyt harvinaiseksi italialaisten har-

joittamain joukkosurmaamisien takia. Pesii Aa-
sias.sa ja Afrikassakin. JIuuttaa talveksi etelään

Välimeien poikki. Asustaa peltomailla, munii
mvöhään 8-12 täplikästä munaansa maahan.

E. W. S.

Peltosalmi. 1. Maatila Iisalmen pitäjässä sa-

mannimisen salmen rannalla 3 km P;n sei.sahdus-

laiturilta. käsittää 4 verotilaa, yhteensä n. 1.000

ha. Kotitarvemylly ja -saha. K.arjanhoitokoulu

v:sta 1875 (1-vuotinen oppijakso) ja v:sta 1894

! alempi maanviljelyskoulu (2-vuotinen oppijakso).

Omistaja (v;sta 1871) maanviljelysneuvos Johan-

nes Lapus.

2. Seisahduslaituri Kuopion-Iisalmen rataosalla

Lapinlahden ja Iisalmen rautatieasemien välillä.

A. Es.

Peltosammakko ks. Sammakko.
Peltovaris ks. Varikset.
Peltoviljelysjärjestelmät. ne tavat, joiden

mukaan peltomaalla viljeltävien kasvien valinta,

jivrjcstys ja viljelyslaajuus on määrätty. Kun
pelto on yleensä tärkein maankäyttölajeista, an-

taa sen käyttö tavallisesti leimansa koko maa-
talousliikkeelle. Kuvastavatpa p. kansojen ke-
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tamoin kuin säännötön vilje-

..I yhU yleisemmin k op pci i-

tii-ltii Tämän tavan mukaan
:<:irilvurKlet viljan (sekä juuri

kasvieni koivussa ja sitten inuutumia vuosia nur-
mena. Histä jiirjestelniästä on käj-tetty päÄasial-

lisesti kahta eri tai>aa : ai heinä n-v i I j a n v i I

j e 1 y s t U. jassa pelto piiletään vuorotellen vil-

jan ja heinän kasvussa, kuten kasvijUrjestyksessä :

1) kesanto, 2) syysvilja. ."-6) heinä-. 7-8) kevät

viljn sekä b) heinä n-v ii o r o v i I j e I y s t ii.

jossa heinän ohella iKindatftaan vilja . juuri- ja

palkokasvien vuorottelua, kuten kasvijärjestyk-

sessu: 1) kesanto. 2) syysvilja. S-.")) heinä-, 6i

kaura, ') juuri- ja palkokasvit, 8) sekavilja.

O. V 11 o r o V i I j e 1 y s. jossa noiulatetaan sään
niillislU kasviviiorottelua. s. o. vaihiiellaan .sään

nöllisesti viljakasveja palko- ja juurikasvien

kanssa, on suotuisammissa oloissa yleisesti käy-
tetty viljelystapa. Suomessa se ei ole puhtaassa
niuo<lossaan saavuttanut — itiin paljon kuin sitiL

aikaisemmin koetettiinkin tyrkyttää — paljon

levenemistä, mutta kasvivuorottelun periaatteita,

on koetettu toteuttaa muissa viljelys;ärjestelinissä.

I). Toisinaan pidetään osa peltoalasta (suovilje-

lyksistä) yksinomaan heinänkasvussa ja viljaa

käytetään vain heinänsiemenen suojiisvil iäksi nur-

mea iiudistettjiessa. Suurempaa merkitystil ei

h e i n ä n v i I j e I y s j ä r j e s t e I m ä ole kui-

tenkajin peltoviljelyk.sessä saavuttanut.

Viljelysjärjestelmän ja kasvijärjestyksen va-

lintaan vaikuttavat luonnontieteelliset (ilma.sto-

ja maaperäsuhtoet) .sekä taloudelliset seikat (maa-
t.oloustuotteiden menekki- ja hintasuhteet, tyii-

kustannusten suuruus y. m. s.). Paikallisten olo-

suhteiden sekä kansantaloudellisen kehityksen nm
kaan viljelysjärjestelmiitkin vaihtelevat suuresti.

Maataloiisliikkeen järjostiimisessä on peltoalan

käytön määrääminen kaikkein tärkeimpiä tehtä-

viä ja sen onnistumisesta suureksi osaksi riippuu

koko liikkeen menestys. .7. E. !^.

Peltovilla fScnccio). lajirikas mykcrökukkais-
siiku. jolla kukat ovat keltaiset, lehdet pariliiis-

kuiset, pähkylät hapsihaiveniset.

.Meillä harvoja lajeja. S. vnlffn-

ri.i, jolta kielikukat puuttuvat,

on yleinen rikkaruoho. Hannoilla

ja kallioilla Etelä-Suomessa ka-

vaa edelliisen näköinen, mutli
kiclikiikallinen ^'. ailvdlicus.

Useita finrrarin-alasuvun lajeja

viljelllliln koristekasveina. Suu-

ria puumaisia lajeja kasvaa troo-

pillisessa .\frikassa. K. L.

Pelusion /-"'-/. kreik., lat. ;'•

lusiiim, muinainen kaupunki .\\.>

Egyptissä. Niili-virran itiiisiin

män suuhaarun varrella, jok.i

P:sta ou saanut nimensä. P.

sijaitsi ke.skellä rämeitä ja

soita, mutta oli E<rj'ptin itäisimpänii kaupunkina
erinomaisen tjirkeä rajavahti idästäiiäin tulevia

hyökkäyksiä vastaan. Täällä Tirhaka pakotti

Sanheribin joukot palaamaan .\asiaan, täällä

Kambyses .52.5 voitti ejryptiläisct. tehden heidän
valtiollisesta itsenäisyydestään lopun. Egypti-
läisistä lähteistä ei varmuudella ole löydetty P:n
nimeä. .Sensijaan lienee P. sama kuin .Assur

banipalin mainitsema S i n u. P:n asemaa osoitta-

vat nykyään kukkulat Tell-Faramä (kopl.

l'triinoun\ ja Teli e 1-F a d d a, lähellä arabia

laista T i n e niinistä kylää n. 30 km itään Port.

Saidist.i.
"

U. II n

lilluvilla.

I
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Peluski I. Il i e t a h e r n e, ineilläkiu yliii ylei-

-riiiiiiiii käytetty, kauran seassa viljelty, vilianta-

I •luiksi korjattava reliuliernelaatu. Kypsyy liian

mvöliään antaakseen siemensatoa muuta kuin
poikkeustapauksissa (ks. Herne). V. A.

Pelvis ks. Lantio.
Pelvoux l-ru'] (myOs Alpe.s des O isän s),

DaMpliini''-alpppiliin kuuluva, mahtava jäätikkö-

rikas vuoristo Kaakkois-Ranskassa lähellä Ita-

lian raja;!, Duraucen sekil Isfre joen lisäjokien

ympäröimä; korkeimmat huiput: Barre des Ec-

"rius 4.103 m. La Meije 3,987 m, Mont P. 3.954 m
yi. merenp. Laajin jäätikkö 15 km-'. - - Matkaili-

joita käy P:lla paljon, vaikka vuorellenousu on-

kin vaikea.

Pelym. joki Länsi-Siperian tasangolla, Tobo-
liin la.^kevan Tavdan lisäjoki vas. ; päiUuunta
eteläinen, pituus 300 km. Rannat meteättömät.
— Tavdan varrella, vähän alapuolella P:n las-

kua siihen, oli P:n kaupunki, per. jo 1592
vogulilais-ruhtinaan kaupungin paikalle. Seur.

vuosisadalla se oli huomattava kauppakaupunki,
kunnes Siperian tie siirrettiin etelämmäksi. Val-

tiollisten vankien karkoituspaikka ITOO-luvulIa;

siellä olivat vankeudessa Biron ja Miinnich.

Pemar ks. P a i m i o.

Pemba (arah. <7 7/H//(era = ..Vihreä"), Englan-
nille iSansihariiu) kuuluva saari Afrikan itäran-

nikolla. Saksan Ttä-.\frikan ulkopuolella Sansi-

harista pohjoiseen; 946 km". 83.130 as. (1910:

näistä 2.000-3,000 arab.. loput enimmäkseen
Ijautu-neekereitä, jotka v:een 1897 olivat orjia).

— P. on koralleista syntynyt, korkein kohta 91

m yi. merenp. Länsirannikko lahtirikas. Maapal-
lon tärkein ryytineilikan tuottaja (vientiarvo

1907 8.5 milj. mk.) ; myöskin viljellään kokos-

palmuja. riisiä, maissia, sokeriruokoa y. m.

—

Pääkaupunki S a k e-S a k e länsirannalla,.

Pembroke fpeniironk], kaupunki samannimi-
sessä kreivikunnassa Englannissa, Walesin lou-

naisrannikolla. Milford Haven-vuonon perukassa;
15.853 as. (1901; Pembroke Doc k in ke-

ralla). Komeat normannilais-linnan rauniot. —
Harjoitetaan vilkasta rannikkokauppaa, — Lin-

noitetussa Pembroke Dockissa on hallituksen

omistama sotalaivaveistämö (2.000 työmiestä). —
P:n luja linna perustettiin 1090, ja sen ympä-
rille syntyi P.. joka Plantagenet-hallitsijain ai-

kana oli Englannin tärkeimpiä linnoitettuja kau-

punkeja. V. 1648 Cromwell valloitti P:n linnan

kiivaan puolustuksen jälkeen.

Pembroke [pemhrouk]. engl. jaarlin arvonimi,

joka on ollut usean suvun hallussa. 16:nnelta

vuosis. H e r b e r t-suvuUa. Tämän nimen kanta-

jista on mainittavin William Marshal
(k. 1219), jonka Juhana Maaton nimitti 1199 P:n
jaarliksi. Ilän auttoi kuningastansa sekä taiste-

lussa Ranskaa vastaan että niissä neuvotteluissa,

joihin kuninkaan täytyi ruveta tyytymättömien
paronien kanssa; oli sittemmin nuoren Henrik
TII:n holhoojana ja torjui menestj^ksellä Rans-
kan prinssin Ludvikin vaatimuksen päästä Eng-
lannin kuninkaaksi.

.

Pemmikaani, alkuaan Pohjois-Ameriikan in-

ti;xanien käyttämä, auringossa kuivatusta ja jau-

lietusta biisoninlihasta (nyk. naudanlihasta) ja

rasv.a.sta puristettu ravintovalmiste. joka pilaan-

tumatta säiljy vuosikausia; paljon käytetty muo-
nituksena napaseutujen tutkimusretkillä.

Pemphigus (kreik. pcm/j/iifcs = rakko), jaksoit-

tain esiintyvä, pienempiä ja suurempia rakko-
muodostuksia käsittävä ihottuma, mikä saattaa

ilmetä joko (symptomaattisesti) muitten tautien,

merkkeinä, talli myöskin omintakeisena, idiopaat-

tisena, äkillisenä tahi kroonillisenii, kuumeen seu-

raamana tautina. Tauti, joka esiintyy monessa
eri muodossa, on usein sangen arveluttava sekä
vaikeasti parannettavissa. M. Oli.

Penaatti dat. [di] penates), roomalaisia koti-

jumalia, joita Larin (ks. t.) ja V es t a n ohella

palveltiin kotilieden alttarilla toimitetuilla uh-

reilla. Vanhoja latinalaisia p.-juiii:ilia pidettiin

Laviniumista ja Albalongasta perittyinä; Au-
gustuksen aikana ja myöhemmin oli yleinen kä-

sitys se, että p:t jo tarumaisen .(Eneaan mukana
olivat siirtyneet Troiasta Italiaan. — Alkaen
1 :seltä vuosis. j. Kr. käytetään penalex sanaa
merkityksessä „koti", ,.kotimaa". [Klausen, ,.M-

neas iind die Peiiivten" (1839-40, 2 nid.).]

E. UI.
Penasus ks. K r e v e t t i r a v u t.

Penang (myös Piiluu Penang = „arekapähkinä-
saari", usein mjös Tanjong, virall. Prince oi Wn-
Ics island). Englannille kuuluva saari Kaakkois
Aasiassa, Malakka-niemimaan länsirannikolla, Ma-
lakka-salmessa; sen erottaa mantereesta 3-8 km
leveä salmi; 278 km=, 141.559 as. (1911). Relie-

vän kasvullisuuden peitossa: korkeimmat kohdat
1.000 m yi. merenp. — JIuodostaa vastapäätä,

mantereella olevain Wellesleyn provinssin ja Din-

dingsin piirin kera Straits Settlementsiin kuu-
luvan, P. nimisen siirtokunnan, 1,604 knr,

281.341 as. (1912), kiinalaisia, malaijeja, hindu-

laisia, tuhatkunta eurooppalaista ja amerikka-
laista. Hallintoa hoitaa v:sta 1867 Straits Settle-

mentsin kuvernöörin ahiiuen resident councillor.

— Pääkaupunkina on P:n saaren itäran-

nalla oleva mainiosatamainen P. (virall. Gcorge-

loicn), n. 30.000 as. Sen kautta kulkee huomat-
tava kauppa ; viedään tinaa, sokeria, pippuria,

tapiokaa y. m., kaikkiaan arvoltaan 347.8 milj.

mk., tuodaan teollisuuden tuotteita, riisiä y. m.,

arvoltaan 385. s milj. mk. (1911). Satamassa selvi-

tettiin 1911 7.7 milj. rek.-ton. netto. — P. perus-

tettiin 1786, jolloin Englannin Itä-Intian komppa-
nia Kedahin sulttaanilta vuokrasi (vuokraa m;ik-

setaan yhä) alueen. E. E. K.
Pence [pensj ks. Penny.
Penck [perjk], Albrecht (s. 1858), saks.

maantieteilijä, 1883 maant. dosentti Jliinclienin

yliopistossa, 1885 fyysillisen maant. prof. Wie-
nin yliopistossa, v:sta 1906 Berliinin yliopiston

maant. prof., maant. laitokseen ja meritieteellisen

museon johtaja. P. on matkustellut Saksassa.

Skandinaaviassa, Alpeilla. Pyreneitten vuoristossa

y. m. tutkien varsinkin jääkaudenaikaisia il-

miöitä. Julkaissut alaltaan paljon ansiokkaita

tutkimuksia: „Die Vergletseheruug der Deutschen

.\lpen" (1882), ,,Schwaukungen des Meeresspie-

gels" (1882), „Die Eiszeit in den Pyrenäeu"! 1885i.

..Das Deutsche Reich", ,,Niederlande und Belgien"

(molemmat viimemain. Kirchhoffin ..Länder-

kunde"ssa 1885-87 ja 1889), ,,Mc.'phologie der

Erdoberfläche" (1894). ,,Die Alpen iu Eiszeitalter"

(1901-06), „t5ber das Karstphiinomen" (1904i.

toimittaa .,Geographische Abhaiidlungen"-sarjaa

(v:sta 1886). (E. E. K.)

Pencz IpinlsJ. Georg (1500-50), saks. taide-
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Nui 11

' .l>rwlit

yhtyy
Tiiioii

-vooii kuulu-

it varmoin-
. tyyliilkuiii

- ik-i. töis-ii.

ista ja

iun{;en

/,. Kr.
< lat. pendfre =

utua

Oli

p

<u ' <- r^ I'

Pendänt . raask.

riippua), vastuu- M-nainen.

Pendeli (lat. pmt/kfui^ riippuva) ks. Hei-
luri.
Fendente lite [-d^-l (lat.), oikeudenkavnnin

olle.-, . ..
, .

P pendcntif, < l»t. pfn-

di lisen tili monisivuisen liuo-

Dttn k . ilittilvä. fiiiennuisesti riip-

puva nurkkain yli kiikkuvaa
kui i rakenne. Alkuperäisissä ra-

kc uurkkakannike muodostettiin

jo'» 'ta alla olevia seiniikcrroksia kon-

»ol ' kasvatettiin nurkan yli, tai pie-

ni- irisla; vasta bysantti-

lai ks. B y s a n t t i 1 a i-

ntn l a 1 d L-, p. k'-'!iiltyy normoaliniuotoonRa
ollen k3yril.siruinen. pallostA, jonka säteenä on
*, 'n halkaisijaa, leikkautuva kolmio-
pii oi V i. l'o y.

Pciiuvii i.insk. prndulc, < lat. prtid/^rc = riip-

p-.ia). seinä- t. piJytäkello.

Fend2ab ks. P u n j a b.

Peneios //V-m io'.»/. nyk. Salamvrias, Thessa-
lian suurin joki. virtaa 1'indos-vuorelta Tempe-
laak-on läpi. laskee Thermalaiseen laliteen.

Penelope il'''iulo'p>'/. kreik. tarulienkilö, Ika-

riokM-n ja Periboian tytär, Odysseuksen puoliso.

Kuvataan tarustossa aviollisen uskollisuuden peri-

kuTakai. (lu, Homeros ja Odvsseus,)
L. T.

Peneplaani (p«ie = miltei, ja plunu* = tjusai-

nem. grol., lakea, melkein sileä tai heikosti kuk-
kuUinenkin alue, joka on syntynyt siten, ettU
juokseva ve«i on pitkien ajanjaksojen kuluessa
t*- inncralueen suurimmatkin
li J:iilutu«tusoa myöten. Esim.
Sii' i:na, johon joet kuitenkin
mi. uudelleen ovat alkaneet
U'i

1 .uii.i p. esiintyy meillä siinä,
*t' .in seudulla kohoavat suure.sti

ka- jmaan tasapintaan, mikä näkyy
varsinkin saaristomaisemien tasaisessa taiv.ian-
ranno-»*. £. j/.nen.
Pene«tU kreik. pmf'Wr*). ..kfiyliät": tiiten ni-

mitetfii.-i T' . -(i;,- , I, i, p. polveutuivat
Tl" '1. jotka voitok-
in*' •' maaorjuuteen.
"• liti suuressa mäjirin Spar-
«*' L. T.
Penger,

pitkii ja kaj

'

- ti«-p.. rautatietj

' kivestä, tehty
luK tietä varten.

r u u t a t i ep.. pa

luii varten — pato-p. j. n. e. •— Tie-p. muodos-
tuu sellaisille alavammille ja kuoppapaikoille,
oissa täyte on tarpeellinen joutavien niiikipaik-

' en viiltläniiseksi ja tiepinuan tasoittamiseksi

.likka nostamiseksi tulvan alaisilla paikoilla. Se
iiuuxlosietaan ensinnäkin sivuojista saatavasta
maasta sekä siitä lisätUytemaasta. mikä kulloin-

kin on lähinnä saatavissa. P.n laki telidäiin ku-

l>era, jotta vesi siitä juoksee [tois, ja sivupinnat
p.-lu iskät — kaltevat. Kaltevuus, luiska-
k u 1 m a, määrätään p.-aineen mukaan jotenkin
samaksi, mihin vapaan täytekasan sivupinnat
.isottuvat — luonnollinen 1 u i s k a k u 1 m a.

Luiskan kaltevuudeksi otetaan tavallisesti liiekka-

p:ssä l:l','j' mikä mcrkit.see sivu- 1. Uiiskapin-

pan nousua esim. yhilen m:n 1
'/j m:n nuitkalla,

snvimaa-pm luiska kaltevuudelle 1:2, i.sokivisen

sora-p:n 1:1 ','« ja 1:1. Jos luiska tahdotaan tehdä
jyrkempi, on sen pinta päällystettävä turpeella,

ruokamullalla, johon kasvatetaan lujajuurista hei-

niUi, kivilaskokselhi taikka suojamuurillakin,
Pato-p., jonka on kestettävä veden painetta ja

pysyttävä tiiviinä, varustetaan tavallisesti p:n
sisään savesta sullotulla sydämellä taikka sen ve-

I

di-upuoliselle pinnalle tehdyllä päiillystykscllä joko
siivosta taikka muusta vedenpitävästä aineesta

J. C-.'n.

Pengerluiska ks. P e n g e r.

Pengonpohja, kylä Ylöjärven pitSiässä; ru-

koushuone Ylöjärven seurakunnan alueella. Ui

hellä Ylöjärven, \'iljakkalan. Kurun ja Teiskon
seurakuntain rajakulmausta, rak. 1897-08 yllä-

mainittujen .seurakuntain asukkaiden keskuudesta
kootuilla varoilla i pastori G. A. Ilemanin toi-

mesta). Mainittujen seurakuntain, varsinkin Ylö-

järven papit kiiyviit silloin tällöin pitämässä
siellä jumalanpalveluksia. L. Il-ncn.

Peniä /-i'-/ (kreik.), köyhyys.
Penicillium ks. II om es ien et.

Penikkatauti on tarttuva koiratauti, jonka
aiheuttajaa ei toistai.seksi varmuudella tunneta.

Tuudin luullaan 18:nnella vuosis. joutuneen Etclä-

Ameriikasta Eurooppaan, jossa se nyt on sanpen
yleisesti levinnyt,. Etupäässä nuoret, alle vuoden
vanhat penikat joutuvat sen uhriksi. Tauti esiin

tyy eri ilmestysmuotona senmukaan onko se päÄ-

asiassa paikallistunut hengitys- vai ruuansulatus-

elimiin, hermostoon vai ihoon. Yleisoireet ova'

korkea kuume, raukeus ja ruokahalunpnute. —
Hoito on oireiden mukainen. Serumhoitelua on
viime aikoina alettu paljon käyttilil. Kp.
Peninkulma (penikulma I, penin-

kuorrna), tienmitta, vastaa ruots. mii ja saks.

Miile (vanha room. tienmitta oli milliä pnssuum
= 1,000 askelta ä ^ room, jalkaa), .Suomessa vanha
p. oli = 10 virstaa = 36.000 jalkaa = 10,088 m, siis

088 m pitempi kuin nykyään käytilnnössä oleva

metrinen p. Maantieteellinen p, = 4 meri-

peninkulmaa (ks. t.) = 7,420,u» m (Besselin mu-
kaan), P;n ohessa, jonka suuruus oli eri maissa
erilainen, oteltiin monessa maassa myös vanha
gallialainen tienmitta leucn I, Icuga käytäntiiöii

(e.-,p, Ugim ftiro;i>iiphicril = <i.'.\40.:im, port, legon.

it. Icga. engl. leuguc, ransk. liciic, ks, t.),

V. S, n.

Penis (lat.), siitin.

Penitenssi dat. /»friii7f'nho = katumus) , ne hy-
vitvhtyöt, joita katolinen rippi-isä tunnustuksen
kuultuansa määräil syntien sovitukseksi. Nimi-
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tj-Rlil kilytPtSän myöskin papeille lieveinmisfä

rikkomuksista nuiilrätyistil rangaistuksista, kutea
epäedullisempaan virkapaikkaan siirtämisestä

J. m. .4. J. P-ii.

Penkere ks. P e n p e r.

Penkkiruuvi ks. R u u v i p c n k k i.

Penkkisija, määrätty istuinpaikka kirkossa.

\';iiili;issa kristikunnassa oli piispalle ja papis-

tolle varattu erityisiä kuniiiaistuimia alttarin

lälieisyydessä. Pululasoppisuuden aikana, jolloin

inliimillinen turhamai-;uus pyrki muutenkin esiin-

tymään saiipen alkeellisissa muodoissa, olivat

kirkon arvokkaimi)ina i)idetyt pulkat maassamme
tarkkaan jaetut seurakuntalaisille. Jako oli ase-

tuksen mukaan tehtävä pitäjänkokouksessa, mutta
usein syntyi palientavia riitoja, jotka antoivat

piispalle ja tuomiokapitulille, jopa maalliselle oi-

keudellekin paljon työtä. Paitsi kirkollisia vir-

kailijoita, joille vieläkin varataan muutamissa
maissa erityiset istuimet, on monella taholla,

semminkin vapaakirkkojen keskuudessa, nykyään
tapana vuokrata kirkonkävijöille määrättyjii

p:oja. A. J. P-ii.

Penn, William (1644-1V18) . kveekari ja

polijois-amer. siirtokunnan Pennsylvanian perus-

taja. Opiskellessaan Oxfordissa P. joutui kvee-

karien vaikutuksen alaiseksi, minkä johdosta isä,

en<;!. amiraali, lähetti hänet pitkälle ulkomaan-
matkalle, jotta nämä vaikutukset liailituisivat.

Niin ei kuitenkaan käynyt ; matkallaan P. yhä
enemmän vakaantui uskossaan. Ranskassa hän
oppi hienoja seurustelutapoja. Sveitsissä hän tu-

tustui Calvinin jumaluusoppiin ja Hollannissa
|

mcnnoniitteihin. jotka hän tunnusti uskonveljik- 1

seen. Palattuaan matkoiltaan kotimaahan, hän
sai haltuunsa suuren perinnön, josta hän käytti
osan kruunuusiirtomaan Penn.sjlvnnian ostami-

seen. Käydessään siellä 1681 hän järjesti siirto-

kunnan, jossa kaikilla asukkailla oli samat oi-

keudet väriin, syntyyn ja uskontunnustukseen
katsomatta. Jaakko II :n karkoittamisen jälkeen

pidettiin P:iä jonkun aikaa vankeudessa syytet-

tynä tämän suosimisesta. V. 1699 P. uudestaan
kävi Pennsylvaniassa siellä puhjenneita riitai-

suuksia sovittamassa. Siirtokuntaansa hän hal-

litsi kuvernöörin nimellä. Pennsylvaniassa sai-

vat vainotut juutalaiset ja kaikenlaiset lahkolai-

set rauhallisen tyyssijan. Kansalaisoikeuksien
saamiseksi vaadittiin ainoastaan uskoa kaikki-

valtiaaseen Jumalaan. Jl^-öskin intiaaneja koh-

taan P. osoitti suurta inliimillisyyttä. vrt. Kvee-
karit. [C. Grant. ..t^uaker and Courtier, the

life and work of W. P." (1907).] E. Ka.
Pennalisml, n. v :n 1600 vaiheilla Saksan

evankelisissa yliopistoissa muodostunut tapa,

jonka mukaan uusien ylioppilaiden, pennaalien,

täytyi alistua vanhempien ylioppilaiden ehdotto-

man ja useimmiten erittäin omavaltaisen ja raa'an

käskyvallan alaisiksi, kunnes he saivat ,.abso-

lutsionin". \'anhemmat ottivat tulokkaiden pa-

remmat vaatteet, antoivat heidän maksaa puo-

lestaan sekä kohtelivat heitä yn.seästi ja kova-

kouraisesti. Tämä toveriensorto siirtyi sitten

myös kouluihin.

Pennell, Joseph (s. 1860), amer. Lontooseen
siirtynyt taiteilija ja kirjailija. Omintakeisena
«tsaajana. kivellepiirtäjänä ja varsinkin etevänä

kuvittajana tunnettu P. on yhdessä puolisonsa

Klisabethin (synt. Rolibins) kanssa valmistanut

lukuisia matka- ja kertomakirjoja sekä taitei-

lija \Vhistlerin likeisimpiä ystäviä ollen kirjoit-

tanut tämän biografian 1908. V-o N.
Penni, v :sta 1S60 Suomen vaihtorahan yk-

sikkö, = '/loo markkaa, vrt. Penny, Pen-
ninki.
Penni, Giovanni Francesco (1488-

1528), it. taidemaalari; Rafaelin lähimpiä oppi-

laita ja avustajia, joiden joukossa sai liika-

nimen II Fattore (toimitsija). P. on Giulio
Romanon kanssa valmistanut useita Rafaelin te-

keniiä luonnoksia, työ.skennellen m. m. Vati-

kaanin stanzoissa. loggioissa sekä Villa Farnesi-
nassa Roomassa. Mestarinsa teoksista liän on teh-

nyt joitakuita onnistuneita jäljennöksiä. On myös
arveltu, että hänellä olisi ollut osuutta Rafaelin

kartonkeihinkin (South Kensington-museossa)

.

P:n omat maalaukset ovat vähäpätöisiä.

E. R-r.

Penniini, mineraali, ks. Kloriitti.
Penniiniset-alpit (myös W a 1 1 i a i n-a I p i t),

90 km pitkä, lumiharjainen vuoristo Länsi-

alpeissa. suurimmaksi osaksi Sveitsissä Wallisin
kanttonissa. Ison St. Bernhard- ja Simplon-solien
välissä, narjaviiva yli 2.600 m, 2l huippua
yli 4,000 m yi. merenp. ; tunnetuimmat: Matter-
horn 4.482 m, Weisshorn 4.512 m. Mischabel-

hörner Dom 4.554 m, Monte Rosan Dufour-
huippu 4.638 m.
Penniini-vuoret (engl. Pfn?ii«e Range). ma-

tala vuoriseutu «korkein huippu Bo\v Fell 887 m
yi. merenp.. solapaikat vain 1-10-200 m yi. me-
renp.) Pohjois- ja Keski-Englannissa. ulottuu

.Skotlannin rajalta 225 km etelään. Vuoriseudun
pohjois- ja sisäosat ovat verraten harvaan asut-

tuja, paikoitellen on laajoja nummi- ja suomaita,

mutta eteläosan rinteiden suunnattoman rikka;it

kivihiilikerrokset ovat synnyttäneet Keski-

Englannin teollisuusalueen, jossa on tehdas toi-

.sensa vieressä.

Penninki (ruots. penning, saks. Pfennig) tar-

koitti Pohjoismaissa keskiajalla osittain rahaa

yleensä, osittain jotakin erikoLsta rahaläjiä, vie-

läpä yleen.sä irtainta omaisuutta ; suom. kansan-
runoudessa p. merkitsee rahaa yleensä. Kun
Pohjoismaissa ruvettiin lyömään rahaa, jaettiin

siihenastinen pieni painomittayksikkö, äyrityi-

nen, vielä pienempiin yksikköihin, joita sanot-

tiin p:eiksi: äyrityiseen sisältyvien penninkien
lukumäärä vaihteli eri maissa, vieläpä samankin
maan eri osissa, ollen sittemmin koko Ruotsissa 8.

Kustaa Vaasa lyötti pieniä p. nimisiä rahoja.

Pennipankki, säästöpankki, joka ottaa vas-

taan hyvin pieniä eriä. Tämännimisiä säästö-

kassoja perustettiin ensin Englannissa v:sta 1850

lähtien, v:sta 1880 myös Saksassa (Pfennigspar-

kassen).

Pennlsetum. neekeri hirssi, ks. Hirssi.
Pennsylvania [pensilve'ini3j (lyh. P a) , Yh-

dysvaltain pohjoisia Atlantin rannikkovaltioita

(ei kuitenkaan kosketa valtamerta) , ulottuu Dela-

ware-joe.sta melkein suorakaiteenmuotoisena län-

teen, luoteiskulmallaan koskettaen Erie-järveä;

116,872 km^ 7,665,111 as. (1910; New Yorkin
jälkeen Yhdysvaltain väkirikkain valtio), 66

km':llä. — Kaakossa olevalta kumpuiselta tasan-

golta maa kohoaa P :n poikki koillisesta lounai-

seen kulkeviin, kapealaaksoisiin ja vaikeapääsyi-

siin Appalakkeihin (korkein kohta P.ssa Blue
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1 i'ii ms-
.!> luoteis-

i ja Erif-

sisäosissji

sottaa V : ssu 996
. onäil n. '/, pinta-

-;i jn ulnnjioilla

illu alueilla tu-

rvia y. m. «uuria metsiin-

I n i'l800: 602.3G5: 1850:

oli syntynyt
itä oli 193.919

r.M" ; kirkkokuntien
-katolisia. Suomessa

imk:ian l'.tlOoli 2A\.i

syutyuoitii suoma-
- -—nkiii liajallnan.

on Mononpi-
il.iiset työsken-

-sa. — Elinkeinot,
i-sia (21.T niilj. hl 1912).

i. perunoita, tupakka», hcdelniiil.

. tr.n. v.iin \e«- Yorkin valtiossa

i on v:sta 1900 niel-

iloudella suuri mer-

°<iotiiuuo7<~i 1'. on Ylulysvaltain ete-

1. V. 1910 P:ssa oli 2.057.000 nau-
. 1.112.000 lamma.sta. 931.000

ina ovat kuitenkin ruorityn

.a teollisuus. Vuorityön tuot-

rauta Ja koksi mukaan luct-

•
. ;>.kiaan 3.0T2 milj. mk. (enem-

pi .:. '>
. .

" ;r '-: i.iii muun Ylidysvaltain valtion,

.".i ,. l>o'>. • Tinan vuorityön tuotannosta).

Tärkein ' "n kivihiili i229.< milj. ton..
'' ^' kivihiiieiiiuotannosta: arvol-

Ij. mk.): '-Itä saadaan P:n läiisi-

1 !•! .i:.n:i-joen ke<<kijuoksun var-

i':n kuuluisat nntrasiitti-

^2 inili. ton. antrasiit-

ulaan vain mi-
ni vain 568.500

ton., luuUa nilii tiioduim li-iiu suurten järvien
•lu«»l*« niin että raakaraudan valmistus nousi

9,) f n i^fr Yhdysvaltain raakaraudan
T«lr- Muita tärkeitä mineraalituot-
teita »• i-u. pfdttoiiliy. rakennus-
ki»et. — P. on Ylulysvaltain val-

rvo i:i,C23 milj. mk.,työ-
1910); huomattavimmat

'
• irvo 3.559

taat. Tilr-

. < i jjil.idelphia ja

: r"! ja meriliikenne
Krie-jarvcii ran-

inki. — Raula-
000 km »ähkö-
i oli 1,280,273

a oli 31 (nuu-

ciu i 4.126 yliopp.i.
- 1' T'|.T,-in kertaan

v:ksi. Se-

tnjakama-
niii k*i.det-i v .kai 2')i ja.-.ciiUL 'ilidyRvaltain

koniiri-^-siin 1'. lähettää 2 senaattoria ja :>J olu^-

tajaa. - Pääkaupunki H a r r i s li u r t;.

E. K. A.

Historia. Syk. P:aan perustivat ensin hol-

lantilaiset siirtoloita. Myös Ruotsin ..Uusi-Ruotsi''

siirtolaan (per. 16381 kuului osa nyk. P:aa. llol

Untilaiset vaJloittivat ruot.s. alueen 1655. mutta
heidän täytyi vuorostaan luovuttaa siirtouiaan.su

enjrlantilaisille. Kaarle II antoi 1681 kaiken iiiivan

Marylandin ja Delawaren välillä \Villiani Pen-

nille, joka jätti sen uskonveljilleen, kveekareille.

Penn siifisi hfineetä nimitetylle siirtomua-aluoelle

hyvät lait. m. m. tiiydelliseii uskonvapauden.

V. 1712 Penn möi oikeutensa kruunulle. Vapaus-

.sotaau P. otti tehokkaasti osaa ja yhtyi 1787

unioniin. O. R.

Pennsylvanian järjestelmä, ks. Vankein-
hoito.
Penny [petiij (en^l.), monikko pence, lyhennys-

merkki d. (dinariiix), enfri. luskuraha. = "u sil-

linkiä, = n. lO.s penniä, käytännössil jo 7:nnelUl

vuosis. ; p:n rahoja lyödäiln tätä nykyä hopeoitu

ja pronssista.

Penny-porto. Postimaksua kirjeistä on Enplan-

nis.sa nimitetty pcnny-portoksi v:sta 1840, jol-

loin Ro\vlaiid llill aikaansai 1 pennyn (= 10 pon-

nin) mak^un kirjeiden ensiniäiseltä painoyksi-

költä. Nykyään täniii maksujäriestelniä on käy-

tännössä Britannian valtakunnan koko alueella

sekä Enplannin ynnä Yhdysvaltain keskinäisessii

postinvaihdossa. Yrityk:ict p;ii käytäntöön otta-

miseksi kansainvälisessä postiuvailidossa eiviii

toistaiseksi ole onnistunut. Tli. A.

Pennyweight j i.cniueil], pn\i\. jalojen metal-

lien, helmien ja lääkkeiden painomilta= '•„ ount-e

=
''no pound troy = l.siis fr. I-yh- dwt. V. S :n.

Fensa k>. Pe n z a.

Fensacola fpcns.iho'uhJ. kaupunki Yhdvsvul-

loissa, Floridan valtion länsiosassa, Meksikoii-

laliden rannikolla, suulta lujasti linnoitetun P:n-
lahden luoteisrannalla, usean rautatien pääte-

kohdassa: 22.082 as. (1910). — Satama Yhdys-
valtain parhaita, syvennetty 9 m:iin. Vienti

^puuvillaa, puutavaroita, fosfaattia, kalaa, tupak-

kaa y. m.) 123. s milj. mk., tuonti ",t milj. mk.
(1912): selvitettiin 0., milj. rek.-lon. — Teolli-

suus kilsittiiii puiisepäntuotteita. keinotekoisia

lannoitusaineita. tärpättiä y. m. - Sotalaiva-

veistämö ja suuri -varikko. (K. E. K.)

Pensas /frutcx), puuvartinen ka-svi. joka haa-

rautuu JO tyveltä. Puut haarautuvat vasta yleni-

pilil. Raj.a puiden ja pensaiden välillä ei ole

jyrkkä: pensasmaisia kuusia ja mäntyjä kasvaa

varsinkin puurajalla, kataja esiintyy Etelä-

Suomessa u.sein puuna. Poistamalla pensaista

alemmat ok.sat valmistavat puutarhurit puutarho-

je- r u n k o pe n s a i ta. ks. Puu, Puoli-
pensas. V a r p u. K. I..

Pensasaita, riviin istutetuista pensaista muo
dostuva. aitoa korvaava pensastiheikkö. Tavalli-

simmat p:t meillä ovat kuusi-, orapihlaja- ja

hernepuu-aidat. K. L.

Pensasjäkälä ks. .Jäkälät.
Pensaskana (fnlheturua 1. TnletiMa Lathami i

on UudeBsa Etelä-\Valesissa elävil kanalintu,

muistuttaa jonkun verran kalkkunaa; kaiilasi^u

on suuri riippuva heltan tapainen pussi, jonk'i

koiras voi täyttilä ilmalla. Pää ja kaula ova(

paljaat. Pituus on 80 cm. Munivat munansa
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> 12-16 kpl.) suureen, metrin korkuiseen ja poh-
jalta kolmen metrin Inpimittaiseen, mUtiinevistU

lehdistä ja liionoisla oksista tehtyyn pesiiän. jossa

iie mätiinomisestä syntyneessä lämmössä hautou-
tuvat. Samantapaisia ovat muutkin p:n suku-
Uiiset, .l/cf;«//odiHÄ-lajit. E. W. S.

Pensasrotta ks. Deegu.
Pensastasku ks. Tasku t.

Pensee Ijh'isc'J (ransk.), orvokki.

Pensionaatti (ransk. pcnsion, < lat. pinsiö =

maksu), täysihoitola; yksityinen oppilaitos, jossa

oppilaat myös saavat täysihoidon.

Pensioni iransk. -pension, < lat. pensiö -

maksu), yksityinen opetuslaitos, jossa oppilaat
myös saavat täysihoidon; eläke (ks. t.). — P e n-

s i o n ä il r i, kasvatuskoululainen : eläkkeellä

olija.

Pensnee ks. P i n e e-n e z.

Pensseli (ruots. pensii) , sivellin 1. suti,
hiuksista, majavan-, oravan-, ketun-, mäyrän- tai

näädänkarvoista. hienommat sopulin-, karkeim-
mat siankarvoista, näitä kimppuun sitomalla
telity pyöreä tai litteä, useimmiten puuvartinen
työviiline, jolla ni;mlia, väriä y. m. nesteitä levi-

tetään kappaleitten pinnoille. Po P-o.

Pensum (lat., mon. pcnsa), oik. se mikä on
jiunnittu; annettu tehtävä, läksy; määrätty oppi-

määrä.
Penta (kreik. pente = viisi) yhdistyksissä -

viisi-,

Pentacrinus, merililjasuku, käsittää useita

sukupuuttoon kuolleita ja 4 elossa olevaa, suu-

rissa syvyyksissä elävää lajia. Haarat tavatto-

man voimakkaasti kehittyneet, pitkät ja runsas-

jakoiset ; viisisärmäinen varsi myös sansren pitkä,

monilla jopa useita metrejä. P:lla oli loi-sto-

aikan.sa niesozooisella maailmankaudella. eritoten

triiuskaudella, jonka aikuisissa kerrostumissa nii-

den jätteitä, etenkin irrallisia varsiniveliä (tro-

kiitteia), yleisesti tavataan; viimemain. esiinty-

vät paikoitellen vuorilajejakin muodostavina (kri-

noideikalkkii. V. A. K-io.

Pentagonidodekaedri ks. Kide.
Pentagrammi (kreik. yieji/e = viisi, ia. gramma

= piirros), viisikanta.

Pentakordi ikreik. ;;c?!/c = viisi, ja khordc-
.soittimen kieli), viisikielinen soitin,

Pentakosiomedimnit (kreik. pentako'sim =
viisisataa, ja »ledinmos = medimni, n, 50 l:n

mitta), ne jotka omasta maastaan korjaavat vä-

hintään 500 medimniä viljaa. Solonin ylimpään
veroluokkaan kuuluvat Ateenan kansalaiset, joilla

oli etuoikeus arkontin virkaan. Tiiman etu-

oikeuden Aristeides heiltä riisti. L. T.

Pentamerone, Giambattista Basilen (k. 1637)

kuuluisan satukokoelman nimi; satujen kerronta
on siinii jaettu viidelle päivälle. Pams it. painos

on Crocen julkaisema (1891). /7. Kr-n.

Pentametri ikreik. peHfe = viisi, ja metron^
mitta, tahti, runojalka), viisimitta-säe. tav. dak-

tylinen. Nimitys daktylinen pentametri on oi-

keastaan väärä, koska p. itse asiassa on hek.sa-

metri, joka on muodostettu kahdesta katalekti-

sestä daktylisesta tripodiasta. Daktylin sijasta

saatt.aa ensimäisessä säepuoliskossa esiintyä spon-

dee. P:n perusmuoto on siis

P:iil käytettiin yhdessä heksamctrin kanssa elegi-

sissä kaksoissäkeissä (ks. Elegia). L. T.

Pentandria ks. Linnan siitinjärjes-
t e 1 m ä.

Pentasyllabum (kreik. penic = viisi, ja syl-

labc' z: tiivii) . viisitavuinen sana.

Pentateukki ikreik. lic pentu' teiikhos [hihlon]

s. o, ,, viisi kirjakääröä sisältävä teos"), Vanlian
testamentin kanonin cnsimiiinen osa, jota juuta-

laiset tavalli.sesti nimittävät tooraksi s. o. laiksi.

Se ei kuitenkaan ole varsinaisesti lakikirja, vaan
liistoriateos. Esitys alkaa maailman luomisesta
ja päättyy Mooseksen kuolemaan. .Johtavana
aatteena on Ahr.ahamista polveutuvan Israelin va-

litseminen ja kasvattaminen Jumalan ilmoitus-

kansaksi. Päähenkilöinä ovat patriarkat ja Moo-
ses. Kertomuksen yhteyteen on sovitettu lakeja,

milloin siilien on tilaisuus tarjoutunut. Laki-
aines paisuu paikoittain siihen määrin, että ker-

tomuksen lanka liäipyy näkyvistämme. Ainehisto
ryhmittyy luonnollisesti kolmeen pääjaksoon: 1)

alku-aikaitn (1 Moos. 1-11), 2) patriarkkain ai-

kaan (1 Moos. 12-50) ja 3) Moosek.sen aikaan (2

Moos, 1-5 Moos. 34). Viimeksi mainitussa ero-

tamme seuraavat alajaksot : a) vapahdus Egyp-
tistä ja matka .Siinaille (2 Moos. 1,,-19.), b) ta-

pahtumat Siinailla (2 Moos. 193-4 Moos. 10,„), c)

matka Jordanin itäpuolella olevaan maahan (4

Moos, 10„-36,3) ja d) Mooseksen viimeiset päivät

(5 Moos, 1-34). Niinkuin näkyy, ei tätä aiuehiston
luonnollista ryhmitystä ole kaikissa kohdissa nou-

datettu teosta jaettaessa viiteen kirjaan. P:n kir-

joista käytetään nimeä l:nen-5:s Mooseksen kirja

tai kreikkalais-latinalaisia nimityksiä: Genesis,

Exodus, Leviticus. Numeri ja Deuteronomium.
Nimitys ,.Mooseksen kirjat" perustuu siihen

perinnäiseen käsitykseen, että teoksen kirjoittaja

olisi Mooses. Tätä on pidetty juutalaisessa syna-

googassa vanhimmista ajoista saakka selviönä;

siitä ainoastaan olivat juutalaiset oppineet eri

mieltä, oliko Mooses profeettana tietänyt edeltä-

päin itse kertoa kuolemastaan 5 Moos. 34;-,, (niin

Philon. Josephus), vai ovatko nämä kahdeksan
loppuvärssyä katsottavat Joosuan tekemäksi li-

säykseksi (Talmud, Baba bathra 14: ..Mooses kir-

joitti kirjansa Joosua kirjoitti kirjansa

sekä kahdeksan värssyä toorassa"). Juutalaisten

yleisen katsantokannan mukaisesti Mooses myös
U:s.sa T:ssa mainitaan pentateukin kirjoittaiaksi

(esim. Mark. 12^,,; Ap. tek. 15,,; Eoom. io„; 2 Kor.

3,5). Niinpä periytyi tämä käsitys kristilliseen

kirkkoon ja pysyi siinä vallitsevana nykyaikaan
asti.

P. on nimetön teos ; tekijää ei mainita päälle-

kirjoituksessa eikä muualla. Ainoastaan muuta-
mista yksityisistä kappaleista sanotaan, että ne

ovat Mooseksen kirjoittamia (vrt. 2 Moos. 24,;

17„. 34.,; ja seur. ; 4 iloos. 33,; 5 Moos. 31„, „,.,).

Mooseksesta puhutaan aina kolmannessa persoo-

nassa; useat huomautukset ja käänteet todista-

vat, että kirjoittaja on elänyt kauan JI:n aiko-

jen jälkeen (vrt. 1 Moos. 12,: 13; „Siihen aikaan
a.suivat kanaanilaiset maassa" ; 36„ „ennenkuin
joku kuningas hallitsi israelilaisia" ; 40,s ..hep-

realaisten maalta" ; 50,» ,,tuolla puolen Jordania" ;

5 Moos. 3,4 ..tähän päivään asti" y. m.). On siis

ilmeistä, ettei Moosesta esitetä koko p :n kirjoit-

tajaksi. Sitä paitsi pintapuolinenkin tarkastus

osoittaa, ettei teos ole yhtenäinen, yhden kirjoit-
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lAjao kisialAA. Ta|>aaiiime krrtonuisloisiixoja.

joi».sa krrrot:t:iii samalta ttipaht limasta ori tn-

vaiU i«>>iiu. 1 Moos. 1 ja 2: lö jii 17 : 2 Moos.
:< >a <t y tn > : iiseio esityksru l.iiikii katkean sen

V iliin on tullut yhteydestä irrulliiieii

1 MoiM. öS ; ;'. Moos. 1-7 y. m.);

, on hyvin erihiista teoksen eri

.11 siitii. että |). on kokooiipautu

e: \arsin yleisesti hyväksy-

ty •! im p:ssn eroitettavissa

nr! ..
I-.......

.iftiii; ueovat : Jahvisti
l. . d e (.n . K 1 o h i s t i I. E 1 o h i m-
I ä Il- ' •• r .1 II o III i o n (Pl ja 1' n p-

piskirja mainittu liihdekirja. joka

on u.iniit III!' i. ettii siinä käytetiiiin Jii-

Dki 1 pitkin matkaa Jahvo. on vanhin:
•«• r oitettu Salomon aikana Juudassa.
Esiiyii aikoi maailman luomisesta ja jatkui Ka
naanin valloitukseen, jotenka tämä lähde samoin-

kuin p:n muut lähteet, lukuunottamatta D:ta,

esiintyy vielä Joosuan kirjassa. Jahvisti on ker-

tomi<itaido>>a mestari ja samalla syvällinen ajat-

telija. P:n kauneimmat ja syvällisimmät kerto-

mukitet ovat hänen käsialaansa (esim. 1 Moo.s.

3i-h: 4i->a: 18,-19^; 24, -„ ym.). Hän on lainannut
aiheensa kansanomaisen perintätiedon ainehis-

tosta. mutta on muovaillut niitä oman ylevän us-

kon- " • ' "Il näkökantansa mukaan. Hänen
jui! "U runollisen naiiviscsta. antro-

pcr . .1 esitystavasta huolimiitta eetil-

Ul' • istinen ja universaalinen: Jahve ei

ole I-r i.liii vaan koko maailman van-

hur ni-lähdc. jossa Jumalan iii-

rar! Ilisesti Elohim, on edelli-

selle rinnakkainen alkaen Aabrahamista ja ulot-

tuen sekin maan valloitukseen. Se on syntynyt
Pohjois-I-raelissa sikäläisissii profeetallisissa pii-

reissä tolennäköisimmin v:ii siifl vaiheilla. Var-
sinkin Moo-eksen historiassa E. on tärkeä lähde.

Elohistin jumalakäsite on tcolor.'isempi. kuin J :ii:

nSkOpiiri on jonkun verran ahtaampi. Tiissäkin

liihdekirjo-s^sa kohtaa meitä syvällinen käsitys Is-

raelin uskonnon olemuksesta ja merkityksestä (vrt.

e<im. 1 Moos. 221. Kun Pohjoisvaltakunnan ku-
kistuttua V. 722 kirjalliset aarteet sieltä koottiin

Juudaan, yhdistettiin Jahve- ja Elohim-lähde yh-
dek.«i. Israelin vanliinta historiaa esittäväksi

teokseksi ME). V. «21 löytyi Jerii.salemin temp-
pel'-

M'

1 .1 ,1 I oka BisHltyy nykyiseen 5:nteon
eli Deuteronomioniin (ks. J o-

• i i laki esiintyi Mooseksen ni-

mellä, ! .ollisesti pyrkimys saada se lii-

tetyksi , historian puitteisiin. Niinpä
se sijoitettiin JK:hen. teoksen loppuosaan, jossa

illU oli luonnollinen paikka ennen kertomusta
Jooaiiao nimittämisestä Mtjoseksen seuraajaksi
(5 Moos. 31„ ja seur.). Kolmantena ja viimeisenil
ahteena p:n muodostamisessa on Pnppiskirjan yh-
distäminen JKO:hen. Pappiskirja jolilnu alkunsa
Jeruulemin papiston keskuudesta: se on kirjoi-

tettu 7:nnen vuosin, lopulla, mutta siihen on
myöhemmin lisätty erinäisiä lakikokoelmia ja

kertomuksia. On helppo huomata, mitkä p:n kap-
paleet ovat lainatut tästä lähdekirjasta. Siihen
kuuluu suurin osa 2-4 Moos. kirjojen lakiainek-
esta: 1 .MrK- i " --"-i tavattavista pitemmistä
kappaleista r n I, 2, tt: 17; 2:i y. m. Pen-
tateukissa oh;. ... ,: n-ttelot, kronolof;iset ja ti-

laatolliset tiedot ovat enimmäkseen tästU lähteestä

peräinin. Ksitys on täsmällistä ju kiiiivaiii:iislH :

kiLsilyslupn teoreettista ju abstraktista. Ne liar

raj^lukset, joita pappiskirja edustaa, tiiiikeutiiivnt

niaaiipaoii aikana ja niyuheiniiiiu yhä eiieiiiiiiän

etualalle, kohdistuen lähinnä ulkonaista jumalan-
palvelusta koskeviin .seikkoihin. V. 444 hyväk-
syttiin Jerusalemin seurakunnan perustuslaiksi

toora 1. laki. jonka kirjanoppinut Esra (ks. t.)

oli tuonut mukanan Habyloniasta. Toiset tutki

jat ovat sitä miellä, että Esran toora oli pappis-

kirja: toiset pitiivät luullavaiiipana. että oli ky-
symyksessii pe tateukki kokonaisuudessaan (.IKII

-j-P). Joka tapauksessa lienee varmaa, että jos P
siinä tilaisuudessa esiintyi vielä ilseniiisenä teok-

sena, se pian sen jälkeen tuli yhdistetyksi, luulta

vasti itse Esran toimesta, JED:hen. Sillä peiita

tciikki oli valmiina nykyisessä muodossaan, ktin

samarialaiset noin viisitoista vuotta myiiliemmiii

1. v:n 4:U) vaiheilla erkanivat juutalaisista ja p^'

rustivat oman seurakunnan omaksuen pyhäksi kir

jakseen tooran eli 5 Mooseksen kirjaa.— [II. Hoi
zin;:er. ..Einleitnng in den TTexateuoh" (1893):
Kranfs BuhI, ,.Til Vejleidiiins i de Oammaltestji-
mentliche Undersofiel.ser" (1895); Erik Stave, ,.1m

letlning tili Gamlatestamentets kanouiska skrif

ler" siv. KMOfi (1912); Carl Steuernapel. ..Lchr

buch der Einleitung in das Alte Testnment" siv.

120-2fi3 (1912): E. Könijj. ..Die moderne Pentn
teuchkritik und ihre neueste Bekämpfung" (19141.]

Ar. II.

Pentateukkikritiikki iks. Pentateukki
ja Kritiikki), undoiiaikainen pentateukki
tutkimus, jossa noudatetaan samaa tieteellistä ine-

netelmää. kuin yleensä historiallisten lälulekirjo-

jen kriitillisessä 1. arvostelevassa tutkimisessa.

Jo keskiajalla muutamat juutalaiset oppineet kiiii

liittivät huomionsa erinäisiin pentaleukin koliliiii.

jotka eiviit sopineet Mooseksen kirjoittamiksi.

Mutta vasta uudella ajalla ruvettiin politiinaan

kysymystä pentateukin alkuperiLstä (Knrlstadt.

Ilolibes. .Spinoza, Richard Simon, Joh. Clericus).

Uudenaikaisen p:n varsinaiseksi i)crustaiaksi tuli

ransk. lääkiiri .lean .\struc (ks. t.), hurskas mies.

ioka 17.")3 ilmestyneellä teoksellaan tahtoi piio

lustaa 1 Moos. kirjan oikeaperäisyyltä. Ilän

esitti -sen otaksuman, että Mooses oli .sommitellut

r.cnesis-kirjan useista vanhoista lälidekirjoisla.

Xiistä tekemiinsä otteet hän olisi järjestänyt nel

ään sarekkeeseen. jotka sittemmin myölieinpäiu

kopioitsijain hiioliniattonniudon kautta olivat meii

ncet sekaisin. .Juniahui nimien Jaliven ja Elolii

min vaihtelussa hän näki osviitan liiliteideii emt
lamiseksi. Tämä teoria jäi kannatusta vaille, kun
nes .J. G. Eichorn sen omaksui teoksessaan ,,EiTi

Icitung in das Alte Testament" (1780-83). Eiehovi
havaitsi, että jahvistisilla ja eU histisilla kupp;!

loilla on kaiittaalt^ian erilainen kirjallinen luonm
sekä että ne ovat yhdistetyt toisiinsa tarkan
suunnitelman mukaan; sitäpaitsi hänelle selveni

selvenemistiiän. että lähteiden yhdistäjä (redak-

tori) ei ollut Mooses. K. I). llpen kehitti edelleen

n. s. vanhempaa u r k u n d i h y p o t e e s i a

osoittamalla, ettil elohistisia lähteitä oli kaksi.

Kun sitten ruvettiin uloliiKamaaii tutkimusta
2.5 Moos. kirjoihin sekä samalla kiinnittämään
enemmän liuomiola yksityisseikkoihin, niiytti

siltä, kuin pentateukissa ei olisi erotettavissa

yhtäjaksoisia lähdekirjoja. Yleiseksi tuli se kä-

sitys, että pentateukki oli vähitellen muodostu-
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iit eri-ikiiisistä katkelmista, jotka olivat alku-
'.'räistä yhteyttä vailla. Tätä n. s. katkelma-
y p o t e e 3 i a edustivat teoksissaan A. Geddes.

I S. Vater, W. M. L. de Wette (ks. t.) y. m.
lunen pitkää osoittautui tämä käsitys vääräksi.
II. Evvald todisti, että ainakin elohistiset katkel-
mat muodostivat eheäu kokonaisuuden, olivat siis

ilkuaan olleet yhtenä, itsenäisenä lähdekirjana.
\rveltiin nyt pentateukin syntyueen siten, että

~(Mi runkona olevaa elohistista lähdekirjaa oli

täydennetty jahvistisilla kappaleilla (n. s. t ä y-

d e n n y s h y p o t e e s i) . Useat tutkijat (esim.

EwalJ. A. Knohel. E. Sclirader) eivät kuitenkaan
voineet tyytyä näin yksinkertaiseen selitykseen,

vaan koettivat eri tavalla yhdistellä edellämai-

nittuja teorioja. Syntyi sitten n. s. uusi u r-

k u n d i h y p o t e e s i. jonka 1 8.53 esitti II. Hup-
feld. riän uudisti Ilgenin tekemän havainnon,
että 1 Mooä. kirjassa on erotettavissa jahvistis-

ten kappaleiden rinnalla kahdenlaisia elohistisia

aineksia sekä että kaikki kolme kertomusjaksoa
ovat alkuaan muodostaneet täydellisiä, toisis-

taan riippumattomia lähdekirjoja; vielä hän to-

disti, että redaktori ja lähdekirjojen tekijät ovat

eri henkilöjä. Samoihin aikoihin Edv. Riehm
.sai näytetyksi, että Deuteronomion on katsot-

tava itsenäiseksi lähdekirjaksi. Uuden urkundi-
hypoteesin kehittämisessä ja sovelluttamisessa

pentateukkiin kokonaisuudessaan on Th. Nölde-
kellä. A. Dillmannilla ja J. Wellhausenilla suu-

rimmat ansiot. Uusi, tärkeä vaihe p:n historiassa

.sai alkunsa K. H. Grafin 18G6 ilmestyneestä teok-

sesta ..Bie jreschichtlichen Bucher des A. T." Sii-

hen asti oli vallitsevana käsityksenä se, että elo-

histinen lähdekirja eli pappiskirja, niinkuin sitä

nykyisin nimitetään, joka esiintyy pentateukin
runkona, oli sen vanhin osa. Tosin olivat muu-
tamat tutkijat (Edv. Reuss. V. W. Vatke. J. F. L.

Georpel jo 1830-luvnlla esittäneet toiseen suun-

taan käyviä ajatuksia, ja ISGO-luvun alussa oli

Naatalin engl. piispa J. W. Colenso tullut itsenäi-

sissä tutkimuksissaan siihen tulokseen, että pappis-

kirja on katsottava myöhäisimmäksi pentateukin

lähteistä. Mutta vasta Graf saattoi tämän penta-

teukin lähteiden ikää koskevan tärkeän kysy-
myksen päiväjärje-stykseen. Hänen otaksumansa.
että pappiskirja on siirrettävä maanpaon jälkei-

seen aikaan, sai A. Kuenenin ja Wellhausenin
puolustamana osakseen varsin yleisen hyväksy-
misen. Uudemman urkundihypoteesin kannatta-

jista, jotka edelleen pitivät pappiskirjaa Deutero-

nomionia vanhempana, mainittakoon Dillmann.
R. Kittel. W. W. Graf Baudissin. Edv. Riehm.
H. Strack. Jatkuva tutkimustyö on yhä selvemmin
osoittanut, että kummassakin mielipiteessä on
..totta toinen puoli"' : pappiskirja on saanut lo-

pullisen muotonsa vasta maanpaon jälkeisenä ai-

kana, mutta sisältää aineksia, jotka osaksi ovat

hyvinkin vanhaa alkuperää.

Uuden urkundihypoteesin hylkäävät A. Klo-

stermann (..Der Pentateuoh", 1S93 : Neue Folge

1907) ja B. D. Eerdmans (..Alttestamentliche

Studien" I-III. 1908-10) : edellinen arvelee voi-

vansa selvitellä pentateukin kokoonpanoa otta-

malla lähtökohdakseen Jlooseksen aikuisen perus-

lain, jota aikojen kuluessa on lisäilty ja muo-
vailtu, jälkimäisen teoria on jonkinlainen yhdis-

telmä katkelma- ja täydennyshypoteesista. P :ltä

ei ole puuttunut vastustajia, jotka ovat koetta-

neet puolustaa perinnäistä käsitystä pentateukin
yhtenäi.syydestä ja alkuperästä. Vanhemmilta
ajoilta mainittakoon E. \V. IIenf;stenherf: (ks. t.),

meidän päiviltämme en;.'lantilaiset W. H. Green
ja n. \Viener sekä saksalaiset E. Rupprecht ja

J. Dahse. Ar. 77.

Pentathlon (kreik.), viisiottelu, muin.-kreik.
kilpailuyhdistelmä, johon kuului 5 urheilulajia:
hj ppy, juoksu, diskonheitto, keihäänheitto ja

paini. Näin ne luetellaan eräässä Simoni-
deen epigrammi-säkeessä, mutta niiden järjestyk-

sestä itse kilpailuissa tiedetään varmasti vain.

että viimeisenä otteluna oli paini, jotavastoin

on epätietoista, aloitettiinko juoksulla vai liy-

pyllä. Osanottajien lukumäärä oli kilpailujen

alkaessa rajaton, mutta huonoimmat karsiintui-

vat vähitellen pois (todennäköisesti minimivaati-
musten perusteella), niin että ainoastaan parh.iat

jäivät painimaan. Nämä asetettiin aluksi parei-

hin arvan mukaan ja sitten pantiin aina voit-

tajat vastakkain siksi kunnes jäi vain yksi

pari. jonka voittaja julistettiin koko p:n voitta-

jaksi ja sai palkinnoksi öljypuun lehvistä tehdyn
seppeleen. Kl. U. S.

Pentatoninen (kreik. pe»!/c = viisi, ja tonos =
ääni), mu^., eli 5-sävelinen asteikko vaihtelee laa-

dultaan senmukaan. mitkä 7-sävelisen duuri- t.

molliasteikon sävelistä ovat poisjätetyt. Yleisim-

min puuttuu duurin 4:s ja 7 :s (= mollin 6:s ja

2:nen), harvemmin mollin 4:s ja 7:s aste. Kaik-
kia p:n melodiikan eri mahdollisuuksia tavataan
lappalaisten joikusävelmissä. Luultavasti p. mu-
siikki edustaa ikivanhaa säveltaiteellista kehitys-

kautta, joka mahdollisesti Kiinasta kiisin on
levinnyt miltei yli koko maapallon. P :sia sä-

velmiä tavataan m. m. Japanissa. Taka-Tntiassa,

useilla Pohjois-Aasian, Pohjois-Ameriikan ja

napaseutujen kansoilla, tseremisseillä ja tsuvas-

seilla sekä Brittein-saarien kelttiläisillä. Skandi-

naavialaisessa kansanmusiikissa ja gregoriaani-

sissa kirkkosävelmissä tuntuu p:sta pohjavir-

tausta. Oletetaan myös muin.-kreik. ..enharmo-

nisten" (ks. t.) asteikkojen olleen p:sia. — Pia-

nolla syntyy p.-asteikko, kun soitetaan pelkillä

mustilla koskettimilla. 7. K.
Penteeri (kreik. pente'res), kreikkalaisten

viisisoutuinen laiva. Ennen selitettiin nimen joh-

tuneen siitä, että laivassa oli viisi soutajariviä

päällekkäin. Tämä olisi käytännössä ollut erin-

omaisen vaikeasti toteutettavissa, ja nykyään
selitetään p :ssä kutakin airoa varten olleen viisi

soutajaa. L. T.

Pentekoste /-o'-/ (kreik.), 50 :s päivä pääsiäi-

sestä = helluntai (ks. t.).

Pentelikon [-o'n] (aikaisempi nimitys Brilet-

tos. nyk. Mendeli). vuorenharjanne, joka lähtien

kaakkoon Parnes-vuoresta Ateenan ja Marathonin
välillä ulottuu merenrantaan. Korkeimmalta
kohdaltaan se on 1,109 m. P. on kuuluisa hyvästä
marmoristaan, jota jo vanhalla ajalla käytettiin

ja edelleen käytetään sekä rakennuksiin että

kuvanveistoksiin. L. T.

Penthesileia [-si'-J, kreik. taruhenkilö, Areen
ja Otreran tytär, amatsonien kuningatar. P. tuli

troialaisille avuksi, mutta sai taistelussa surmansa
Akhilleuksen kädestä. Nähdessään kauniin P:n
kuolevana Akhilleus oli tulisesti rakastunut hä-

neen. P:n taru oli hellenistisessä runoudessa suo-

sittu aihe. L. T.



SKS Penfhcus—Penza .•?S4

t;iriiliei>kiK>. Kkliioiiiii
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ram kertit». •ttii

Il |>ulvoliis riir.i.i

. oli P. ajettunut

'pa vauirinuut ilst-

> liUliet

miten

1 i i --.. u..r,,

I>aleik«i. — P:u taruu i«val

. .. .
.^. liBvinoyt) ja Euripides

käsitelleet.
'

L. T.

:'tti it I IM.' Imm (n = katumus), maa-
tui kniverroksessa nH-

k itelmnan kuuluva sivel-

tiDi<-ii . kvuun- tai piirtimenveto.

Fentland Flrth [;m;hnd (ifif. Orkney-saaris-

tOD ja !SV 'ispKän vUliuen salini.

23 km pii 'i km leveä. Itilsuuss.»

Fentland > luotoryhmä. jolla ma-
lakka. V -vnnyttäniiä voimok-
i i. l'.iljou"kayletty kulkuvilylU

[urelidittae.-sa.

luentoosi. )• • Vmii yksinkertaisia liiili-

hydr.iattoia. - joiden yleinen kaava
<•• I ' • '• ,,, ,, ..iJoo-^eja, jotka liapettu-

-i ja pelki^tyvUt pentiiteiksi.
^

1 miedon rikki- tai suolahapon
furfuroidio. Hiivasienet eivUt saa

!... 11. P:ja ovat: arnbinoosi
(ks. t.|, k sy loosi I. puusokeri. jota saadaan
miedon rikkilia|>on avulla letitipuukumista, r i-

boosi ja lyksoosi. M e t y I i-p:i' j a ovnt

/'AianinM«'lnjien ^'lykoiiideissa esiintyvä r li a m-
Dooni. finr/io/KJ-laiicn kinovoosi ja Fiicii»-

ln:i<-:> f-ikooäi. Kiliden molekylissä on kuusi
' ja mieto rikkiltappo muodostaa niistä

< --olin. S. S.

Penlre::.;'- --'iku sukupuuttoon
kucilliitla / luuri—hiili), jonka
cduittajnt lä',nifi.i lini\ iv.it riierililioihin, mutta
eroaiv.it niiftu m. m. haaro-en puutteessa.

Fentri (enfl ;«>"

'

' '-'-n kajuuttarakcn-
nukM>en «ijoitettu | suojus, jossa sUi-

lytet&an kajuutan ro",. .i". i.i.in tarvittavia ruo-

kia, aitioita ja iniiiia ruokailutarpeita.

Pentti 1 T'. .. t, . ,1 , n 1 II s ik. 13:!8), .Suomen
pii>p.i. «Il ruotsalainen ja kanun-
kin.L II.. -t l.'!21 valittiin Turun

(
1 olleen toiniclia.s ja tarmo-

t '-n^iniäinen piispa, joka piti

I
1 ia MiännöllisiU piispankUriljiil

! Kymmcnystenmaksiit hän järjesti
"• -ki Haulinn asukkaat, jotka
[.. ,.lt. kirkon interdiktiin I. ki-

rbiiL.<ii:!t, |>cr:i-li uusia Keurakiintia (Kemi ja

Sälöinen mainiloian ensi kerta hänen aikanaan)
ekt kakai uutta konunginvirkaa tuomiokirk-
koon. K. n.

Per.-- ".' Mnpolka (k. 1300). .Suomen herl-

tii.v - '»iira«i l.'i.5ft Maunu Kerikin-

f ' - •lielläJin Inkerinm.xaliiin. iiiai-

jii seiir. V vnltanciivoksekgi.

Y. ''" ' "lisen siiOHioiisa ja

> s. o. Suomen, sa-

n^.i — :L'.aJciii. Suomessa sa-

noo Meaaenin* h&nen hallitukaenaa tuottaneen

lisättyjä veroja. P. .\:n jleniiys suututti muita
yliinyksiU. jotka 1356 nousivat kitpiiiiiau ja pa-

kottivat Maunun karkoittamaan luiiiet viiltakuii

nasta. V. 1300 P. .-V. u.,kalsi kuiti-ukin tulla SkA
iicen. niutt.i .sai silloin surmansa muutamain suur-

miesten kädestä. K. G.

Pentti Birgerinpoika (1254-011. Suomen hert-

tua. Hän oli Itir^or .laariin poika ja mUUrät-
tiiu jo nuorena lien;.;elli.seen säätyyn, jossa yleni

rJSO I.inkupinirin piispaksi. Veljiensä riidassa

kuninkuudesta hän meni Maunu l.adonliikun puo-

lelle, joka teki hänet kanslerikseen ja r284 ni-

n.itti hänet ..Suomen herttuaksi", minkä arvo-

nimen hän piispanakin säilytti. Suomessa hänen
ei tiedetä oleskelleen, mutta testamentissaan hän
teki lahjoituksia Turun tuomiokirkolle. P. B. oli

ensimäinen mainitun arvonimen kantaja. </. Ci.

Penttilä, Vilho (s. 1868), arkkitehti (Poly-

lelcnillisestä opistosta 181)1). teki opintomatkoja
Keski- ja Etelä-Kuroopossa m. m. Sisiliaan ja

Espanjaan 1908-00. Rakenmi.^löitä P. on suorit-

tanut l'sko Nyströni-Petrclius-Penttilän toimis

tossa 1804-1908 m. m. Kansallisosakepankin ta

lot Oulussa. \'iipurissa letupäässä pohjat). Kuo-
piossa ja Tampereella; Kotkan ja Lahden yhteis-

koulut; Kiihimäen kirkon; O.-y. Katajan.

X. M. K. Y:n. R. V. Koiton ja Liisnnk. 16 :n

talot sekä Kallion Evank. yhdistyksen rukoushuo-
neen Helsingissä. P:n yksityistöitä : Kansallis-

osakepankin talot Lahdessa. liiinieenlinnassa ja

,Jyvä.skylässä, Kosken ja .Siilinjärven kirkot (kil-

pailu). Viipurin raatihiionekilpailussa 1899 P. (yli

de.=.sä Usko Nyströmin kanssa) sai 1 isen palkin-

non. Mu.seokilpailussa 1902 (saman kanssa) 3:nnen
palkinnon. P. on Suomenkielisten teknikkojen
.seuran perustajia (1895), sen sihteerinä 1896-98

sekä „Kotitaide" lehden perustaja ja toimittaja
1002-07,

Penultima dat.), viimeisen edellinen tavu.

Penumbra (lat.). puolivarjo, merkitsee kuun-
pimennyksessä sitä maan sydänvarjon ulkopuo-

lella oleva» aluetta. mis.sä aurinko kuusta näh-
tynä on ainoastaan osaksi pimentynj-t (P K u u n-

p i m e n n y s-artikkelin kuvassa). Auringonpil-
kun p:sta ks. .Aurinko. //. K.

Penz Ipcnta], Georg, ks, P e n c z.

Penza. 1, Kuvemementti (ven. Pcnzermlinja

(]iihtrnija) lso-\'enäjän itäosassa: 38.841 km'.

1.853,900 as. (arv. 1912), 41 kmMlä. — P. on
kumpuista tasankoa, johon joet ovat uurtane*'!

syviä uomia. Etelästä (korkein kohta 262 m yi.

nierenp.) maa loivasti viettää pohjoiseen. Et*"!!!

o.^issa paikoitellen on mustamulta-alueita. Joet

la,skcvat Volgaan (.Sura) ja Okaan (Moksa) ; ete

Iästä pieni o.sa kuuluu Donin vesistöalueeseen.

Kuljettavia vesiteitä on 553 km (ei ainoatakaan
höyryaluksilla). — Hmasto mantereinen; P:n
piläkaupungissa v:ii keskiläm|>(i vain +3.i°C. Ke-
sät kuivat; satecnpiuite aiheuttaa usein katoja.

— Melsiiil (etupäiissä lehtimetsää) Siiran itäpuo-

lella verraten runsaasti, mutta eteläosa on mel-

kein aroluontoista; kaikkiaan metsää 18.i^.

pinta-alasta (1907). — Asukkaista venäläisiä

(iso-venälilisiäi 83. i r^. mordvalaisia 12.?^;

(aauvat Krasnoslobodskin, Insarin. Narovtiatin.
.Saranskin ja varsinkin metsäisessä GorodiAtsen
piirikunnassa), tataareja sekä venäläistyneitä
mestiierjaakkeja. K rcik.-katolisia on 95, « % väes-

tOsttt. Lukutaitoisia 14,j f/c (Euroopan Venä-
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jällä keskimäiiriu 22,» %). — Maataloutta har-

joittaa 85,8^. käsi- ja telidastooUisiiulta 4,i %,
kauppaa ja liikennettä 2.» %. — Maanviljelys

tuottaa: ruista 874,100 ton., kauraa 421,500 ton..

perunoita "15,000 ton. (1012), väliän vehnä.ä,

hirssiä, tattaria y. m. Tärkeä on humpunvil-
jelys: hampunkuituja saatiin 1912 28,400 ton.

Vähemmän viljellään pellavaa ja tupakkaa. Kar-
janhoito kehittymätön (poikkeuksena osittain

hevoshoito) : hevosia 351,600, nautakarjaa 410,100,

lampaita ja vuohia 1.053,400, sikoja 122,600 kpl.

(1912). — Tehdasteollisuus vähäinen: aksiisista

vapaan teollisuuden tuotantoarvo 10.: milj. mk.
(1910; työväestö 6.786 henkeä). .Vksiisinalai-

sista teollisuuksista (työväestö 4,897 henkeä) ovat
mainittavat vain tulitikkuteollisuus (2.504 työ-

miestä) ja viinateollisuus (2.207 työmiestä) . Koti-

teollisuus myös kehittymätön. Suuret määrät
laina 100.000 miestä) työkuntoista väkeä kulkee
muualla työansiolla. — Rautateitä 706 km (1911).
— Kansakouluja 1,042 (oppilaita 72,339; 1911),

keskikouluja 11 (opp. 4,127), ammatillisia keski-

tä alempia kouluja 30 (opp. 3.021), muit,a kouluja
8 (opp. 075). Sairaaloita 56, lääkäreitä 102. —
P. jakaantuu 10 piirikuntaan. — 2. Edellisen pää-

kaupunki, Suraan laskevan P.-joen suussa, kah-
den radan risteyksessä; 79,552 as. (1910). — Yli

30 kirkkoa (m. m. luterilainen) ja luostaria, Ler-

montovin muistopatsas ; hengellinen seminaari,

useita lukioita, opettajaseminaari, piirustuskoulu,

puutarliakoulu y. m. Piispanistuin. Useita teol-

lisuuslaitoksia. \'ilja-. puutavara- ja viinakaup-

paa. — Per. 1666 turvaksi mordvalaisia ja

mestserjaakkeja vastaan. V. 1670 P;n valloitti

Stenjka Razin. 1680 sen kimppuun hyökkäsivät
liaskiirit, 1774 sen valloitti Putratsev. E. E. K.

Peoria lpio'urio]. kaupunki Yhdysvalloissa, Il-

linoisin valtiossa, kulkukelpoisen Illinois-joen

ijonka yli kolme siltaa! oik. rannalla; 66.950 as.

(1910). Useita huomattavia rakennuksia, oppi-

laitoksia: isoja puistoja. Tärkeä rautateiden ris-

teys (13 rataa). Kukoistava teollisuus, valmistus-

arvo 1905 315.5 milj. mk., huomattava varsinkin
väkijuomain valmistus (arvoltaan 218.6 milj. mk.).
— P:n paikalle syntyi asutus 1725.

Peperino ks. Alban ok i v i.

Peperoni (it.), raakoja, etikassa säilytettyjä

turkinpippurin hedelmiä. Valmistetaan Italiassa.

K. h.

Peplos, kreik. yhdestä kappaleesta tehty nais-

tenpuku. joka kiinnitettiin kummallekin olka-

päälle. Se saattoi olla avoin toisella sivulla,

mutta kiinnitettiin usein hakaneuloilla tai om-
meltiin kiinni.

Pepot, 1 manttaalin suuruinen allodisäteri Por-

voon pitäjä.ssä, on v:sta 1773 ollut yhdistettynä
läheiseen Gammelbackan (ks. t.) kartanoon. Jo
1400-luvulla kuului P. Allongren-suvulle; tältä

se seur. vuosisadan lupulla siirtyi Sten Kustaan-
poika Finckelle (mestattu Turussa 1599) ja hä-

neltä naimisen kautta Tavast-suvulle. 1600-luvun
lopulla omisti P:u kreivi Fredrik Stenhock. seur.

vuosisadalla kreivi Karl Creutz ja Sprengtporten-
suku, jonka viimemainitun aikana se yhdistettiin

liammelbackaan. [V. JI. von Born. ..Beskrifninf;

och historia om Gammelbacka ejrendom i Borgft

sotken". (1895i.] A. Es.

Pepsiini (kreik. pepsis = ruuansulatus), maha-
laukun nesteessä oleva fermentti, joka pystyy su-

l:I VII. Painettu "=,1.1.

lattaniium munanvalkuaisainetta ja liima-ainetta,

niin että niistä syntyy peptoneja. vrt. Ruuan-
sulatus.
Pepsis (kreik.), ruuansulatus (ks. t.).

Peptica (ks. Pepsis), ruuansulatusta edis-

tävät lääkkeet ja muut menettelyt.

Peptoni (ks. Pepsis), eräs tavallisten mu-
nanvulkuaisaineiden hajaantumistulos. Hajaantu-
misen voivat aiheuttaa hapot, pepsiini ja nmuta-
mat fermentit. P:eja on useita eri lajeja ja ne
eroavat munauvalkuaisaineista siinä, että ne ei-

vät kuumennettaessa koaguleeraudu eivätkä saostu
ammoniumsulfaatilla. Muuten ne vielä nuiistutta-

vat siuiresti munauvalkuaisaineita. P:eja muodos-
tuu mahalaukussa ja ne liajaautuvat suolissa. P:t
ovat värittömiä, veteen helposti ja osaksi alkoho-

liin liukenevia, katkeranmakuisia, vasenvääntöisiä,

jauhomaisia aineita, jotka muodostavat lääkkeinä
käytettyjä peptonaatteja, raudan ja elo-

hopean y. m. kanssa. S. S.

Pepusch [-us], Johann (1667-1752), sak.s.

musiikkiteoreetikko. Toimi Lontoossa teatteri.soit-

tajana ja säveltäjänä, senjälkeen Chandosin hert-

tuan hoviurkurina ja sittemmin Lincolnissa teat-

terikapellimestarina. Sävelsi oopperoita, kirkolli-

sia kuoroteoksia, huilusonaatteja y. m. Perusti

Lontoossa seuran, joka toi jälleen julkisuuteen

16 :nneu vuosis. sävellyksiä. Julkaisi musiikin teo-

rian alalta useita oppikirjoja ja tutkielmia, joita

pidettiin aikanansa auktoritatiivisina. /. K.

Per (lat. ja it.), kautta, puolesta; kirjanp.=
debet, ks. t. ja Kirjanpito.

Perä, kaupunginosa Konstantinopolissa (ks. t.).

Perak ks. M a 1 a i j i 1 a i s e t s u o j e 1 u s v a 1-

tiot.
Perameles ks. P u s s i m ä y r ä.

Perander [-a'-], Johan Julius Frithiof
(1838-85), suom. tiedemies, syntyi Lestijärven kap-

pelissa Pohjanmaalla, tuli käytyään Kuopiossa
koulua ylioppilaaksi 1858. maisteriksi 1864. ni-

mitettiin filosofian dosentiksi 1870, ylimääräi-

seksi käytöUisen filosofian professoriksi 1880

ia varsinaiseksi kasvatusopin professoriksi 1884.

Harjoitti monipuolisia tieteellisiä opintoja filo-

sofian, klassillisen kirjallisuuden, runousopin,

.yhteiskuntatieteen ja kasvatusopin alalla. Jul-

kaisi väitöskirjat ..Kritisk uudersökning af stats-

begreppet i den Hegelska filosofin" (1870), ,,Aris-

toteles' idealstat, dess kulturform och inrättnin-

gar" (1878) ja „Herbartianismeu i pedagogiken"
(1883). Syväaatteisissa ja selväpiirteisissä kir-

joitelmissa ..Traagillisesta periaatteesta Kullervo-

runoissa", ..Kalevalan Aino-runoista" ja ..Sisar

Kalevalassa" (..Kaikuja Hämeestä" I, II ja IV)

hän on sattuvasti valaissut Kalevalan kauneuk-
sia. Kirjallisessa Kuukauslehdessä, Valvojassa

ja lentokirjassa ..Ettan" (1869) hän julkaisi kir-

joituksia, varsinkin yhteiskunnallisista ja talous-

tieteellisistä kysymyksistä. P. esiintyi usein suo-

sittuna juhlapuhujana: hänen pontevista ja aate-

rikkaista puheistaan ovat painetut esim. puheet

A. Kiven hautakiveä paljastettaessa 1877 (.,Kai-

kuja Hämeestä" III) ja Kansanvalistusseuran
toimeenpanemassa laulujuhlassa Jyväskylässä 1884

(Kansanvalistusseuran kalenteri 1885). P. toimi

opettajana muutamissa Helsingin kouluissa. Oli

edustajana pappissäädyssä 1885 v:n valtiopäi-

villä. [Kyläkirjaston kuvalehti 1886 ; Keski-

Suomi 1886: Kaikuja Hämeestä IV.] A. Gr.
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Per ,

P«:

il.>. ..kolrikkujen kautta
kuutta voittoon.

iisk.) OD tihett jA liieno ransk.
,-

'
- "; :-tu. knksiniiti-

i crixia taviil-

....... V. tuviltaan

.>i puiiiettuiiu, oii

i. u.._. ... .1 liimaksi kuin mus-

tiini ja on vBliemmSn kiillokas kuin tavallinen

mmbrir E. J. ^'.

Per n/ irnnsk.) on hieno puuvilla-

la tavallisesti kaksiniitinen ja

ju naisten pukukaukiiiksi.
s ,, t. viiloji heijastava. Kan-
;, . ou viimeistelyssä lisiittyii tiirk-

k . ueeua. P. on ohuempi kuin per-

rui.- E. J. S.

Per capita (lat.), pUfiluvuu mukaan.
Perceval k*. P a r e i v a 1.

Percier //Hrou"/ ja Fontaine Ifutfn/. I'..

Charles .l704I838i ja F., Pierre F r a n-

voi« L^ouurd (17tJ218.'>;{|. ransk. arkkitehteja,

ir- '
' -tavalla yhteistyöllä Napoleonin hovi-

j ia enipireujun rakennustaiteeseen niih-

tlr„ .-t, ...iiia merkitys kuin Davidilla sen niaalans-

laileelle. Mulmaisou'in linnan sovitus ensinmiseu
konsulin a.sunnoksi oli heidiin ensiniäinen yh-

teinen työnsit: sitten seurasi: Carrousel-paikan

licmukaari. ..suuren arineian kunniaksi", linno-

jen (St. Cloud, Fontainehleau, Rambouillet. Com-
piCpie. y. m.) uusinteluja. erilaisia tiiitii Tuile-

rioissa ja Louvressa, m. m. niiiden yhdistiimis-

ehdbtus. Ilue de Uivoli'n järjestely y. m. Fontainen
myöliemmistä omista töistä pidetiiän Versaillesin

linnan hist. museoksi sovittelu ouuistuneim|inua.

P. ja Fontaine ovat yhdessä laatineet useitn huo-

mattavia arkkitehtonisia teoksia Rooman raken-

nuksista {1798), Xanskan. Saksan ja Venäjiin hal-

litsiiaresidensseistU il833) y. m. sekä huoiiecn-
'

I käsittelevän tärkeän ..liecueil des
•1- intfrienrei* pour tout re qui eoncerne
r.iH .• 1 .! iiii^ut" (1»I2-17). P. on taitavasti ku
viltaniit lloratiuksen ja I,a Fontainen Didot-

f>ninr.k-et. f -o .V.

Per contante lit.). kätcisesti.

Percy //(äm/. Englannin historiassa tunnettu
aatelinen sukunimi. Kuuluisaksi on varsinkin
tullut »e P.suku. jonka päiimiehellä yhdeksän
ukupolven aikana oli nimi Henry P. ja arvo-
nirri Vr, rthumberlandin jaarli. Maine-
I • Kuvun jäsenet olivat 11 e ii r y P.,

rlandin jaarli. (134'2-1408l ja hänen
poikai,-.! Henry 1'. Hotspur (i:)fl4-1403)

,

jutku Uikard II :n ja Henrik IV :n hallilcHsa

niiyttelivät tärkeiltä osaa Pohjois-Knfxlannissa.
taistelivat niene>tyk«ellä »kotlantilaisia vastaan,
auttoivat Henrik I\':tJl pääsemiiän valt^-iistui-

melle. mutta noimivat iiittenimin hiinlil vastaan
kapinaan.

Percjr /p3'*i/, Thome» (l"2n-181H. enpl. ru-

noilija jn muinaintutkija, joka julkaincmalla van-
hoja eni;l. ja nkotl. kansanlauluja (..Keliques nf

aneient enpliah |Kj4ftry", t70.1i. käänsi yleisiin

huomion muinaiMfn knnKanriiiiouteen. //. Kr-n.
Perczel. M i". r I fMrlmit mörj (1811-!l9|. iink.

«oluri. Vai' 1H4II luvulla iUlrimäisen va-
Mrmmi-ton . i Vnpnuiwo<tai>Ka 1848 Hai

kenraalin arvon ja saavutti vapaajoukkojen joh-

l.ijanii ufolta v>>itt<>ja. t.>tll kuiiiiiiikkaasli o.saa

Temesvilrin taisteluun, jonka jiilkoen |>akeni Tur-
kin alueelle, oleskeli v:sta l,*<."il Kii,i;laiinissa ja

l!anska.ssa ja palasi 1867 lUikariiii. Valittiin

sam. v. k»usane<liistajaksi ja liittyi Ueitkin-

piioluei'M'on. A'. \V . li.

Perdikkas /-i'AA-<i,v/, IMiilippos II :n ja .Mek
.Santeri Suuren etevä sotapiiällikkii. 1'. inäiirät

tiin -Meksanteri .siuuien kuoleman jiilkeeii yli

piiiilliköksi ja jakeli muille |>iiiillikuille tärkeitii

satraappikuiitia toivoen jioistavansa heidiit tiel

tiiän. Valloitti 322 e. Kr. Kappadokiaii. Hänen
jyrkkyytensä vuoksi Antigonosta vastaan iniiul

diadokhit paitsi Antipatros liittoutuivat häntä
vastaan. K otti valtionhoitajan arvon ja ryli

tyi 321 e. Kr. hyökkäykseen Egyptiä vastaan.

mutta retkellä hänen omat alipäällikkönsä hänet
surmasivat tyytymättöminä ankaraan kohteluun
ja retken huonoon menestykseen. /,. T.

Perdix ks. P e 1 t o p y y t.

Perdu l-iifi'] (ransk.), menetetty, hukassa.
Perduelllo /-c'-/ (lat.), maanpetos.
Pereat (lat.). kuolema hänelle! alas!

Pereda /-»'-y, Jose Maria de (1834 IKOfl).

esp. kirjailija, on terveellä realismilla kuvannut
teoksissaan kotiseutunsa yksinkertaisen kansan
sekä suurkaupunkilaisten kiihkeää elämää. Hyvän
suopa liuiimori sekä hieno p.sykolo{;inen silmä
ovat hiinen kirjailijalnontecUeen kuvaaviiu Ete-

vimmät hänen teoksistaan ovat: ..Sotilcza" (1885).

.,U. Gonzalo GonzAlez de la Conzalera" (1889).

..T,a Puchera" (1880), „I.a Montalvez" (1891).

..Pefius irriha'' (1895). //. Krn.
Peregrinos Proteus [V- e'-], kyynilliseen

oppikunlaan kuuluva kreik. filosofi, syntynyt Myy-
siassa, mutkusteli useissa maissa, m. m. Palestii-

nassa, jossa hän tutustui kristinoppiin. Asettui

lopulta -Meenaan asumaan, jossa liän poltti it-

sen.sä Olympian kisois.sa 16.5 j. Kr. Jjukianos
on käyttänyt häntä erään kertomuksensa sanka-
rina, samoin \Vieland ,,Peregrinus Proteus" nimi-
sessä romaanissaan. H. Kr-n.

Perejaslavlj f-la'-/. 1. Piiriknnnankaupunki
Etelä-\'enäjällä, Pultavan kiiverneinentin luoteis

osassa, Dnepriin laskevan Truhezin ja tämän
lisäjoen AIjtin varrella: 18,63.5 as. (1911), n. •/.

juutalaisia. — Uspcnskaja-kirkko v :lfa 1010,

muutamia oppilaitoksia, pari kirjiustoa. sairaala.

.Myllyjä; viljakauppaa. — P:ii perusti !)n3 ruh-

tinas Vladimir; 1239 Balu hävitti sen. Bofjdan

Cliniielnicki'n aikana P. oli tärkeä ka.sakkakau-

punki. — 2. Kaupunki (myös I'.-'/,ales.skij) Keski
Venäjällä, Vladimirin kuvernementin luoteis-

osassa. Truheiia-joen varrella, lähellil sen laskua

P.- I. Pletäeevo-jilrvcen ; 12.723 as. (1911). N. 30
kirkkoa ja luostaria, mnulainat sanjien vanhoja
ja huomattavia (Spasopreohraiienskijn luostari

1 inO-luviilta. y. m.); useita oppikouluja, sairan-

l'<ita. Huomattava teollisuus (suuri:v puuvilla-

tehtaita). — P. per. viimeistään 11.52 merjalais

kylän paikalle; 1176-1302 sitä hallitsivat omat
ruhtinaat. Viimomain. v. se liitettiin Moskovan
suuriruhtin.iskuntajin. I':n-järvellä Pietari 1

opetteli merenkulkua ja rakennutti sinne pienen

sotalaivaston. — P:ia häviltiviit 1237-10117 mo
neen kertaan tataarit, licllualaisct ja puola-

laiset. (E. K. K.)

Perekop /-o'-/ (tat. Fcrh-Scrmcn, turk. Or-Kapi.
vanhan ajan laphron) . piiriknnnankaupunki «a-
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Muinuimit.en. Krimin niemimaan mantereeseen yh-

liistävaa kannaksen itärannalla, Taurian kuverne-
mentissa: 7.094 as. (1911). Taloudellisesti vailla

mitään merkitystä. — Krimin kaani Mengli-Girei

perusti 1400-luvulla P:n. Sen valloittivat venä-

lUiset 1736, 1738 ja 1771: 1783 se lopullisesti

joutui venäläisille.

Pere Lachaise ks. Lachaise.
Perevaara on ke.sskiajalla Karjalassa mainittu

pOfTOstaii alaosa, veroalue, joka käsittää useita

kyliä. On arveltu p:n nimen syntyneen suoma-
laisista ..per(h)e" ja „vaara" sanoista ja merkin-
neen yhteistä asutusryhmää. siis olleen alku-

peräinen suomalainen (karjalainen) yhteiskunta-

muoto. Tätä mielipidettä vastaan on kuitenkin
huomautettu, että kun ..perevaaroja" mainitaan
myöskin venäläisellä alueella, Valdain tienoilla,

niitä on vaikea pitää suomalaisella pohjalla syn-

tyneinä ja että ne näyttävät olleen jonkunlaisia

ruokaveroa, nimenomaan olut- ja simakestitystä,

suorittavia verokuntia. joiden nimitys olisi seli-

tettävä muinaisvenäläisestä sanasta ,,perevar''

(= oluenkeittovero, oluti. [J. V. Ronimus, ..Novgo-

rodin Vatjalaisen viidenneksen verokirja v. 1.500",

sivv. 71-SO; V. Voionmaa. ..Suomalaisia keski-

ajan tutkimuksia", »sivv. 46-48.] K. G.

Perevolotsna f-fo'-]. kauppala Etelä-Venäjällä.

Pultavan kuvernementissa, Dneprin va.s. rannalla,

niemellä Dneprin ja Vorsklau yhtymäkohdassa;
n. 2..500 as. — P:ssa antautui 3o" p.kesäk. (v. 1.)

1709 kolme päiviUi aikaisemmin Pultavan luona
tappion kärsinyt ruotsalainen sotajoukko il4.000

miestä) venäläisille, paria sataa Kaarle Xlltn
kanssa Turkkiin paennutta lukuunottamatta.

Per exemplum fe'm-] (l.it.). esimerkiksi.

Perez [rejij. Antonio (l.'i3!1-1611). esp. mi-
nisteri, oli yhteen aikaan Filip II :n suosiossa,

vastusti Alban herttuaa, ilurhautti 1.578 don Juan
d'Austrian sihteerin Escovedon kuninkaan suos-

tumuksella, jolle hän oli u.^kotellut, että Esco-

vedo oli valtionkavaltaja : murhan oikea aihe

oli, että Escovedo oli uhannut kuninkaalle il-

maista P.n rakkaussuhteen Elioli'n ruhtinaan
leskeen (ks. E b oi ii. Päästyään selville P:n pe-

toksesta Filip vangitutti hänet sekä Eboli'n ruh-

tinattaren : kuninkaan menettelyyn vaikutti luul-

tavasti myös mustasukkaisuus. P:n oikeusjutussa

paljastui myös Filipin osallisuus Escovedon mur-
haan. P. pakeni Aragoniaan turvautuen sen maan
vapaiden valtiolaitosten suojaan; kun inkvi-

sitiioni vangitsi P;n. vapauttivat hänet arago-

nialaiset; nämä nou.sivat nyt kapinaan, joka ku-

kistettiin 1591. P. pääsi pakenenia,an ja oleskeli

sittemmin Ranskassa sekä Englannissa kiihot-

taen näitä valtoja vihollisuuteen Filipiä vas-

taan. [Mignet, ..Antonio P. et Philippe II.]

G. R.

Perez Galdös [repj. B e n i t o ks. G a 1-

d ,', s. B. P.

Per fas et nefas ks. Fas.
Perfekti ilat. pcrfe'cium = loppuunsuoritettu,

päättynyt ) . p ä ä 1 1 y m ä. se verbin tempori,

joka ilmoittaa, että jotakin on tapahtunut, s. o.

päättynyttä tekemistä, joko sitten tekeminen on
tapahtunut ajanjaksossa, joka menneestä ajasta

ulottuu nykyaikaan asti lesim. Koko päivän olen

lueskellut), tai on päättynyt verraten johonkin
nyky- tai tulevan ajan tekemiseen (esim. Xyt
Voin tehdä työtä, kun uleti parantunul. Huo-

menna kuu olen saapunut kaupunkiin, tulen
luoksesi) . ks. F u t vi r u m e .\ a e t u m. A. K.

Perfidi dat. pcrfidus), uskoton, valapatto.

Perforatsioni (lat. pctfomVe = lävistää), avaa-
minen, aukon toimittaminen; jonkin ruumiin-
ontelon, vatsa-, rintaontelon, sydämen kammion,
.suolen tahallinen avaaminen tahi tapaturmainen
tai taudillisen ilmiön aiheuttama puhkeaminen.
P. toimitetaan tahallisesti usein jonkin ruumiin
ontelon tyhjentämisen tarkoituksessa, esim. si-

kiön pään p. sen ollessa liian simri voidakseen
syntyä äidin liian ahtaan lantion kautta (jollei

lapsen henki enää ole pelastettavissa). M. O.-B.

Perforeerauskone (lat. perforä're = lävistää),

lävistyskone. jolla paperiin, moneenkin arkkiin
kerrallaan, lävistetään yhdellä painannalla monta
pientä reikää joko suoriin riveihin, jotta pape-

rin repäiseminen kävisi helposti, kuten esim.

postimerkkiarkit. irtireväistävät muistikirjan leh-

det, tai niin että reiät muodostavat numeroita,

kirjaimia, t. m. joita ei voida paperista hävittää,

esim. osakepaperit y. m. Kutakin reikää varten

en koneessa hieno lävistin ja tätä vastaava alus-

tassa oleva reikä. — Myöskin kirjeensäilytys-

y. m. irtokansiin pantavat yksityiset paperileh-

det lävi.stetään perforeerauskoneella ; näissä on
kaksi lävistintä, joitten väli on tav. 70 mm.
P:lla lävistetään m. m. myöskin ne metallile\'yt,

joita käytetään seinillä y. m. ilmanvaihtoaukko-

jen, lämmitysputkien y. ra. peitteenä eli suo-

jana, ja jotka ovat täynnä tähden-, ristin-, tai

muunmuotoisia reikiä. — Puuhiomoitten massan-
kuivausvalsseihin on tavallisesti yhdistetty p.-

valssi, joka lävistää ulkomaille lähetettävät

puumassa-arkit merkiksi siitä, että aine on
raaka-ainetta eikä valmista tuotetta. Po Po.
Pergamentti, Pergamonin kaupungin mukaan

nimensä saanut parkitsematta puhdisteltu, sili-

tetty ja kehyksiin pingoitettuna kuivattu lam-

paan-, vuohen-, vasikan-, sian-, antiloopin- t.

aasinnahka, jollaista ensin Etu-Aasiassa ja myö-
iiemmin kaikkialla länsimaissa keskiajan loppu-

puolella käytettiin papyruksen ja sittemmin pa-

perinkin vastineena. P:n valmistuksen alalla

tehtiin Vähän-Aasian Pergamonissa suuria pa-

rannuksia Eumenes II:n aikana. P:lle voi kir-

joittaa molemmin puolin, se voitiin mukavasti
kääriä torvelle tai poimuttaa kirjanmuotoon
(ks. Kirja). Kaapimalla pois entinen kirjoitus

voitiin p:ia käyttää toistamiseen (vrt. P a-

limpsesti). Kalleutensa vuoksi p. huokeam-
man papyruk.sen ohella pääsi länsimaissa vain

hitaasti käytäntöön, mutta 7:nnestä vuosis. al-

kaen se jo on vallitsevana. Nykyään p:ia käy-

tetään rumpuihin ja kirjansidontatöihin. —
Pergamenttikirje = pärmäkirje.

Pergamenttipaperi (voipaperi) on rasvan-

pitävä kääreenä käytetty paperilaji. P:ia val-

mistetaan lumpuista ja selluloosasta tehdystä lii-

maamattomasta paperista upottamalla se väke-

vään rikkihappoon sekä heti senjälkeen veteen.

Tällöin saostuu paperille rikkihapon vaikutuk-

sesta puoliksi liuennut pintakerros, joka kuivries-

saan tekee paperin kovaksi ja puolittain läpi-

näkyväksi. Keinotekoinen p. 1. perga-
ra i i n i on samaan tarkoitukseen kävtetty hal-

vempi paperilaji, jota saadaan kovasti jauhetusta

sulfiittiselluloosasta valmistamalla tavallisella pa-

perikoneella. P:n erottaa pergamiinista siitä.
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\«<d«-*sä siiilvttiUi lujuu-

:ii* j» liBjoim. .1. Sr.

Pcjgaiimui k». 1' i- r ;;» m e II t t i i>a pe r i.

Ppricamon myk /{rruiiKnii. kreik. kaupunki
lila. P. uousi uior-

iieiitaja Pliilotairo-,

u>kouut aarteeu;i4i,

1 ryhtyi pt-rusta-

-^. f. Kr. Pliiletairok-

1 ja tamiiii jiilkeliiiset

. . t ii.i.'lleii seleukiili-

Kooman ulot-

ut ja Väliiiiiu-

\ < ivat sitä kannatta-

I i~i te.slanientis.-iaun

1.» ..in valta: ksi iks. At talo» ja

y •"••-. in laajetessa kaupungin
. j.t siitii tuli niaailniankau-

la taiteitji suosivat liallitsi-

, .kU.ilos 1 ja Kuiiieues II laajensi-

Mi^tivat. Rooman vallan aikana P:n
kni. kiinne.^ niyiihenipiinii keisari-

ilan lieiketes.-.ä kaupungin merki-

ilieni. — Ne suuret kaivaustyöt.

t 1878-86 ja jUlleen v:sta 1900
t toimittaneet, ovat saatta-

orinouiaisen runsaan helle-

...i-yvan ainei.-ton. Kaupungin
'.tii-n muodostus on pääosiltaan

t„ ».. - ^"11 akropolis oli jaettu useam-

paan, toii. > yläpuolelle kohoavaan pen-

L'prmruin oli tori. sitii ylempänä gym-
• rmät. joista noustiin vanhemmalle

•
: 'li l)ionysoksen temppeli. Sen ylU-

|.. 1.11.1 .. -! Eumeues II :n Zeukselle pyhit-
•

1 ': :1 ii-.i .ilttari. Vuoren huipulle päin oli-

-.aalli.-et palatsit ja .\thcncn temppeli

-••n jn -iihcn liittyvine kirjastorakeii-

• a hallitsi keisari Trajanuk-
1 temppeli. Kaikkia penger-

iiii^ |.'\lvästöt. Rakennuksista ja näi-

den i on löydetty huomattavia jät-

lui Zeuksen alttarin jalustan

it korkokuvavyöhyke (nyk.

n esitetty jumalien taistelu

Näissä korkokuvis.sa on il-

lu-i puuli kreikkalaista kuvan-
< >n kuvattu mahdollisimman clä-

. .Ilen kaiiippailu hirviöitä vastaan:

luU.i liikk<-"--ii iltin-fiie vanhemmalle taiteelle

'uto r.ijii vijinia j.i kiihko iks. K r e i k k a 1 a i-

n e n t .1 i d e I . L. T.

Pergainonin kirjasto, joko kuningas Attalog
I :n tai hänen [Kiikansa Kiimenes TI:n Perga-
tnoniin [M-ruKtama kirja-to: kilpaili Alkesandrian
kirja»t<in knnsxa runsaiidesita ja maineessa. An-
»"ni'i« Irihjoitti 41 f. Kr. Kleopatralle siitä

iinuksesta on säily-

joista on voitu

-jjjLi -chä kj-itv.-. niuiii.i:-i-la kirjastoista.

L. T.

Ferf^amotti = hergamotti ks. Citrus.
Ferftola (it. i on avoin, vesikattoa vailla oleva,

' '

Iin kivipilarien tai pyl-

M.imain |>iii-tcn pituus-

I' -'. !>. Iltama lehtikuja. taval-

\,U'-. ••telan ( . U-o .V.

Fergolesi ,- ,. iiovanni Battiiitn
M7iO-36). it. «Aveltäjä. Duranten oppilas, uran-

uurtaja kuuniillison oopperan ja kaniarinuisiikin

alalla. Pääteokset : oi>ppera ,.La serva padrona"

Ja naisääninon duetto ..Stahat luater". /. K.

Perhe sanalla on suomen kielessä ahtaautpi

merkitys kuin niillä sanauiuodostuksilla, jotka

useissa nykyisissä sivisty-kielissä esiintyvät la

tinan fomUi» sanasta jolitiineina (saks. Faniilie,

ruots. familj j. n. e.). Sitä tuskin käytetiUln

muusta kuin siitä inhimillisestä pienoisyhteis-

kunnasta, jonka isä. äiti ja lapset nuiodostavat;

nykykielen käytännön mukaan voidaan korkein

taan vielä joku läheinen sukulainen tai nuui hen

kilo. joka pysyvästi asuu yhdessä näiden kanssa,

lukea p:een kuuluvaksi. Merkityksen laajetes,sa

käsittämään yleensä kaikki ne henkilöt, jotka

ovat lähei.sessä kosket uk.sessa p:n kanssa, myös
kin palvelijat, käytetään sanaa perhekunta.
P. sanan alitaudesta johtuu m. m., että kasvi- ja

eläinoppi käyttiivät sanaa heimo vastaamaan
sitä laajempaa merkitystä, joka ahtaamman ohessa

useassa sivistyskielessä liittyy lat. (aniilin sanan
johdannaisiin (kasviheimo ruots. vuj't(amilj).

Sosiologia ei kuitenkaan nimitä p:ksi ainoas-

taan sitä vanhempain ja lasten yhteyttä, joka

on olemassa monogamisen avioliiton (ks. t.) poh

jalla, vaan erottaa pm eri muotoja sen mukaan,
onko avioliitto, johon p. rakentuu, yhden miehen

ja yhden naisen keskinäinen suhde vai yhden
miehen ja useampien naisten vai yhden naisen ja

useampien miesten vai (harvinaisissa poikkeus-

tapauksissa) jonkun mies- ja naisryhmän välinen

suhde. Jos p:ksi sanotaan kaikkiin näihin eri

avioliittoiniiotoihin perustuvia vanhempain ja las-

ten välisiä ylidyssuhteita. niin voidaan todeta, että

p. on ihmiskunnassa yleinen, kaikilla eri kehitys-

asteilla esiintyvä laitos, jonka jiuseniin yhteiskun

nalliset tavat ja myöhemmin laitkin kohdistuvat

sitovina sääntöinä. Kehityshistoriallisesti katsot

tuua p. perustuu lasten tarjieeseen saada suojaa

ja hoitoa sekä vanhempain vaistomaisiin taipu-

muksiin tyydyttää tätä tarvetta. Kun vain mono-
guminen elinkautinen avioliitto voi suotla lapsille

täyden ja eheän vanhempain rakkauden sekä si-

I

ten taata ka.svavalle jälkipolvelle tarpeelli.set ke-

li ittymisehdot. niin tähän avioliitlomuoloon ra-

kentuva p. on sivistyskansalle ainoa otollinen.

Paitsi tätä p:n kehitysmuotojen vaihtelua eri

avioliittomuotojen mukiian on myöskin sen mu-
kaan, kummallako, isällä vai äidillä, on johtava

valta perheessä, tahdottu jakaa perhcenniuodot

patriarkaalisiin ja matriarkaalisiin. Mutta huo-

mattava on, että n. s. matriarkaatti näyttää

varhaisilla asteilla merkitsevän vain lasten laske-

mista äidin eikä isän sukuun kuuluviksi, mutta
ei p:n johtovallan olemista äidin kiisissä. Aina

kin väitetään olevan olema-ssa sellaisia primitii

visiä kansoja, joissa lapsi kyllä luetaan äidin

sukuun kuuluvaksi kantaen nimensä äidin mu
kuan ja saaden periä enonsa, ei isäänsä, muttji

joissa kuitenkin perhevalta on isällä ja siis p.

tässä merkityksessä patriarkaalinen. Laajuutensa
puolesta isän valta eri luonnonkansoilla vaihtelee

siten, että esim. muutamat niistä oikeuttavat isän

vaikkapa tappamaankin vasta.syntyneen lapsensa,

myyniiiiln varttuneet lapsens.a orjiksi ja antj>

maan tyttärensä avioliittoon kysymättä hänen
toivomuksiansa. mutta toisten keskuudessa tavat

rajoittavat isän oikeuksia. Korkeimmillaan isän

valta esiintyy villi- ja roakalaisaxtetta korkeam-
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maila sivistyskannalla. joten se esim. vanhan
Rooman vanhempina aikoina oli erinomaisen suuri

(patria polc.itnx}. Sellaisina syinä, jotka ovat

vaikuttaneet isänvallan ja yleensä vanhempain-

vallan heikentymistä sivistysolojen kehittyessä,

on erityisesti mainittu sen uskon häviämistä, että

vanhempien kirouksella ja siunaamisella on taika-

voimainen vaikutnskyky jälkeläi.siin. minkä us-

kon väitetään aikaisemmilla asteilla olleen tär-

keänä syynä vanhempien valta-asemaan. Ylei-

sempänii syynä täliäu heikentymiseen on ollut

se .seikka, että kansallinen ja valtiullineu yliteis-

kunta lujittaa ja laajentaa vaikutustaan jäse-

niinsä. Keliittyneessä sivistysyhteiskunnassa van-

hempain oikeus ei enää ole mikään pelkkä aukto-

riteettivalta, vaan perustun vanhempain velvolli-

suuteen suojata, hoitaa ja kasvattaa jälkipolvea,

joka ihmissuvulle ominaisissa oloissa suhteelli-

sesti kanan elää avuttomuuden tilassa ja kaipaa
vaalimista.

Eetillisten periaatteiden valossa p. käsitetään

eri tavoin erityisestikin riippuen siitä, katso-

taanko p:tä universalistisesti kokouaisuudeksi.

joka sitoo ja velvoittaa siihen kuuluvia jiise-

uiään. vaiko individualistisesti yksilöiden va-

paaksi suhteeksi. Niinpä Snellman on taipuvai-

nen korostamaan p:n merkitystä yksilöä sito-

vana laitoksena, joka ei ole olemassa vain yksi-

löllisten tunnetarpeidcn tyydyttämistä varten,

vaan täyttää objektiivisen, asiallisen tarkoituk-

,sen. P. on. mäiirittelee Snellman, siveellisyyden

objektiivinen olemassaolo rakkautena, s. o.

perheellä on tarkoitusperänä lasten kasvatus,

joka edellyttää vanhempien yhteisen rakkauden
vaikutusta lapsiin. Vain p:ssä lapset rakkauden
johtamina lujasti liittyvät noudattamaan niitä

tapoja, jotka muodostavat siveellisyyden varsi-

naisen olemuksen. P. on näinmuodoiu Snellmanin
mukaan olemassa lasten kasvattamista varten

kunnollisiksi kansalaisiksi. .Snellmanin universa-

lismi vei hänet liiaksi panemaan painoa p:n
laitokselliseen merkitykseen ja jossakin määrin
syrjäyttämään sen ajatuksen, että p:kin on vain

keino persoonallisuuden tyydyttämistä ja kehit-

tämistä varten. Historiallisiin yleispiirteiliin kat-

soen voi nykyisistä sivistyskansoista sanoa, että

p:n universalistinen kä.sittäminen on vallinnut

latinalaisilla kansoilla ja individualistinen ger-

maaneilla. Täysikäiseksi kehittynyt lapsi tun-

nustetaan germaanisen käsityksen mukaan täy-

dellisemmin vapaaksi kuin latinalaisen. Latina-

laisen käsityksen mukaan korostetaan enemmän
perheen ja suvun mahtia ja etua, erityisesti

vanhempain velvollisuutta pitää huolta lasten ta-

loudellisen tulevaisuuden turvaamisesta. Eetilli-

nen ihanne ei voi olla muu kuin se. ettei p.

saa pyytää omaa itseään ja sen haltioiden hy-

väksi valtaa ja auktoriteettia, vaan että se rak-

kaudellisella suojelullaan, hoidollaan ja kasvatuk-
sellaan valmistaa yhäti varttuvassa lapsessa omaa
v».stuunalaisuutta j.a siveellistä vapautta. Tällai-

sena kehittyvän persoonallisen elämän vaalijana

ja kasvattajana p. on osoittautunut ihmiskunnan
historiassa välttämättömäksi yhdyskuntamuodoksi.
joten se Platonin ja risean muun esittämä aja-

tus, että p:n on väistyttävä ja annettava lasten

kasvatus vakion yksinomaiseksi asiaksi, ei voi

olla oikea. Tässä katsannossa Snellman täydellä

syyllä painokkaasti puolustaa sitä vakaumusta.

että vanhempain p:s.sä esiintyvä rakkaudellinen
vaikutus jälkipolveen on siveellisen kehityksen
kannalta välttämätön. [J. V. Snellman. ,.Läran

om staten" (1S42), C. N. Starcke. „Die primi-

tive Familie" (188S(. Edvard VVestermarrk, ,.I)el

menskliga äktenskapets historia" (1S0;{), sama.
..Tapojen historiaa" (1913). sama, ..The origin

and development of moral ideas" I-II (1906-08).

Harald Hi.ffding, „Etik" (3:s painos 1903).]

Z. C.

Perhefideikomissi on se laji sääntöperintöä.

joka tarkoittaa määrätyn omaisuuden säilyttä-

mistä yksinomaan vissin perheen, jäsenille, ks.

S ä ä n t ö p e r i n t ö.

Perhelääkäri, lääkäri, jonka kanssa jokin

perhe on sopinut siitä, että hän on perheen lääke-

tieteellisenä neuvonantajana. Ilmeistä on, ettii

tällainen perlieen täyttä luottamusta nauttiva

lääkäri voi olla perheelle ja sen jäsenien niin

terveydenhoidolle kuin sairashoidolle mitä suu-

rimmaksi hjödyksi. Täytyy siitä .syystä valit-

taa, että lääkärin toiminnan alalla kovin pit

källe menneen erikoistumisen vuoksi p.-järjes-

telmä meillä miltei kokonaan on hävinnyt käy-

tännöstä ])ois. il. Oli.

Perheneuvosto on muutamien maiden laeissa

säännöstelty perheenjäsenten tai muiden suku-

laisten kokous neuvottelua varten perhettä kos-

kevissa asioissa. Tämä laitos on kotoisin rooma-
laisesta oikeudesta, jossa sen nimityksenä oli

consilium propinqiiorum 1. neccssariovum, ja se

on sieltä siirtynyt Kanskan Code Napoleonein ja

muihin romaanisiin lakeihin sekä myöskin Sak-

san Biirgerliches Gesetzbuchiin. ^teidänkin lain-

säädännössämme on joitakuita p:n ituja huomat-
tavissa. Perintökaaren 23 luvun 1 § :n mukaan
oli holhoojan tehtävä tili joka kolmantena tai

vaadittaessa jokakin vuonna lähimmille sukulai-

sille. Vielä senkiniälkeen kuin erityineu kun-

nanviranomainen. holhouslautakunta, oli jouluk.

19 p. 18G4 annetun Keis. asetuksen mukaan pe-

rustettu niihin pitäjiin, joissa ei kunnallishalli-

tusta ollut, oli tili säännöllisessä tapauksessa an-

nettava sukulaisille ja vain kuitti sen antami-

sesta näytettävä holhouslautakunnalle, kunnes
viimemainittu vasta 1898 holhouslailla tuli yk-

sinomaisesti oikeutetuksi ja velvolliseksi liolhoo-

jien tilejä tarkastamaan. — Jos isä menee toisiin

naimisiin, on hänen lastensa parasta koskevissa

asioissa otettava neuvoa lähimmiltä äidinpuoli-

silta sukulaisilta, samaten äidin, joka leskenä on.

isänpuoleisilta (Perintökaari 20:1.21. Myöskin
naittajan on aina neuvoteltava liihimmän tai lä-

himpien omaisten kanssa (Naimiskaari 1:2. 3).

El. K.

Perheniemi 1. P ä r h ä [niemi], maatila Iitin

pitäjässä Säiiskjärven rannalla 8 km Kausalan
rautatieasemalta lounaaseen. Päätila (lisakkila)

on ratsuvelvollinen säteri. P:stä. joka viime

vuosisadalla käsitti 7 ^j^t, vanhaa manttaalia, osti

valtio 1904 palstoitettavaksi 2. .510.56 ha, jolla

alueella on nyk. 46 manttaali- ja 21 palstatilaa.

Tilasta lohkaistuja ovat myös Kurrin. Massin ia

Saarelan kartanot. Nyk. (1914) P:n emätila kä-

sittää osia 9:stä eri tilasta, yliteensä 0.548s mant-
taalia, 2028.51 ha. josta 262 ha viljeltyä. Saha ja

höyläämö, iso piuitarha ja keittiökasvitarha. —
P:n omisti 1600-luvulla kreivi Robert Lielitone

(k. 1692). Viime vuosisadalla se oli Strähle-su-
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tuli». N ' oinistiu riität ilun 0(iakeyliti'>.

!;'k.i . -.'1:1 i>-.i on eut. |>ormest!iri

Artkitehti C. A.

tms 011 V n ISTO Vili-

briiis. i. f:$.

Perhfoikeus on ->• yksit \ i«oikeiuien osii. joka

oiA' t:i; !>p jiietiuiii luvallisesti

a V iiiliMiuaii on joko lirnkilö-

tal a\lu\.i! keiittit. suku-
laki hoi lio vh. Kl. K.

Ff : r.^-vyhlmys U- l'.\ ii a 1 11 |>tt I v »• I u s.

P^rhr^.'pl^.•lUs - • familtmpakt. -rcrlrag).

>ik-i--.i uu KdtKi-.iaalplille myönnetty oikeus

I
i .tt.i.i i>:i», ». o., |MTlieeu kaikkien j«scn)i'n kes-

kin '-'niile^laun. perinnöslil. holliouksista.

mvi< ni. -. tekeniiii sopimuksin. - T u-

r 1 •'" \l'>k-antiTi 1 :n m kruuuuu-
:iO |. uii elc.k. 1812 Tu-

-opimukseen liittyi salai-

nm sivusopimus, join ou mainittu tiiliä iiiinityk-

sellJ. '1 -oV: i tarkoitti Kustua l\:n kannattajien
•lievien vullanannstiisyritysten tor-

in |>erustettu ystiivyyssulide piiat-

ta 1 ku.-la Krimin sodan aikana, jolloin Kuotsi
liittyi En;:lantiin ja Hanskaan. El. K.

Perhesuhde. P:Ila ymmfirretiiän osaksi per-

heen liisenlen sukulaisuussuhteita toinen toi-

' tl jokapäiviiisessA puheessa pelkiLsttiän

ikin. o-iak^i — siinii merkityksessä kuin
".i*.

'
• 'istand. Famitiertfttinid —

-

»IV: -ta aviosiiiityyn. aviollista

tai .!• :.i.i ->iii> . II. e. sekä tii.stä seuraavia
oikeuksia ja velvollisiuiksia. El. K.

Perheuhrit, koko («erheen iiimessil ja puo-

lesta jumalolennciille kannetut uhrit. Alkeelli-

«issa olois-a on perheenisU t. -piUlniies niiden
luonnollinen toimittuja, mutta kulttimenojen jn

niiden yhteyteen kuuluvien lukujen lisäiintyessä

on pakko turvautua ylitt enemmän ammattiulirna-
jain. pappicTi npiiiin. kunne- perheenisä ainoas-

Ijtan IB-- ia kustnnnu-ten suorittamisella

ottaa to : o«jia. Varnjnkiii vainajuin-
palvelukiMfU y iitvyde^sil tuvatuaii vieläkin p:eja.

A. ./. ro.
Perho. 1. Kunta \'ua-aii I.. Pietarsaaren kili-

lak.. Vftelin-Perhon Hnlsiian-Kaii-tisen nimis-
irkolle Kokkolan kaupuii^rista 107 km,
•I raiitatiea.semalta IiiT km. talvikelillä

r\ n: ,i '•
, 80 km. Pinta ala lii., km',

josta vil .la M910) ;t.S04 ha (siinii lii-

vi|»»a In. t 1.222 luu. ManttaalimilUrä
17.*M>. t 216. torpansavuja 10 ju muita
'"" '-M as. (1913): 2.'i0 riioka-

Ijelystil pUiielinkeinonaan

271 lievor.ta, 1.:17H nau-
taa (IBIK. ..iiliija 3 iinUi. .SäiLstö-

paokki. KuDi i yhteinen Vetelin. Kaus-
titen ja Halsuan kuntien koniiHa. — T<nllinuuK-
lnttofc = i-i Mntt.-in -nl,a ja mylly; .\Iött<i«en

Valtion hätä-
.- toimi 1003-10.

.'

.1
. Kokkonevnn tuiHtelu-

k«i'' luutnantti Bror .Seliönc-

.1 rautaristi). Näköala-
• nknnn kylU n. ». ...Siiomcn-

••'".> - > ' u r o k u n t a. komtJHtorlllincn,
Turun arkkihiippak.. Kokkolan rovastik.

: :>erus-

tettu alkuaan Kokkolaan kuuluvakHi Hnarnahiione-
kunoakai 1780. mutta siirrettiin Vetelin erottua

Kokkolasta \ olcliiu kuuluvaksi lS(>.'i: erotettiin

omaksi khrnkiiiiunksi keis. käskykirj. 21 p:ltU

huhtik. 1S79 (ensiuiäiuen vakinainen khra v:sta
188.">). Kirkko puusta, rak. 1903. /,. Unen.
Perhomninen teriömuoto ks. T e r i ii.

Perhonjoki ks. \' e t e 1 i n j o k i.

Perhoset 1 hfjiidoiiirra). hyönteisiä, joilla 011

4 kaivomaista, mikroskooppisen pienten suomu
jen peittämää siipeä. Siipisuomut ovat erinoniai

sen sirotekoiset. mutta niin heikolhi kannalla
kiinni, ettii kosketeltaessa heti irl:uiiiluvat. Vain
jotkut perho.set ovat suomutlomat. Närityksensä
komeudessa monet p:t voittavat kaikki muut
oliiimet. — Suuosat ovat imeväisiä. Imutorven
nuio<lostavat alaleukojen hyvin ]iidentyiieet lius

kat, jotka ovat muuttuneet kuurnanimioloisiksi

ja asettuneet vastakkain kuitenkaan kasvamatta
kiinni toisiinsa. Lepotilassa torvi on kiertynyt

kokoon kcllonjoiistimen tavoin isojen hiiiilirihmo

jen väliin. Imutorvcllaan p. imevät kukista mettä,
joka on niiden pääravintona. Samalla ne kuljet

tavat siitepölyä kukasta kukkaan. Joskus ovat

p:n suuosat surka.stuncet. >luo<lonvaihdos 011

tiiydellinen. Munasta kuoriutuneet lonkat ovat

pitkät jn liereiit. Niillä on keskiruumiissa kolme
paria rintajnlkoja. jotka vastaavat hyönteisten

tavallisia jalkoja, sekä näiden lisäksi erityisiä

n. s. „käsnäjalkoja" takaruumiissa. Useimmilla
perhostoukilla on näitä .') paria, mittnriperliosillu

vain 2 paria ruumiin takapiiässä. Suuosat ovat

piirevaiset. ja toukat syövät enimmäkseen kasvi

ruokaa, parhaasta päästä lehtiä. Monet niistii

kuuluvat kaikkein pahimpiin tuhohy<"mteisiin.

Ennen koteloitumistaan kelirääviit monet perhos

toukat ynipiirilleeii kotelokopan hienosta rihma-sta

jota alahuiilpu kululalla aukeneva raiilianen erit

tää. Kotelot ovat n. s. ..nuiuiniokoteloita", joi

den pinnassa voi selvästi erottaa täysimiiotoisen

perhosen siivet, raajat ja tuntosarvet, kuitenkin

tiiydellisesti kiinniknsvaneina muuhun ruumiiseen.

P:n lajiluku arvioidaan noin 200.000:ksi; Suo
mesta niitä tunnetaan n. 1..500 lajia. P. jaetaan.

pääa.sia1lisesti kokoonsa perustuen, kahleen suu

reen pitilryhmäiin : suurperhosiin (Marro-

h-pidoptera} jn pikku per h osiin (Microlepi-

doplcra). Edellisiin kuuluvat: p a i v il p e r h o

.^et (Rhopnlocern). kiitäjät (Closlerocerat.

k e h r ii ä j ä t (liombiicina). yököt (yocltiinai

ja mittarit ((Irometrina). .lälkimäisiin kuu-
luvat: koisaperhoset (P)irnlidiBJ. kää-
riäiset (Torlricidte). koiperhoset (Tine-

id(p) ja siilkapcrhosct (1'lirophnridce).

(Hoffman, ,,Die Gross-.Schmetterlinfre Kuropas"
ja ..Die Haupen der Gross-.Schm. Europas"; Lain

pert. ..Die Oross-Sehmettcrlinfre iind Uaupeii

Mltleleiiropas" ; .Aurivillius, ,.Nordons fjärilar".

.1. E. .^ro, ...Suomen perhoset": ,Staiidinj;er, ,.0a-

falop der Lepidopteren des Palilarclisehen Faii-

nenKeliietes" ; M. af. Tenfrström. .,CataIo};u.s Lepi-

dopteroruiii f;iMnie feiinicie priBcursorius",]

V. S-».

Perhydroli. vetysiiperoksidia sisilltävil suuvesi.

Peri li'l. kreik. prepositsioni, alkumerkitys =

ympiiri: merkitsee HanayhtymiHsä myös lisäystÄ,

suurempaa astetta.

Peri ks. P a i r i k a.

Peri /-«"•/, .laeopo il.501 1033), il. sävelläjä,

oopperntyylln (stilo rapjirrxriihitiro) varsinainen
alkuunpanija. Toimi miisiikki-intendentlinä Fi-



^
Suomen perhosia il.

10

I "\ir-,är- Oj

l ia 2. Auroraperhonen (Anthocharis CarÖamines). l koiras, 2 naaras. — 3 ia 5. Tammikehrääiä (Gastropacha quercus).

3 naaras, 5 koiras. — 4. Ruusuruoho-päiväkiltäiä (Macroglossa fuciformis)- — 6. Juovikas siiiikehrääia Arctia caia). —
7. Matarakiiläiä (Deilephila galii). — S. AaItO)uovainen ritariyÖkkö iCatocala sponsa). — 9. Vihreäkilltoinen kyltvräyökkö

iPlusia chrysitis). — 10. Valkotapläinen tupsutoukka-kehrääiä (Orgyia antlqua, vasemmalla koiras oikealla siivetön naa-

ras. -- II. Valkokiriainen puistomittari (Lygris prunata).
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iiiJT Periaate— Perifeerinen hermosto .•?98

rcnzfii hovissa, iiiniitcttiiii 1618 vlikaniariher-

raksi. Päätpokset : ..Dafiip" il594) i;i ..Euridice"

iieOO). /. K.
Periaate du ajatus 1. vakaumus, joka olijaa ili-

iiiiseu toimintaa. perussUäntii, jonka ilimineii on
omaksunut toimintansa määriiiljäksi {= ..praktilli-

nen prinsii|>|ii" I. ..maksiimi"; vrt. Perus-
aate). A. Or.

Periandros /-i'-/, Korintlioksen yksinvaltias

m. 627-58(') p. Kr.). P:n linllitessa Korintlios oli

valtansa kukkuloilla. Hän edisti sen siirtokunta-

valtion perustamista ja kaupan kukoistusta, P.

suosi myös taidetta ja runoutta. Hiin luettiin.

vaikkei yksimielisesti. Kreikan ..i^eitsemän vii-

saan" joukkoon. /,. T.

Perianthium, k e li ii ks. K n k k a.

Periculum /-i'-/ ilat.). vaara. P. in mora.
vaara viiviistyraisessii.

Peridermi, korkkisolukko ks. Korkki.
Peridermium ks. Ruostesienet.
PeridineEE = D i n o f 1 a jre 1 1 a t a iks. t.i.

Peridlum ks. K u p u s i e n e t.

Peridotiitti, eruptiivi- ja syviivuorilaji, jota

voidaan pitiiii pabbron emiiksisenii rajamuotona.
Maasiilpiiii on viiluin tai ei ensinkiiiin. piiiiainek-

sina ovat oliviini sekä sen ohella vaihdellen bio-

tiitti (b i o t i i t t i-p.K amfiholi ia m f i b o 1 i p.i.

diallagi (w e h r 1 i i 1 1 i). brontsiitti ilherzo-
liitti). Pyrokseniitissa ovat pyrokseeni-
mineraalit, sarvi väl k eki vessa sarvivälke
vallitsevina, oliviini sivuaineksena. Duniitti
on muodostunut pääasiallisesti oliviinista ja kro-

miitista. Lisäaineksina on p.-vuorilajeissa majrne-

tiittia, spinelliä. ilmeniittiä. pero%vskiittia. apa-
tiittia ja joskus hyvin runsaasti korundia (Etelii-

Carolinan valtiossa Yhdysvalloissa). P:n kemial-
liselle kokoomukselle on ominaista pieni SiO^

—

ja ALO,—sekä suuri MgO — Fe,,03— ja FeO —
pitoisuus sekä tuskin ko.skaan puuttuva, joskin

pieni määrä XiO;ia ja Cr^O-na. P.-vuorilajit ovat
tummanvihreitii. -ruskeita tai mustia. Ne ovat
kaikista raskaimpia vuorilajeja (om.-p. yli 3).

P :n tavallisin muuttumistulos on serpentiini.
E. M-nen.

Perier [-ie'J. 1. Casimir P. ( 17V7-18;',2).

ransk. valtiomies. Perustamansa pankkihuoneen
johtaja vrsta 1801. edustajakamarin jäsen 1817.

Tuli kauppa- ja finanssiministeriksi 1828 mutta
erosi pian hallituksesta. Heinäkuun vallan-

kumouksen aikana P. kannatti perustuslaillisen

hallituksen voimaansaattamista. Toimi edustaja-

kamarin presidenttinä ja muodosti 1831 oman
ministeristön hoitaen siinä sisiiasioita. P. koki
pitää yllä ministeristön arvoa ja vaikutusta ku-

ninkaan halutessa syrjäyttää ministeristön ja vas-

tusti toiselta puolen ankarasti kumouksellisia liik-

keitä ja vakaannutti järjestyksen. P. kuoli tou-

kok. 1832 koleraan. [Remusät, ..C. P." ; Nicoul-

laud. ..C. P.. döpute de l'opposition 1817-30".]

2. August Casimir P. (1811-76), ransk.

valtiomies, edellisen poika. Aloitti valtiollisen

toimintansa diplomaattisella uralla, valittiin 1846
edustajakamariin ja 1849 lakiasäätäviin kansal-
liskokouksen jäseneksi. V:n 1851 valtiokaappauk-
sen jälkeen P. oli syrjässä valtioasioista. tuli

1871 kansalliskokouksen jäseneksi, oli sisäasiain

ministerinä lokak. 1871-helmik. 1872. valittiin

1875 senaattoriksi. Kantoi v:sta 1874 nimeä Ca-
simir-P6rier. mikä nimi jälkeläisilläkin on.

3. Jean Paul Pierre C.-P. (1847-1907),
Ranskan tasavallan presidentti. edelli.sen poika,
otti vapaaehtoisena osaa Pariisin puolustuk.scen
1870, oli sittemmin m. m. alivaltiosihteerinä ope-

tus- ja sota-asiain ministeriöissii. Oltuaan edus-

tajakamarin jäsen V :sla 1870 ja kamarin presi-

dentti tammikuusta 1893 hän tuli päii- ja ulko-

asiain ministeriksi jouluk. 1893. Valittiin kesäk.

27 ]). 1894 tasavallan presidentiksi, mutta luopui
jo lS9ö presidentinvirasta. 7v. IV. li.

Perifeerinen (ks. Periferia), ulkokehää,
ulkopintaa koskeva, syrjäscikkoihiu kuuluva.

Perifeerinen hermosto (huono suom. nimitys

p i n t a h e r m osto) käsittää : keskus- 1.

sentraalisen hermoston (aivojen ja selkä-

ytimen) vastakohtana, kaikki aivojen ja selkä-

ytimen kanssa yhteydessä olevat hermot (vrt.

Hermosto). Toimintansa puolesta p:n h:n
liermot ovat joko keskihakuisia tuntohermoja tai

keskipakoisia liikehermoja iks. H e r m o t) . Keski-
hakuiset ja keskipakoiset hermot lähtevät toisis-

taan erillilänolevina hermojuurina keskushermos-
tosta, mutta yhtyvät tavallisesti heti alussaan
keskeniiiin muodostaen n. s. sekahermoja. Aivoista

lähtee 12 hermoparia (ks. Aivot), joista kuiten-

kin 2 ensimäistä, haju- ja näköhermot, eivät syn-

tyynsä nähden vastaa perifeerisiä hermoja, ne
kun ovat kehittyneet aivojen pullistumina. Selkä-

ytimestä lähtee hermopari kutakin ruumiin seg-

menttiä vastaten. Nämä hermoparit lähettävät
taaksepäin heikomman takahaaran, joka leviää

selän lihaksiin ja ihoon, sekä vahvemman etuhaa-
ran, ruumiin sivuja ja vatsapuolta varten. Selkä-

ydinhermot jaetaan: kaula-, rinta-, lanne-, risti-

ja häntähermoiliin. Aivohermoista mainittakoon
tässä seuraavat : 1 :nen pari : h a j u h e r m o t

(nervi olfactorii ) ovat pieniä hermosäikeitä,

jotka hajukäämistä jatkuvat nenäontelon taka-ylä-

osaan; 2:nen pari: näköhermot In. optici)

kulkevat silmiiän ja välittävät näön aistimusta:

3 :s pari : silmän 1 i i k e li e r m o t In. oriilomo-

lorii) kulkevat silmän lihaksiin ; 5 :s pari : kol-
moishermot hl. tripcniinil leviävät naaman
ihoon, hermottaen m. m. hampaita ja purema-
lihaksia: 7:s pari; naamahermot (n. facia-

les) hermottavat kaikkia miiniillisiä lihaksia, jos

tämä hermo halvautuu on naamalihasten liikut-

taminen mahdoton; 8:s pari: kuulohermot
(n. aciisfici) kulkevat sisäkorvaan, jakautuen
sekä kuuloelimeen että ta.sapainoelimeen ; 10 :s

pari, kiertävät hermot (n. vagi) kulke-

vat alas aina vatsaonteloon a.sti hermottaen
nielun, ruokatorven, kurkunpään ja ilmatorven

lihaston ja limakalvon sekä vievät vielä haaroja

m. m. keuhkoihin, sydämeen ja mahalaukkuun.
Kahdeksasta kaulahermosta lähettää neljä ylintä

etuhaaransa n. s. k a u 1 a p u n o k s ee n (plexns

cervicnlis), josta alkavat hermot pitävät huolta

ruumiin kaulaosan hermottamisesta. Eräs kaula-

punoksen haaroista, pallea hermo (n. phreni-

CII.S), hermottaa palleaa. Neljän alemman kaula- ja

ensimäisen rintahermon etujuuret punoutuvat kes-

kenään vahvaksi kainalo punokseksi (ple-

:cus hrachinlis), josta hermot kulkevat yläraa-

jaan. Monista tämän punoksen hermoista mai-
nittakoon tässä 1 i h a s i h o h e r m o (n. musculo-

cutaneus), keskihermo (n. medianus), k y y-

n ä r h e r m o (n. ulnaris) ja värttinähermo
(n. radialis), ks. Käsivarsi. Yllä-sanotun li
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h .

l.

|.

.1.

mihta -

d«>ta

heriiioit.t«

iiäinii vlänutjun lirrmot iiiyu«

hiukrojii. K i n t II II e r III o t (n.

\.tt toisistuun rrillUiui iti kviki-

K y I k i I II i il e n v a li li e r m o t

jn lit>riiiott:iv:it o^iiksi liilicisiii li-

n Ylin riiitulieniio liittyy kui-

riin tau« liihettKii Imii-

ilirnnoin on 12 |>iiriii.

llCKlostll-

i;it. Tii-

• I iiM' .1 '».Il reisi-
..t ktilket- :iliir:injiuiii j:i

..Iilitiksia M>kii ilion rei-

Nvkä säären sisäsiviillii. sekä
l> e r III o I H. ohluratoriusl,

n lULeiitajiilihiiksia jn nii-

ilioii. Luiiuepuuokseu kau-
sen rua r i 9 t i |> 11 n o s f /i/fjiii sac-

n ti<Klo»tuu 4:nnen lanneliernion aliin-

-t>kä 5 :!itri lannelieriiiosta jn kali-

ristiliermostn. TUiiiän punoksen
luuiiiittnkoon ralirin iliinisruiimiin

kenno, iso lonkka hermo (n. isrhindicus).

Se kulkea reiden ja siiiiren tukiuiivua pitkin alas-

päin ja lierniottua reiden koukistajnlilinksia. sää-

ren ja jalan kuikkia lilinksia. Kolnia.s jn ncljiU

ristihernio kutoutuvat yhteen häpy pun Ok-
oksi Iplextii piidendiut). jonka pääasiallinen

henno, häpy hermo in. inidendusi, kulkee lan-

tin-- ' lihaksiin jn iilkosiittimiin. Häpy-
[ la on vielil ihmisellä kovin surkastu-
ne; ; j p u n o s I plrxu» coccygeual, jonka
haarBt hennottavat ihon häntäluun seuduilln.

V. K.
Periferia ikreik. pcri;)Ae'reio = vmpärvs) ks.

Kehii
Peri fraasi ikreik. iirri'itlirasi.i). muknilu.
Perigeum ikreik. peri' = ympäri, jn 17»" = maa),

kuun radan maata lähinnä oleva piMe (vrt. Kuu).
//. R.

PeriKOnium. kupu. ks. Kukka.
Perigyuinen ikreik. peri' = ympäri, ja pynf =

nainen, emi) . kaxrit., maljakehäinen, ks. Kukka-
p o h j II s.

Feritaelium 'kreik. peri' = ympäri, ja hflios =
iiurinkrii. kiertotiilnlcn tni pyrstötähden radan
aurinkoa lähinnä oleva piste. Maa on p:ssa
tammikuu-".». //. R,

Perikardltis ' • ^in tulehdus.

Perikardium < n.

p.rilrin-x:' — ^ harmaa tai tumman-
» iteytyy rejruliäärises.sä jär-

,' > usein ainoa'<t:ian .sälöisiä

• I'. on kokoomukseltaan map-
' ' . jossa lisäksi on vähän
r I'. esiintyy kontaktimetji-
" ivissä jn dolomiiteissa.

E. U-nen.
PeriVle» /^./ *n .SOO-420 e. Kr.l. kreik.

Il poika .Mkmaionidion
.1. I'. ojtettiii heti val-

'
> knnsnnvallaisi.[i siiiin-

onin kuoleman jälkeen
'<'' -i johtajaksi,
jokai iripäällikkönä

p iiii-ii harvinaiset

(
I. I'itkällis..t ril-

li..; ,....,..., .s..,.--,, :...,,.,, ..,,iii»t<ii rauhanteossa
40 e. Kr. sopia. t«>«iii iihranmallu Me^aran

y. III. .Seiijälk»>on 1'. valloitti Kiiboiaii takaisin.

Ateenan vallan lujitliiniisi-ksi hän sai peruste

luksi siirtokunnat Aiuphipoliiseen ja Thiirioihin

ja sanmn tarkoittivat .sotaretket .Samokseeii ja

Siiiopeen. Suhteissa .-Vteenan liittolaisiin hän yhä
enoiuinäu vahvisti .'Vteenan valtaa, ilmeisesti pi-

täoii tarkoitusperällään varsinaisen laajan val-

tion perustamisia. Ateenan sisiiisis.sii oloissahan
j:itkoi valtiolail oston kansa n valta istuttamista,

palkkoja alettiin mak-^aa virkamiehille, pääsy
arkhontiksi telitiiu zeugiiteille vapaaksi, theorikoii

maksu teatterissa käyntiä varten pantiin (oi

im-fti. Vihaiiiiehistäuii huolimatta P. valittiin

14 vuotta ]ierätyslen stratejriksi. jossa asemassa
hänellä oli ratkaiseva vaikutus kaikessa julki

sessa toiminnassa. I':n aikakausi oli .\teonan
loistokausi, silloin .\leeuan k;iiiiiistainineii täy-

sin voimin pantiin toimeen ja kirjallisuudestiii

j;i taiteessa vallitsi virkeä, voimia uhkuva eliimu.

P:n viimeisinä vuosii.a alkoi |ielopoiinesolaissota.

ja kun spartalaisten hyökätessä Attikan a.siik-

kaat P:n suuniiiteliiian mukaan vetäytyivät

Ateenan muurien turviin ja rutto siellii rupesi

raivoamaan. pää.sivät hänen vihamiehensil voi

toUe ja saivat hänet oikeudessa tuomituksi jul

kisten varojen kavaltamisesta, mutta kun a.sema

tuli hunnonimnksi valittiin P. jälleen strategiksi.

Koloi.set surut olivat kumminkin murtaneet hä-

nen voimansa, ja svksyllii 42!) e. Kr. hiin sortui

ruttoon, korvaamattomaksi tajipioksi .Vteeualle

joka häne.ssä menetti etevimniän johtajansa.

/-. T.

Perikliini, phifrioklaasimaa.sälvissä esiintyvä

knksoi.-kasvettiima.

Perikooppi (kreik. pcrikopf - leikkaamalla ero-

teltu osastoi. Haamatiista alttarilla luettava kap-

pale. Alussa käytetyn yhtäjaksoisen lukemi.sen

(Icclin lonlinua) sijaan tuli kirkossa jo varhain
tavaksi alttarilta sunnuntai- ja juhlapäivinä lu-

kea kirkkovuoden iks. t.) aatteen mukaan valit-

tuja p:cja 1. lukiitekstejä fleclio srirrin). Useam-
pia p.-järjestelniiä oli käytännössä. Koomalai.sen

järjestelmän tekijänä pitää traditsioni Ilierony-

musta. Saksassa kiiytännössä oleva Kaarle .'suu-

ren järjestelmä tuli luterilaisessa kirkossa ylei-

seksi. Oltuaan ensin epäröivällä kannalla Luther
V. 1526 julkaisemassaan käsikirjassa ..Deutsohe

Messe" hyviiksyi perinnäisen jiirjestelmän. joka

sittemmin myöskin Suomen kirkossa tuli yksin-

omaiseen käytäntiiiin niin hyvin alttari- kuin
.saarnatekstin määriiäjänä. kunnes v. 1886 kirkol-

liskokous hyväksyi kaksi uutta vuosikertaa p:eja.

Xämä ovat myöskin Kuotsin kirkossa käytän-

nössä saarnalekstinji. vaikka siellä alttarilta edel-

leenkin luetaan yksinomaan vanhoja tekstejä.

Suomen soit.semäs yleinen kirkolliskokous (191.'!)

hyväksyi entisten lisäksi vuosikerran V:stn

T:sta valikoituja tekstejä saarnateksteiksi.

E. Ka.
Perillinen 1. perijä on kuolleen henkilön

siikiilaiiKMi. jolle liiinen jälkeenjättiimänsä omai-

suus lain nojalla siirtyy. T e s t a m e n t t i-p :ksi

sanotaan henkilöä, sukulaista tai vierasta, jolle

kuollut on testamentannut omaisuutensa tai osan
siitä tai ylijäämän, sittenkuin vissi omaisuus on
erotettu. L e g a a t i n- I. j ä 1 k i s ä ä d ii s 1 n h-

joitukscnsnajakRi sanotaan henkilöii. jolle

vainaja on te.<tamentannut määräcsineen tai

miiiiriitynlaatuisin esineitä iks. T/eC" <'(<)-
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Molempia odpllisiii iiiniitetiiän yleis- 1. iiiiivcr-

.saali-p :iksi, jälkimUislil erikois- 1. spesiaali-piksi.

Vain p.. joka testaiiiciitiu kautta on ulossuljellu

kaikesta pesän osallisuudesta, vapautuu co ipso,

ilman mitiiiin toimenpidettä, vastaamasta kuol-

leen velasta (Keis. asetus velan maksosta kuole-

man lapahtiiessa y. m. 1868, 22 §). El. K.
Perilymfa, ulkovesi, ks. K u u 1 o e 1 i n.

Periin, Englannille kuuluva pioni kraateri-

saari Bab el Mandebinsalmessa. Punaisenmeren
eteläpäässä, ii '/< km Arabian rannikolta: 1- knr,

n. 1,200 as. Lounaiseen aukeneva, mereen osittain

vajonnut kraateri-aukko nuiodostaa erinomaisen
sataman, jota (laljon kiiytetään kiviliiilisatamana

(siinä kävi tiliv. 1911-12 517 alusta). — P. on
vanhan ajan /Jtodocos-saari, arabialaisten Hajun-,
englantilaiset anastivat sen 1857.

Perimetri (kreik. peri' = ympäri, ja metron -

Ulilta I 1. piiri, tasokuvion, eritoten monikul-
mion ympärys.
Perimetritis (kreik. pccj' = ympäri, ja mCira

= emä) , emäil ympäröivän vatsakalvon tulehdus,

vrt. N a i s t a u d i t.

Perimisjärjestys, perintö järjestys
(ruots. arfsfuljd 1. -ordninr/). ne oikeussäännöt,
jotka osoittavat, kuka kulloinkin on jonkun hen-

kilön perillinen. Jleillä on pääasiassa voimassa
parenteliperiaate. trraduaaliperiaatteen modifioi-

mana. Parenlelilla ymmärretään määrättyä hen-

kilöä ja kaikkia hänen jälkeläisiään. Ensimai-
seen parenteliin kuuluu perinnönjättäjä A. ja

hänen jälkeläisensä, toiseen parenteliin A:n van-

hemmat ja heidän jälkeläisensä. A. siihen luet-

tuna, kolmanteen A:n isoisän parenteliin tämän
jälkeläiset ja A-.n äidinisän parenteliin taas hä-

nen jälkeläisensä j. n. e. Puhdas parenteliperi-

aate sisältää, että lähin parenteli aina sulkee

etäisemmän pois perinnöstä. Tämä on meillä voi-

nuissa ainoastaan 1 :seen ja 2:seen parenteliin

nähden : perintöä jaettaessa olkoot rintaperilliset

saamassa, mutta selkä- sekä sivuliikuiset perilliset

jääkööt ilnuiu iPerintökaari 1:1), ja jos rinta-

perillisiä ei ole. perikööt vanhemmat tai toinen

vauhemmi.sta yhdes.sä veljien ja sisarten kanss-a

tai jälkimäiset yksinään (Perintökaari r!-l-;t).

Graduaaliperiaate taas sisältää, että se, joka on
likeisempää polvea, sulkee etäisempää polvea ole-

van pois perinnöstä. Polvella (lat. gradiis, ruots.

led), ymmärretään sitä syntymälukua. joka on
kahden samasta kantaisästä polveutuvan henki-

lön välillä. Niin ovat isä ja poika toisilleen su-

kua ensimäisessä polvessa, veljekset toi.sessa, setä

ja veljenpoika kolmannessa, serkukset neljän

nessä polves.sa j. n. e. Tällaista polvilukua sano-

taan siviilikomputatsioniksi. ja se on v:sta 1878
meillä yksiuomaiin vallitsevana. Sen vasta-

kohta on kanoninen komputatsioni, joka laskee

sivusukulaisuuden kahden henkilön välillä yh-

teisen kantaisän ja jommankumman kantaisästä
kauimpana olevan kyseenalaisen henkilön välisen

syntymäluvun mukaan niin. että sekä setä ja vel-

jenpoika keskenään että serkukset keskenään
ovat sukua toisessa polvessa. Isoisän isä, joka on
kolmannessa polvessa, perii ennen serkkuja,

vaikka nämä ovat likempää. isoisän parentelia,

kuin ensiksimainittu (Perintökaari 3:6.7). Pa-
renteliperiaatotta. joka sisältää sen. että likem-

pänä periunönjättäjää oleva henkilö sulkee omat
jälkeläisensä (haaransa, lat. slirps) pois perin-

nö.stä. modifioi viclii e d u s t a m i s o i k e u d e n

eli paremmin sanottuna s i j a a n t u 1 o-o i k e u-

den periaate (lat. jiis rcpriescniationis, ruots.

islndiiriiii). Tämä sisältäii. että jos haaran kanta-
isä on kuollut, hänen jälkeläisensä astuvat hä-

nen oikeuksiinsa ja perivät sen osan. minkä täm;i.

jos olisi elänyt, olisi perinyt. Noudattaen edellä-

mainittuja periaatteita laki jakaa kaikki perilli-

set suljettuihin perimyshiokkiin, s. o. ryhmiin,
jotka sulkevat kaikki nuuit pois perinnöstä, niin

kauan kuin yksikin perillinen sanuissa ryhmässä
on elossa. Perimysluokat ovat: rintaperilliset,

vanhemmat (mutta jos toinen on kuollut, on vel-

jillä ja sisarilla sijaantulo-oikeus) . veljet ja si-

saret jälkeläisineen, esi-isät toisessa polves.sa huo-
niioonottamalla sijaantulo-oikeus. vainajan van-
hempien veljet ja sisaret jälkeläisineen, esivan-

hemmat kolmannessa polvessa, serkut j. n. e. —
Puolisuvulla. s. o. sivusukulaisilla. joilla perin-

nönjättäjän kanssa on vain toinen kantavanhem-
mista yhteinen, on yhtäläinen oikeus perintöön
kuin kokosuvulla (Perintökaari 3:13). Tämä
merkit.see. että esim. sellainen veli- ja sisarpuoli,

joilla on yksi vanhemmista yhteinen, perivät toi-

sensa, mutta n. s. zustnnmcngehrachte Kinder
samoinkuin äiti ja lapsipuoli eivät peri toisiaan,

koska he eivät ole mitään sukua keskenään. Jos
taas puoli- ja kokosukulainen ovat kanssaperilli-

set, s. o., yhdessä joutuisivat perimään kolman-
nen, niin on kummallakin perintöoikeus vain sii-

lien osaan, jonka isän tai äidin, jonka kautta he
toinen toisensa kanssa ovat sukua, sukulaskun
mukaan eläissään olisi pitänyt ottaa. Esim. sisa-

ren kuoleman jälkeen perii täysiveli tai veli-

puoli, jolla on yhteinen äiti, edellisen äidin puo-

lelta saaman perimysmaan. jotavastoin velipuoli,

jolla isä on yliteinen sisaren kanssa, perii täysi-

veljen ohella muun omaisuuden. — Meidän oi-

keutemme mukaan ei aviopuoliso, kuten esim. Sak-

sassa on laita, koskaan ole perillinen. Hänellä
on. paitsi avioliiton kautta saavutettua naima-
osaa, ainoastaan etuosa (Naimi.skaaren 17:-, Pe-

rintökaaren 12 :3). — Ulkomaalaisella on hyvin
rajoitettu perintöoikeus suomalaisen jälkeenjättä-

mään omaisuuteen ellei valtioiden välillä ole vasta-

vuoroisuussopimusta. Tästä on tarkempia määräyk-
siä Perintökaaren 15 luvussa. Perintöön oikeu-

tetun perillisen piuitteessa perintö lankeaa kruu-
nulle, n. s. krnuiiunperintö. — Aviottomalla lap-

sella on perintöoikeus äitinsä, mutta ei tämän
muiden sukulai.sten paitsi aviottomien lasten ja

niiden rintaperilli-sten jälkeen. Äidin sukulai-

silla sitävastoin on, kohtuuttomasti kyllä, pe-

rintöoikeus aviottoman lapsen jälkeen, vaikkakin
vasta viime sijassa (Perintökaaren 8:7.8) vrt.

Aviovarallisuusoikeus. El. K.
Perimorfoosi ks. P s e ii d o m o r f o o s i.

Perimys sanan käyttö kielessä on hyvin va-

kaantumaton. .Se merkitsee: 1) perimistä (ruots.

iirjvundc) : 2) perinnön siirtymistä 1. lankeamista
ip,<io jtire kuoleman kautta (ruots. arffall) ilman
perinnönottoa (lat. aditio hereditatis. ruots. arf-

liiijl). ks. Perintö: 3) perimysjärjestystä

(ruots. arfsföljd 1. arfsordning, saks. Erifolge-

ordninii)). ks. Perimisjärjestys: 4) seu-

raantoa 1. suksessionia kuolleen henkilön oikeuk-

siin ja velvollisuuksiin (ruots. svccession, saks.

Erhfolge). Tässä merkityksessä p. on kokonais-
1. u n i V e r s a a 1 i s u k s e s s i o n i a, s. o., vai-
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iis. viiriit jii vt'lut.

i.i |>erilliselle. kun
! : iiiiiK.iati jiiiiniistCn eri-

l llUill»" i:titn'cssio «ififlii-

M iHeiisItT) Oli pjr-

:-t<'ttu ,«. MriirtTmi-

tii. 111 .t!.i >j'txiii(is. 1'. voi vielii olin

joko l*k II en I. intestantt i-p..

io«äa Uki II III i.i Kuku uu iH-rilliuoii. tui t e s-

I a m e D t t i'|i.. juxsa («riuuönjättujä nsettiiu |>e-

r'll!«<>n. El. K.

Perimysium. lihaskalvo. k^. Liliukset.
p_,-..,, .-"•"Il • -•• nittH. joku riinliemiiiiltn. lap-

i:i tulli miiiltn suktihiisiltii

I
iinineii iiii-^ioiiiiiii. jokn piiii-

> III sijnan. jonka joku on jol-

l.i- • luovuttanut iMnnkaaren 2

lu\un 1 ^ . k>. A n s i o ni a a. A', //-n.

Perimyssota isuksessionisota), jonkun
i un Niininiuttiia tai liallitKijan kuoltua
V vk.sestii »yutjiijt >ota. Tällaisia sotia

ovat ulliit esim. Es|ianjan perimyssota 1701-14,

Puolan |>eriniy»«ota 17:>H-;!S. Itävallan periniys-

••ota 1T4I-4S iks. n.).

Perimätieto ks. P e r i n t ä t i e t o.

P<rin /-rd'/- Charles Henry Xavier
isi.'. 190ÖI. bel;;. lainoppinut ja taloustieteilijä,

toimi professorina Louvainin yliopistossa. P. kuu-
lui I^ Playn |>erustamann kristillissosiaalisecn

koulukuntaan (ks. I. e P 1 a y ja Kristillinen
«OS i ai ismi): teoksia: ..Ue la ricliesse dans
le« Rocidtfri rhrftiennes" (1801). ..Les lois de la

societ<^ <lir#tienne" (187.'»). ..Le soeialisnie olir<>-

tien" ilS79). ,.Le patron. sa fonction. ses devoirs.
*es re«pon«aliilite>" 1I8SO1.

Perineum I. I a n t i o n p o li j a. yhteinen nimi-
tys niille pehmeille osille, jotka sulkevat lantion
ala-aukeaman muo<lostnen pohjan lanfioonfeloUe.

y. K.
Peringskiöld /-iuldl. .Johan (16.541720).

rauinaistutkija. Ituotsin valtion antikvaari. On
jiittanyt jälkeensä osaksi painettuina, osaksi
käjiikirjoituksina melkoiset määrät suku- ja mui-
nnistieteellisiU aineksia, joista vallankin viimeksi-
mainittuja. ..Monumenta sveo-pothica'" vieläkin
käx-tetään paikallistiitkimuksia tehtäessä. Niistä
on painosta ilmestynyt osa Uplantia käsittele-
vistä ticdiir<tiiksista. A. M. T.

Perinnöksi-osto. Kruunun omistamaan kruu-
nunluonfoi-een tilaan, johon yksityisellä on va-
kaa hallintaoikcu-. voi tilan haltia saada oinistiis-

oikeiiden miliirutystä kruunulle snoritpttavasta
maksusta. Tiillaista omistusoikeuden ostamista
•anotaan p:k»i ja suoritettavaa maksua p.liin-

naksi. P:o« koskevat ensimäiset määräykset an-
nettiin .Inhana Ill:ii aikana erilällii kunink. pa-
tentill-i v:Ita 1.582. Myöhemmin aniietiiista mää-
r' • erityisesti mainittava, että 1789v:ii

y vakuutuskirjan yhteydessä annettiin
eriliiiicn perustuslain pyhyydellä voimassaoleva
akelus .kriiununtulojen myymisestä perinnöksi
"•'

' eduista ja ehdoista, joilla perintö-
t> lilhin on hallittava." .'^nnialla kuin
iiii.i -.1.1. Itiin, että kruununtalon asukkaan jn
hinen l.-uti-nsa tuli saada pysyä tilalla pois aja-
matta mie» mieheltä siinä järjeHtyksoKsä kuin
siitä oli erittäin säädetty, vakuutettiin siinä asuk-
kaalle oikeus tilan (Xfrinnöksiostoon muiden
edellä. Yksityiskohtainen luettelo niistä erilaa-

tuisista tiloista, jotka voidaan ostaa porinniiksi.

011 kunink. aset. 1!) p:ltä joulukuuta 172:>. joka
iiiäärältiin 178!) v:n asetuksessa edelleen voi

massa oloinaan. P.-hinta iiiäärältiin nikiiisoiiiinin

arvion perusteella siinä tapauksessii, ettii asuka*
itse toimitti p:U: uunissa tapauksessa se määrät
tiin huutokaiipnlhi. Sitteiiiniin v, 1741 määrät
tiili p:n hinnaksi kolmen vuoden maavero kruii

nuiiverohiniian iks. t.l iiiiikaau. Nykyään 011 vius

taava liinta erään v. 184!) annetun asetuksen mu
kaan kolniiiikertainen veroparselicii arvo ke.ski

veroliiniiaii mukaan liihiiinä edellisenä vuonna
p.-hakemuksen teosta lukion. Keskivemhinta mää
riittyiiä vuonna taas 011 keskiarvo kysymyksessä
olevan vuoden ja yhdeksän liihiiinä edollisoii vuo
don veroista. P. -hinnan saa nykyäiiii maksaa
kniiintille kymmenen vuodon kuluessa. Sellaisten

iiutistalojen p.. jotk;i nauttivat vapaavuosia ei

viitkä ole täyteen määriiiinsä viljellyt ja raken-
netut, on nykyäiin kielletty, ks. K r m n 11 11 n

maa, K r u u n u n t a 1 o. A. Iin.

Perinnöllinen monarkia, ks. Porini ö

k 11 n i M ^' a s.

Perinnöllinen rakennusoikeus isaks. F.ihbau

ncliH. inyyliivissii olev:i ia iioiiiuiölliiion oikeus

saada piliiii toisen omistamalla iiiaapalstalhi ra-

kennus. Maanomistaja ja talonomistaja ovat siis

tikssii tapauksessa eri henkilöitä. P. r. 011 käy-
tännössä .Saksassa: sitä liiliollii on Kiifilaniiissa

esiintyvä /ra.sr. Saksan lain iiiiik:ian p:n r:ii hai

lialla on sinä aikana, minkä tämä oikeus kestää,

tiiysi kiiyttövalta maapalstaan: hän saattaa myydä
jiittäii perinnöksi ja panna kiiniiitvksoeii sille ra

kentaniansa talon. Kun p. r. sovitun ajnn kulut-

tua 011 lakannut. Joutuu rakeiuiiMtu talo joko
korvauksesta tai korvaiiksett:i inaanoiiiistajallo.

.Saksas.sa p. r. myönnetään tavallisesti 00-70 vuo-

deksi (Englannissa 99 vuodeksi) ja maanomista-
jalle suoritettava vuokra on useimmiten 2-3"/,

maan arvosta. P. r. on Saksassa tullut käytän-
töön etupäässä valtion ja kuntain maalla. Se te-

kee vähävaraiselle lielponimaksi hankkia it

velloen oman kodin, ia kiinnillo iiiahdoUi.seksi mu
kavalhi tavalla elikiiistä toiitlikoinotteliia samalla
kuin se tuottaa niille rahallista etua. ./. /'.

Perinnöllislahjoitus (saks. Erhschale) oli

Preussin maaoikeuden a vio-omaisuussäii unosten

mukaan puolisoiden hoidettavaksi anneltu oiiiai

siius. jonka tuloia he saivat kiiytlää, mutta jonka
omistusoikeus kuului heidiin hiiisilloeii. El. K.

Perinnöllisyys, esiv;inhempiB»i nniinaisiiuksien

enemiuiin tai viiheniinrm tiiydclliiien iliMoneniineii

^'ilkeliiisissii. Nykyaikainen p. tiitkinius. gene-
tiikka, on kuitenkin opettaniil, ettei n. s.

..perininillisen ominaisuuden" lainkaan tarvitse

niiyttiiytyii yksilössä tai kokonaisessa sukupol-

vessa, vaikka sen aiheet ovat olemassa ja teke-

vät mahdolliseksi ominaisuuden esiintymisen
jossakin seuraavassa polvessa. OminaisuiKlet sel-

laisinaan eivät siis periydy, ainoastaan niiden

aiheet, g e n i t. P.-tutkimiis käsittelee senvuoksi

v:inliempieii tai esiviiiiliem(iieii ja heidän jälke-

läistensä ominaiHiiiiksia riippumatta siitä, ovatko
ne nilkyviii vai eivät, ja panee siis [liiäpainon

aiheisiin. .lotta aiheet voisivat keliittäii edusta

inansa ominaisuudet, vaaditaan kuitenkin mää
rättyjil sekä ulkonaisia että sisäisiä edellytyksiä.

Primula HininmH esikkoa tunnetaan punakukkai-
nen jn valkokukkainen rotu. .Tos punakukkaista
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rotua viljellään 00-35° C läiiunössä. iiuiuttuu se

valkeaksi. Mutta siitä huolimatta sillä on edel-

leeu ])unaisen värin ailie. tämä ei vain korkeassa
liimmussä kykene aikaansaamaan punaisen väri-

aineen syntymiltä. Se näluläiin paraiten siitä,

että JOS kasvi jälleen siirretään 1.5-20° C läm-
pöön, kehittyy punaisia kukkia. Tiissä ei siis

periydy ominaisuus „punakukkaisuus". vaan ai-

noastaan kyky suhtautua lämpöön siten, että
20° :ssa syntyy punaisia. 30° :ssa valkeita kukkia.
Vielä selvemmin todistavat aiheiden periyt}'mi-

sen Johan n sen in pai)ukokcet. Johannsen
todisti, että pavun paino oli mitä ennen sanot-

tiin peri\ty vaksi ominaisuudeksi. Koska pavulla

säänniinnuikaisesti tapahtuu itsesiitos, onnistui
Itänen eristää joukko rotuja, joissa siemenen
paino oli erilainen. Mutta näiden rotujen puhdas-
viljelyksessä osoittautui, että ulkonaiset olosuh-

teet, joissa kasvit kehittyivät, vaikuttivat niin

paljon, että rotuominaisuudet kokonaan peittyi-

vät. Niinpä esim. iso- ja raskassiemeuinen rotu

saattoi kuivuuden, ravinnonpuutteen, sopimatto-
man lämmön y. m. vuoksi synnyttää pienempiä
siemeniä kuin kevytsiemenineu rotu. Erilaisilla

kokeilla Johannsen saattoi kuitenkin todentaa,

että aiheet olivat aivan muuttumattomat.
Usein on hyvin vaikea ratkaista, riippuuko

ominaisuus perinnöllisestä aiheesta vai onko se

ulkonaisten syiden aiheuttama ja siis kokonaan
tilapäinen, eikä periytyvä. Kongenitaalisten eli

myötäsyntyneiden ominaisuuksien ei aina tar-

vitse olla perinnöllisistä aiheista riippuvia, vaan
voivat esim. ihmisellä ja ni.säkkäillä olla sikiön

kehitysaikana saavutettuja. Perinnöllisiä tarttu-

via tauteja, joista lääketieteellisessä kirjallisuu-

dessa vielä näkee puhuttavan, ei yleensä voi olla

olemassa, koska ne riippuvat pikkueliöistä. joilla

ei ole mitään tekemistä periytyvien aiheiden

kanssa. Jos tartunta tapahtuu sikiön kehitys-

aikana tai jo munassa, on kysymyksessä vain

näennäinen periytyminen. Tarttuvat taudit eivät

siis periydy, mutta jonkinlainen taipumus mää-
rättyyn tautiin voi mennä perintönä: onpa mitä
suurimmalla todennäköisyydellä todistettukin näin
tapahtuneen.
Monessa tapauk.sessa voi vain jälkeläisiä tut-

kimalla saada selville, onko yksilön joku ominai-
suus perinnöllisen aiheen synnyttämä vai tila-

päisten ympäristön muutoksien aiheuttama. Ko-
tuja. joiden synty riippuu p.-aineksen muutok-
sista, nimitetään m u t a t s i o n e i k s i. ja ne
ovat säännönmukaisesti konstantteja. joskin ul-

konaiset olosuhteet, kuten edellä on mainittu, voi-

vat niihin vaikuttaa. Mutatsioneista puhuu jo

Dar\vin. mutta va.sta de Vriesin tutkimukset sel-

vittivät niiden merkityksen tieteelle (ks. M u-

tatsioniteorial. Nykyään tunnetaan suuri

joukko sekä kasvi- että eläinmutatsioneja. Useim-
mat ovat syntyneet siten, että yksi geni on
hävinnyt p.-aineksesta. Tunnetaan kuitenkin sel-

laisiakin mutatsioneja. joiden synty riippuu lui-

desta lisägenistä : niitä ei kuitenkaan ole var-

masti huomattu niiden esiintyejäsä ensi kerran.
Tilapäisiä ja yksinomaan ulkonaisista, p.-ainekseen

vaikuttamattomista syistä aiheutuneita poikkeuk-
sia normaalisesta tyypistä nimitetään somat-
sioneiksi 1. modifikatsioneiksi (tila-

päismuunnokset. huojuva muuntelul. Tällainen
tilapäismuunnos on valkokukkainen Primula-yk-

silö, joka on menettänyt värinsä lämmön vaiku-

tuksesta. Valkea rotu, joka ei koskaan synnytä
punaisia kukkia, on taas esimerkki mutatsioiiista.

joka on syntynyt aiheen, tässä punakukkaisuu
den aiheen, häviämisen kautta.

Erilaiset somatsionit ovat hyvin tavallisia,

etenkin kasveissa, mutatsionit taas ovat verraten
harvinaisia. Syyksi täliän on \V e i s m a n n kat-

sonut p.-aineksen suhteellisen muuttumattomuu-
den. kon.stanssin. vastakohtana muun ruumiin
alttiudelle ottaa vastaan vaikutuksia ympäris-
tön vaihteluista. Ituplasmateoriassaan
\\'eismann on kehittänyt tätä ajatusta edelleen,

tehden olennaisen eron ..i t u s o 1 u j en" fblastos)

j

ja ruumiin muiden solujen (soma/ välillä. Itu-

plasmaa hän vertaa kasvilonkeroon. joka alitui-

sesti kasvaa edelleen ja synnyttää uusia taimia
(somaattisia soluja). Tämä i t u p I a s m a n j a t-

k u V a i s u u s selittää siis toisiaan seuraavien
sukupolvien yhtäläisyyden, ja kehitysprobleemi
supistuu kysymykseksi, kuinka muutokset suku-
puoiisolujen ituplasmassa tapahtuvat. Kokeita
korkean lämpömäärän tai kemiallisten ärsytys
ten %-aikutuksesta suorastaan ituplasmaan tai p.-

aiuekseen onkin tehty, ja ne ovat joissakin ta-

pauksissa antaneet mvönteisiä tuloksia.

Aivan päinvastainen mielipide on neolamarcki-

laisella koulukunnalla. Se arvelee nini.. että alku-

peräisesti somatogeeninen ominaisuus, esiintyes-

sään useammis.sa toisiaan seuraavissa sukupol-

vissa, muuttuu blastogeeniseksi, s. o. synnyttää
p,-ainekseen periytyvän aiheen. K a m m e r e rin

lukuisat sammakkoeläinkokeet näyttävät todella-

kin puhuvan sen puolesta, että somatsioni voi

muuttua mutatsioniksi. mutta kun kaikki muut
tarkat kokeilijat suuressa mittakaavassa suorite-

tuista kokeista huolimatta eivät koskaan ole saa-

neet muita kuin kielteisiä tuloksia, on toistaiseksi

paras suhtautua epäilevästi kysymvkseen saavu-

tettujen ominaisuuksien periytyväisyydestä. Täl-

laisen odottavan kannan puolesta puhuu sekin,

että biologian nykyisellä kehitysasteella kohtaa
voittamattomia vaikeuksia, jos mieli selittää,

kuinka somaattisissa soluissa tapahtunut muu-
tos voi siirtyä sukupuolisoluihin ja siellä saada

itsenäisen aiheen p.-ainekseen. Nykyaikaiset ge-

neetikot ovat senvuoksi yleensä yhtyneet Weis-
raannin mielipiteeseen.

Uudenaikainen p.-tutkimus työskentelee tätä

nykyä neljänä eri suuntana:
1. Tilastollinen 1. biometrinen

koulukunta, jonka pääedustajat ovat Eng-
lannissa ja Ameriikassa, käyttää suuria yksilö-

joukkoja, n. s. populatsioneja. joita käsitellään

kokonaisuuksina. Tätä aineistoa käsitellään puh-

taasti matemaattisten periaatteiden mukaan, ja

biometrikot ovat kehittäneet aivan erikoiset me-
nettelrtavat saavutettujen tuloksien esittämiseksi

kaavoilla ja käyrillä. Muuntelutilastotiede on
epäilemättä hvvin tärkeä osa p.-oppia, mutta se

jättää usein tärkeitä biologisia tosiasioita huo-

mioonottamatta, joten sen tulokset sangen usein

ov;it harhaanjohtavia tai suorastaan vääriä. Suun-
nan alkaja Francis Galton esitti lain ..fi-

liaalisesta regressionista". jonka mukaan ääri-

mäisten muuntelijain jälkeläiset eivät koskaan
saavuta vanhempiensa äärimäisiä muuntelurajoja.

vaan osoittavat palautumista rodun keskimääräi-

j

seen laatuun, ja että jälkeläisten poikkeus tästä
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jatkuvan }ärjesteliiiulli>eii valinnan
• " • :tt;\a rmiim lialiiltiiiin suun-

|

lantilai^eii roilun jalostusta

^:iä. J o h n n n s e n i n jo

uit papututkimukset liiivittiivät

loiveni kokonaau. Xlyöskin Jo-

iksi iH>puhit:sioneista ja tuli nUen-

liki-ii vahvistaviin tuloksiin.

\t tiiliiiii. vaan ryiityi

m it^e ]iopulatsionejn.

luutui, ettu nitinii olivat kokoonpnn-
'a roduista, ja että valinta tapalitui

t näistä roduista saivat lisäan-

tiin. Kun Joliannsen sitten teki

L .kukeita ..pulituilla linjoilla", joiksi

kaikkia itsehedelniuityksen kautta
»yntyneitä yhden yksilön jälkeläisiii. oli va-

linta aivan tulokseton. Koska kaikki snmaan
pi.' • linjaan kuuluvat yksilöt olivat p.-ai-

n' livan identtisiä, oli .lohannsenin ko-

k. 11. ettei valinta kykene niiiiittamaan

[- aiheita, vaan ainoastaan synnyttä-

m . ;,,..t..>ioneja. jotka valinnan lakattua jäl-

leen häviävät palautuen alkuperäiseen lähtömuo-

toon.

2. Kokeellinen ristisiitostutki-
mus I. mendelismi on nuorin, mutta epäile-

mittA tärkein noista 4 suunnasta. Tavallaan se

kyllS r.n livvin vanha, kokeellisesti aikaansaatuja
M on nim. jo kauan tunnettu. Mutta
v.. . d e 1 i n säännön 1. lain uudel-

leeu keksiminen v. 1900 antoi tälle tiitkiinuk-

selle vauhtia ja teki sen yhdek.si nykyaikaisen
biolofdan keskeisimmistä. Ilernekokcissaan Men-
del ik». t.i oli todennut, että sekasikiö voi eri-

erchdyttävä.sti muistuttaa
IP). Lisäksi hiin huoma.si,

• . i-iKiMt iK,i jos ne paritetaan kes-

• t ole konstantte'11, vaan synnyttä-
iipien«a kaltaisia jälkeläisiä. Jos van-

n.

t<

1-1

k.

Vili

hemmat eroavat voin yhteen oininnisiiiiteen näli-

rf*.. .._;.,, .11.. ,.. jiijnakukkaisuus). niin tämä
t.. F. yksilöiÄtä ';, muistuttaa
•I' -i tyyppiä, vain ", reses-

ftiivintn. »lixtuva . .Viiintä ' , :stii kiiitcn-

kiti \.iin ". oii 1 allilsevia. kun taas '/,

• '. ollen siis sekiu^ikiiiitä

• -sa3:l (ks. M en dcl).
Mioinkuiii puhtaasti vallitseva neljäs-

ii on kon-tontti. .Jos otaksut:uin. että

A Miuxtäut vallitfievan ominni-iiiideii tekijilä tai

aihetta ja a merkitsee, että tämä ominaisuus
puuttuu alistuvalta ro<lulta. voidaan sekaj<ikiö

iFii merkitä 4>i TämH synnvttiUi kuitenkin yk-
•inomoAn |. . -a käytettynä
koiriu- ja i-n yhteisenä

iiiiiiityksenäl. s. o. •laiiieelleihin ei koskaan si

siilly sekä .4 että o, vaan juko .t tahi ti. K,-sukii'

jMilvessa ovat .sen mukaisesti seurna\-at 4 yhdis-

telniiiä mahdollisia: .1.4. Aa. ».4. no. Käistä mo-
lemmat äärimäiset ovat vanhempiensa kaltaisia

ja inuoilo>tavat siis koiistantin vallit.sevan lAAi
ja koiistantin alistuvan fiiny neljiisosan. kun taas

inoleinmat keskiniiiiset ylulistelmät (.4ii, a A) ovat

seka-ikiöliioiinetta. iiiiiodostaeii ne •/,, jotka jäi

levn jakautuvat. Otaksiiiiiassa, että joka ominai-

suutta eilustaa p.-aineksessa yksi tekijä ja että

nämä tekijät ovat vastakkaisia. Mendel keksi se

lityksen F;-sukiipolven, siis seka>ikiiii(ien omi
luiselle jakautumiselle. Niiiilen ailieiden suuri il

.senäisyys kävi selville risteyttiimiskokeista sellais

ten iniiotojeu välillä, jotka erosivat kahteen 1.

useampaan ominaisuuteen nähden. .los nim. ris-

teytetään 2 muotoa, joilla on 2 erilaista oniinni-

suutta, esim. .4/fX"''. niin F, = .4ii lib. mutta
F, :ssa saadaan 16 eri ylidi.stelmää (genotyyppiä);

.4.4/{B. Aa UH. Aa Hb ii(i»6. aabb, jotka

kuitenkin, edellyttäen, että sekil .4 että /{ ovat

täydellisesti vallitsevia o:n ja ():n .suhteen,

esiintyvät ulkonaisesti 4:nä eri muotona (feuo

tyyppinä) suhteessa 9:3 ::!:!. Näistä on 9 -AU.
siis vallit.sevaa vanhempain tyyppiä. 1 alistuvaa

vanhempain tyypjiiä ja moleiiiinat keskinäiset

niuodo.-tavat uudet yhdistelmät Ah ja alt. Myöskin
kun on kysymyksessä useita ominaisiiii>pareja.

esiintyviit niiden tekijät itsenäisinä ja inuodos

tavat kaikenlaisia yhdistelmiä.

Mendelin säännön paikkansapitäväisyys on tn

dettu lukuisissa tapauksissa ka.sveibin. eläimiin

ja myös ihmiseen nähden. Kuitenkin "ii Men-
delin huomaama t ä y il e 1 1 i ii e n d o m i n a n s s i

F, yksilöissä osoittautunut hyvin liarvinaiseksi ja

harhanäiistä riippuvaksi. .Säännönmukaisesti

sekasikiöt ovat intermediiiärisiä. keskiväli-

siä. Etenkin näyttää iiiiin olevan laita vii-

rin ja ulkomuodon suhteen. Kiin esim. ..sini-

set" andaliisialaispt kanat ovut väriltään har-

maita, koska ne ovat valkean ja mustan ro-

dun risteytyksen liilo-;. Tässä on myös selity.s sii-

hen, ettei ole ollut ni:ihdollista saada koiistnnt-

tin harmaata rotua. F,-yksilöinä harmaat aina

jakautuvat '•, valkeita. ';, harmaita ja 'f, mustia.

Toisissa tapauksissa väri voi olla karkeammin ja-

kautunut, ja sekasikiö on tällöin pilkullinen iiiio-

saiikkisekasikiöl. Vielä on todettu, että

domiiianR.si voi olla epätäydellinen: F, on

silloin melkein samanlainen kuin alistuva muoto,

mutta jakautuu -iitii huolimatta tavallisuuden

mukaan, llyönteisillii on lisäksi hiiomiittu sun

resti vaihteleva doiiiiiiaiis..i. joka osoittautuu

siinä, että F, yksilöt muodostavat täydellisen sar

jan inolempien vanhempien viilimiiotoja. I/Opuksi

sukupuoli voi muutamissa tapauksissa milii-

rätä dominanssin. Siten esim. erään sarvellisen

ja sarvettoman laniinasrodiin sekosikiöllä sarvel-

lisuus on vallitseva F,-koirailla, alistuva F.naa-

rnilla. •— F,-polvessa tapahtuva jakaiiliiininen ja

g a m e e t I i e n p ii h t a ii s on siis pääasiana

Mendelin siiännBssä.

Mendelistiscn tutkimuksen valossa monet en-

nen arvoitukselliset ilmiöt saavat yksinkertais?ii

selityksen. Xiin esim. epämiiäräinen latenssi-kä-

site iks. Latentti) saa paljon täsmilllisemmäii

sisällön, -illii. mainitakseinmo vain pari esimeik

kiä. tilliämme nvt. eltil alistuva oininnisuiia voi
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numta >ukui)olvea olla vallitsevan oniinaisi!i;iuM

peittämä ja että toinen geni voi täydelleen tu-

kaluittait toisen vaikutuksen. Kumniassakiu ta-

[lauksessa tukaliutettu aihe voi kuitenkin jalcm-
tuniiscn vaikutuksesta jälleen synnyttää edusta-

n-ansa oniiuaisuuilen. Samoin monet a tav ismi
(ks. t.) -tapaukset tulevat helposti ymmärrettä-
viksi. On esim. eräitä ominaisuuksia, jotka riip-

puvat kahdesta tekijästä, sanokaamme .1 :sta ja

/Srstä. Näin näyttää yleensä olevan sekä eläin-

ten että kasvien värien laita. Jos toinen t«kijä

puuttuu, on iiipnientinnuiodostus mahdoton ja

eläin tai kasvin kukat tulevat valkeiksi. Jos
kaksi tällaista konstanttia valkeaa rotua. Ah ja

aB. risteytetään, saada;in F,-polvi Au Bb. jossa

on seka A:ta. että B:tä, mistä seuraa, että väri

yhtäkkiä taas ilmestyy. Näiden värillisten

K,-yksilöjen paritus keskeniiJin tuottaa Fj-polvessa

!) viirillistä .yksilöä 7 väritöntä kohti. Suhde 9: 7

suhteen 9:3:3:1 sijasta riippuu siitä, ettei

kolmea viimeistä ryhmää ulkopuolisesti voi erot-

taa toisistaan. Tämä esimerkki osoittaa ensinnä-
kin, että poikkeukset säännöllisestä jakautumi-
sesta voidaan selittää ja että ulkonaisesti aivan
yhtäläisten yksilöjen p.-aines voi olla hyvin
poikkeavaa — niinpii tunnetaan kokonaista 32
valkeaa hiirirotua. Lopuksi mjös k o r r e-

1 a t s i o n i (ks. t.) aivan erillään olevien elin-

ten välillä saa uutta valaistusta mendelismiu
kautta. Sama tekijä p. -aineksessa voi nim. edus-

taa kahta tai useampaa ulkonaisesti aivan itse-

näistä ja eriluonteista ominaisuutta. On selvää,

että nämä asiain näin ollen aina esiintyvät yh-
dessä. Tunnetaan sitäpaitsi tapauksia, joissa

eräiit itsenäiset aiheet ovat liittyneet toisiinsa

taikka päinvastoin hylkivät toisiaan, s. o. eivät

koskaan sisälly samaan jiameettiin. Tällöin syn-
tyy tietysti korrelatiivisia suhteita näiden ge-

nien kehittämien ominaisuuksien välillä.

o. Cytologinen 1. soluopillinen p,-

tutkimus koettaa tarkastamalla sukup-joli-

solujen syntyä ja kypsymistä sekä koiraa- ja

naaraspuolisten .sukusolujen yhtymistä siitoksessa

saada selville mihin solun osiin p.-aiheet ovat
sijoittuneet sekä samalla saada selitystä kokeel-

lista tietä saavutetuille tuloksille. Jo Darwin
etsi pangenesi steoriassaan aineellisia periy-

tymisen välittäjiä, mutta hänen mietteillään on
nykyään vain historiallista merkitystä. Nyky-
ajan solutieteilijöistä useimmat katsovat solu-
tuman p. -ilmiöissä tärkeimmäksi, ja arvelevat,

että alkulimalla sen rinnalla on pienempi merki-
tys. Solutuman osista taas pidetään tärkeim-
pinä k r o m o s o m e j a (ks. Solu. Tuman
jakautuminen. Siitos). Tämän käsityk-

sen puolesta puhuu: 1) se, että saman lajin

kromosomien luku ja koko on yhtäsuuri ruu-

miin kaikissa soluissa, ja että erinäisissä ta-

pauksissa voidaan solussa selvästi huomata kak-
sinkertainen määrä kromosomeja, joista toinen

puoli on kotoisin äidin munasolusta, toinen puoli

isän siittiöstä tai siitepölyhiukkasesta; 2) se,

että solun jakautuessa jokainen kromosomi ja-

kautuu kahtia pitkittäin, niin että sen aines

matemaattisen tarkasti jakautuu tytärsolujen kes-

ken, kun taas alkuliman jakautuminen voi tapah-

tua paljon epätasaisemmin; 3) se, että sukupuoli-

solujen kypsyessä isän ja äidin puolelta pidveu-

tuvat vastaavat kromosomit asettuvat aivan vie-

lekkäin (k r o m o s o m i k o n j u g a t s i o u i) ja
että sitä seuraavassa solujakautumisessa (re-

duktsiouijaossa) kromosomit eivät ja-

kaudu pitkittäin kahtia, vaan isänpuoliset ja
äidinpuoliset kromosomit eroavat jälleen ja ja-

kautuvat molempien tytärsolujen kesken, jolloin

tapahtuu retluktsioni, vähennys, kromosomien lu-

vussa ja tämän luvun kaksinkertaistuminen sii-

toksessa vältetään. Koska äidinpuoliset (ABC)
ja isänpuoliset lal)c) kromosomit voivat re-

duktsionijaossa tulla jaetuiksi tytärsoluille eri

tavoin, esim. Ahi-. aBC, saadaan ilendelin sään-
nölle päapiirteis.^^iian tyydyttävä .soluopillinen se-

litys, joskaan kaikki tunnetut tapaukset eivät
tule t.äysin ymmiirrcl taviksi.

Ettei alkulima kuitenkaan ole merkityksetön
periytymises.sä, käy selville sekä hedelmöitetyn
munasolun normaalisesta kehityk.sestä, jonka
alkuasteisiin esim. alkuliman määrä ja sijoit-

tumistapa solussa vaikuttaa hyvin paljon, että

myöskin piikkinahkaisten suhteen tehdyistä ko-

keista. On nim. onnistuttu hedelmöittämään
erään merisiilin tumattomia munankappaleita,
siis alkulimamöhkäleitä. erään meritähden, siis

toiseen luokkaan kuuluvan lajin siittiöillä, ja

osoittautui tällöin, että näin .syntyneellä tou-

kalla oli erikoisia merisiiliominaisuuksia, joiden

siis oli täytynyt periytyä alkuliman välityksellä.

Kaikesta päättäen alkuliman vaikutus kehityk-
seen rajoittuu ensimäisiin kehitysasteisiin, jonka
jälkeen tuma tulee kokonaan vallitsevaksi,

4. S u k u t u t k i m u s. Koska mendelistisen

koulukunnan kokeellisia menettelytapoja ei voi

sovittaa iluniseen. on häneen nähden ollut pakko
kehittää erikoisia menetelmiä. Sen on sukututki-

mus ottanut tehtäväkseen. Laatimalla genea-

logisia taulukoita, sukupuita y. m. s. se koettaa
saada selville, kuinka ihmiseu sekä normaalisten
että sairaloisten ominaisuuksien aiheet periyty-

vät. Päinvastoin kuin historioitsijat, jotka genea-

logisissa tutkimuksissaan yleensä seuraavat vain
miespuolisia yksilöitä, ottaa sukututkimus huo-
mioon sekä mies- että naispuoliset jälkeläiset,

sillä vain siten saadaan käsitys p.-suhteista. Suku-
tutkimus nykyaikaisessa muodossaan on aivan
uusi tieteenhaara, mutta rakentaen edelleen men-
delismiu saavuttamille tuloksille se on jo saanut
paljon aikaan ihmisen p. -suhteiden selvittämi-

seksi.- Sen on onnistunut osoittaa, että suuri

joukko ihmisen normaalisia ominaisuuksia sa-

moinkuin lukui.sat anomaliat ja taudit noudat-
tavat Mendelin sääntöä, Ensinmainituista ovat

esimerkkejä silmäin väri. hiusten väri ja muoto,

ihon väri. ominaisuus synnyttää kaksosia ja

kolmosia, eräät kasvonpiirteet, esim. Habsburgien
tyyppi ja juutalaisten luonteenomaiset piirteet,

Anomalioista ovat ensi sijassa mainittavat eräät

raajojen epänuiodostumat, kuten sormien liika-

luku, sormien yhteenkasvettuminen y. m. Samoin
kaäpiökasvu, halkohuulisuus ja perinnöllinen

kaljupäisyys seuraavat Mendelin sääntöä. ,,Mend-

laavista" taudeista ovat tärkeimmät erilaiset mieli-

sairaudet, ihotaudit ja eräät silmätaudit. Yhtenä
paraiten tutkituista on lopuksi mainittava veren-

vuototauti, hemofilia (ks. t.). Tässä dominanssi
riippuu sukupuolesta, jonka vuoksi vain miespuo-
liset henkilöt sairastuvat, kun taas naiset, vaikka
heillä onkin aihe, pysyvät ulkonaisesti terveinä,

mutta jättävät taudin perintönä toiselle puolelle



411 Perinnönjako— Perin nönluovutus i\:

'liidin, til^

iii että

iixlenntil.

tekij.i.i. iiuN.i

isnsojeii kos-

... .. i _ i- Il e r a t s i o-

letuilln tuloksin» t-i to

kiiytiiiiuollistii iiiprki-

^:itt« on niitii Tolijois-

1,1 Sveitsissä jo ryli

M. LaiDsiiiiiiiintö'

liseeraiis) on koe-

.1.1 un vuliin^llisiii pe-

.iiiUstu niitä perintönä

uusillv oui^upoKiUe leugeniikko, rotu-
h_vpi»nini Muissakin niais.sa on ehdotettu

t
' irkastiista nvioliiltoon uiko-

V -i-sti turmeltuneiden ja suii-

r- .11 iii^i-iieroitujen yksilöjen kieltä-

liittoon nienomu.stä. Toimenpiteiden
' ' :ia on Aiis — vastoin Galtouin ja

I toiveita .— toistaiseksi vain estää
v Mipajt rodun liuonontutnistn. ja aika.

rodun (»ositiiviseksi parantamiseksi
V.. menestyksellistä, lienee vielä hyvin
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' ; Aug. W'eismnnn. ..Vorträge iiber

!'• theorie" Ci pain. 1913): W. Schall-
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Mutation.-theorie" '1901-0:1»: \V. Bateson. ,.Men-

del'* principles of heredity" il912i: E. Baur,
.EinfUhrun); in die experimentelle Vererbun<is-

lehre" i2 pain.. 1914i ; R. »loldschmidt. ..EinfUh-
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n. r-ry.

Perinnönjako on oikeustoimi, jolla pesänosak-
kaat jonkun lu-nkilön kuoltua totoultnvat pcrintö-
lai II iiri Kiikeudenluontoiset vaateensa jäiimis-

t 'tlavat väliaikaisen omaisuusyhteyden.
!' lita ovat yleensä jälkeonelävu puoliso

". jolla ilman vijikimistä on oikeus
I. perilliset, testamentin ja legaatin-
luajat ynnä ennen kuolleen puolison oikeuden-
omi«M'iif ellei hänen jälkeensä pcsänjakoa I.

' -. t.) ole toimitettu. Pesän velkojat
• -toin ole pesänosakkaita. P. on muo-
doilla I. (firmnnlisopimUM: sen pätevyyteen vaadi-
taan, että jnko toimitetaan kirjallisesti, ja että
k ' töntä uskottua miestä (ci naistal on
I- • Mutta käytäntö) on mennyt pitem-

!

" '-ttä Uskottujen miesten tehtävä
" " in. «. toimitusteoria). Uskotut

j

n..- • .11 ....1,1 fierillisten valittava, multa kau-
punfrixna nimittilä ne maistrajitti. paitsi jos vai-
naja kuului aateli»- tai pappiskäUtyyn. PesUn-
oukkaiilen ja uskottujen miesten lulef allekir-
joittaa :.lr.l.ir a r...I- ii< < • I ,1 1 . „nHlTuntfnl ).

Mutta -tforiaii. kat-
•oo rir . sen allekir-

joittarat. Kun talloin ei kay ilmi, ovatko kaikki

orakkaat tyytyväiset jakoon, iinn on tyylyinättö
Uliin tuiiiiitusteorian mukaan nostettava kanne
iiiaallrt yön ja vuoden ja kaupiin,t:issa kolmen kuu
kauden kuluessa p;st» (Perintökaari i:>:l). Mutta
sopimusteorian 1. sen mielipiteen mukaan, että

p. on sopimus osakkaiden kesken, ovat imiiit osak
kaat velvolliset anomaan oikeutta jakamaan heille

osuutensii (Perintökaaren 12:1 :stä johdetiu oi-

keusaualogia). jolloin oikeuden tuomio riosotlo
lain 3:4 mukaan korvaa osakkaan tahdonilmai-
sun. Tätä mieltä on \V. Chydenius [..Lärobok i

finsk arfs- och Icstnmentsriitt"). joka katsoo,

että Perintökaaren 13:1 koskee vain sitä ta-

pausta, että o.sakkaat ovat laillisesti jakaneet pe-

rinnön, mutta että joku osakkaista katsoo saa-

neensa huonomman osan tai että hänen osuutensa
voitetaan häneltä iiioitekanteella pois (perin-
nön tasoittaminen). Kiiotsissa on tiima

mielipide vallitsevana. Maistraatinkaan nimittä-
mien uskottujen miesten o.sanotto toimitukseen ei

riistä tältä sopimuksen luonnetta, niin että se

on pätevä, vaikkapa osakkaat olisivat itse valin-

neet uskotut miehet : nimitysoikeus sisiiltää ai-

noastaan oikeuden saada määriitly palkkio.
Itse

i>. tapahtuu seuraavalla tavalla: sittenkuin
pesänselvitys (riiots. houtrcdning). johon kuuluu
m. m. että velka maksetaan, on tapahtunut, erote-

taan ensin puolisoiden yksityinen omaisuus ja

jiilkeenelävän puolison etuosa (ks. t.) ; yhteinen
omaisuus jaetaan kahtia tai avioehtojen määräys-
ten mukaan, ja jälkeenelävä puoliso ottaa arvalla
toisen osan naimaosanaan. Toinen osa pannaan
.samanarvoisiin osiin, jotka arvotaan perillisten

kesken. Jos ei ole vajavallaisi» perillisiä, voidaan
perintö jakaa ilman arpaa. Kiinteän maalla ole-

van omaisuuden osiin on veljellä tai veljen lap-

silla otto-oikeus ennen si.sarta, ja muista pe-

rillisi.stä suiirempiosaisella otto-oikeus pienempi-
osaisen edellii. .Jos jaettava kiinteimistö on niin
pieni, että jokainen osa ei tekisi kolmassada.sosaa
iiiantt.aalia eikä sisältäisi vähintiiän .5 ha veron-
kaiinattavaa maata, on veljellii tai suurempiosai-
sella lunastusoikeus maahan (Perintökaa-
ren 12:7. Keis. asetus maatilojen osittamisesta

12 p:ltä kesäk. 189.i. 1§). Tämii agraaripoliittis-

ten näkökohtien aiheuttama niiiiiräys tarkoittaa
estiiii maakiinleimistiijen jakamista mitättömän
[lieniin osiin. n. s. pulverisntsionia. .*saina pää-
määrä on myöskin Kiiniiik. kiellolla tS p:ltähel-
mik. 1767. jonka mukaan joku tai jotkut lapsista

voivat perustaa torpan talon ulkotiluksille. Ny-
kyi.sen torpparilainsäiidiinniin mukaan ei tämä
kuitenkaan voi saada perintötorpan luonnetta ja

oikeuksia ks. P e r i n t ö v n o k r n. — Myöskin
pesänkirjoitu» on i)esiin.sclvityksen ohella p;n
valmistelua. Mutta p :88a ci kuitenkaan ositeta

pesänkirjoituskirjan arvoja, jotka eivät sido pe
rillisiä, vaan itse omaisuus. — P:n m o i t I i m i s

aika on edellii mainittu. Se tulee kysyinyk.seen

myös, kun p. tavallisien, oikeustoimien milättö
maksi julistamisen aiheuttavien syiden, kuten pe

toksen. viekottelun y. in., lähden haetaan kumot
tavaksi. Moileaika juoksee tällöin siilä, milloin

tieto kumoamisen syyslii on saatu. |\V. Chyde-
nius, ..l.ärobok i finsk arfs- och lestameiitsriltt" ;

.r. .Serlaehius. ,.Oni arfskiffo" (Jur. för. tidskr.

I8H7|: R. A. Wrede, ..Föreläsningar öfver ärfda
balken".! El. K.

Perinnönluovutus <>n kuolleen henkilön omni-
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-^luidcn luovuttaiiiinon konkurssiin. Suomalainen
nimitys on selvempi kuin sen ruotsalainen vas-

tine nrarfvagörelsc. joka on liarhaanjolitava si-

kiili, ettil velvollinen luovuttamaan omaisiuiden on

myöskin puoliso, vaikka liän ei ole perillinen, ja

ettil mahdollinen ylijäiiniii lankeaa pesän osak-

kaille, joten p. ei suinkaan merkitse perinnöstii

luopumista, — Roomalaisen oikeuden mukaan tuli

perillinen perinnön saannon kautta vainajan ko-

konaissuksessoriksi, s. o. liäu astuu kaikkiin vai-

najan oikeuksiin ja velvoituksiin. Kuitenkin oli

perillisellä jo ])retorisen oikeiulen mukaan valta

olla ottamatta vastaan perintöä, heneficiiim

abslinendi. Justinianuksen oikeus myönsi peril-

liselle toisenkin keinon, perunkirjoituksen pitä-

misen, millä luin voi välttiiii velvollisuutta vas-

tata omillakin varoillaan perinnönjiittäjäin ve-

loista. Tätä nimitettiin heneficium inventarii.

Mitään varsinaista p. -menettelyä ei ollut sää-

detty: perillinen niak.soi perinnön varoilla sitä

mukaa kuin saamamiehet ilmoittautuivat. Myöskin
Saksan Hiirgcrliches Gesetzhncltiu mukaan vastaa

perillinen periaatteessa persoonallisesti perinnön-
jättäjän veloista. Tämän vastuunalaisuuden voi

sulkea pois joko ,,vuosihaastolla" (Auff/ebot),

jolla yksityisen velkojan, joka on laiminlyönyt
ilmoittaa saatavansa määräajassa, oikeus preklu-

deerautuu, tai ..jäämistöliallinnalla" tai, jos va-

rat ilmeisesti eivät riitä kaikkien saarnamiesten
tyydyttämiseksi, ,,jäämistökonkurssilla", jotka

molemmat viimemainitut kohtaavat kaikkia vel-

kojia. — Meidän oikeutemme mukaan ei perilli-

nen periaatteellisesti vastaa perinnönjättäjän ve-

loista. Mutta sellainen vastuu .syntyy, jos puo-

liso tai perilliset ..ryhtyvät omaisuuteen, jota ei-

vät ole ennen kirjoituttaneet" (Perintökaari 9:6).

tai jos he eivät ole laillisessa ajassa perinnöstä

luopuneet eivätkä tehneet hakemusta saada kuol-

leen pesästä jotakin päältäpäin ottaa (Keis. asetus

velan maksosta kuolemantapauksessa y. m. 186S,

22 §). Perillinen voi kyllä kolidella jäämistöä

omanaan, kuitenkaan loukkaamatta tai saatta-

matta vaaranalaiseksi velkojain oikeuksia, kun-
han liän vain laillisessa ajassa pitää perunkir-

joituksen. Viimemainittu on siten sekii p:n val-

mistelua että sen ehto. Toinen ehto on, että pe-

sänosakkaat eivät ole ennen p.-ajan umpeenkulu-
mista, s. o. 30 p:n sisällä perunkirjoituksesta tai

tiedon saamisesta tuntemattomasta velasta, suo-

rittaneet kuolleen velkaa vaatimatta vakuutta,

puoltaneet jotakuta velkojaa eivätkä hukanneet
omaisuutta (äskenmainittu asetus 25 §). P. -me-

nettely alkaa konkurssihakemuksella ja jatkuu
tavallisena konkurssimenettelynä. — Jos kuolin-

pesän osakas on halukas ottamaan perinnön vas-

taan, mutta on epätietoinen siitä, onko olemassa
tuntemattomia velkoja, jotka saattavat tehdä ve-

lat varoja suuremmiksi, niin voi hän p.-ajan si-

sällä hakea oikeudelta vuosihaastoa (ks. t.)

tuntemattomille velkojille. JIuutamissa tapauk-

sissa, joissa p. on mahdoton, kuten yhtiön pur-

kautuessa, avioeros.sa ja täysivaltaisen ihmisen
joutuessa holhouksen alaiseksi, on vuosihaastoa

ehdottomasti haettava. El. K.
Perintätieto 1. t r a d i t s i o n i. sukupolvesta

toiseen suullisena kertomuksena kulkenut histo-

riallinen tieto, uskonnollinen oppi, sukutarina,

kansanmuisto. — Jumaluusopissa p. merkitsee
sekä juutalaisten kirjanoppineiden lisäyksiä Moo-

sen lakiin ja sen tulkintoja että katoli.sessa kir-

kossa niitä kristityn uskoa ja elämää koskevia
ohjeita, joita .Jeesus ja apostolit muka ovat an-

taneet niiden kuitenkaan apostolien aikana tule-

matta kirjallisesti muistiinmerkityiksi, mutta
jotka Pyhän henjien vaikutuksesta suullisesti

ovat säilyneet kristillisessä kirkossa. Jo Augus-
tinuksen aikoihin p. alkaa päästä suureen ar-

voon, niin että se a.setetaan Raamatun rinnalle.

Katolisen jj.-opin ensimäinen kirjallinen vakiin-

nuttaja on Vinceiitius Lerinumilainen (teokses-

saan ..Commonitorium", 435). Tridentin kirkollis-

kokous asetti p :n Raamatun ohelle tiedon lähteeksi.

Itse asiassa katolinen kirkko ;isettaa p:n K;iamn-

tun yläpuolelle. Protestanttisuus hylkää kirkol-

lisen p:n.

Perintö (lat. Iirredita-i) on: 1. Omistusoikeu-
den saantotapa. jolla kuolleen henkilön omaisuus,
jäämistö, lain miiäriiyksestä pelkän kuoleman-
tapauksen jolidost:i ilman perinnönottoa siirtyy

p:öön oikeutetuille henkilöille, perillisille. P.

eroaa testamentista siinä, että jälkimäisessä omis-
tusoikeus siirtyy perinnönjättäjän oman oikeus-

toimen nojalla ks. Perimys. Testamentti.
2. Se jäämistö, joka siirtj-y perillisille. Tässä
mielessä puhutaan rinta-, selkä- ja sivu-p:stä.

K r u u n u n p. (ruots. dana-arf) on p., joka sii-

hen oikeutetun perillisen puutteessa joutuu kruu-
nulle (Perintökaari 16). El. K.
Perintöjärjestys ks. P e r i m i s j ä r j e s t y s.

Perintökaari, 1734 vuoden lain toinen osa. ja-

kaantuu 23 :een lukuun, joista useimmat vielä

ovat voimassa. Sitä muuttavat Keis. asetukset

velan maksosta kuolemantapauksessa y. m. sekä

vuosiliaastosta. molemmat '.) p:ltä marrask. 1868.

a.setus 27 p:ltä kesäk. 1878 ja v:n 1898 holhous-

laki. .Siinä säännöstellään lakimääräinen ja tes-

tamenttiperimys ja osaksi holhousoikeus. El. K.

Perintökirja on .«enaatin antama asiakirja,

jolla kruununtalon h.altialle. joka on mak.sanut

säädetyn lunastusrahan ja täyttänyt muut ehdot,

annetaan vakaa omistus- ja perimysoikeus siten

verolle ostettuun tilaan, ks. Asukasoikeus.
El. K.

Perintökuningas, kuningas, jonka asema val-

tion ylimpänä orgaanina perustiui n. s. perinnöl-

liseen oikeuteen eikä vaaliin. Entisaikoina, jol-

loin ei osattu täysin erottaa julkisoikeudellisia

suhteita yksityisoikeudellisista, katsottiin tuon

aseman saavuttamista sukuoikeuden nojalla to-

delliseksi perinnöksi, nykyänsä ainoastaan kuvan-
nollisesti ja verrannollisesti voidaan puhua kruu-

nun perinnöllisyydestä. Vaalikuninkuus ei entis-

aikoina ollut harvinainen, mutta meidän aika-

namme kaikki sivistysvaltiot, joitten valtiomuoto

on monarkkinen lasiaan ei tietysti vaiktita se.

onko hallitsija arvoltaan kuningas, keisari, hert-

tua tai nnuil ovat omaksuneet ..perinnöllisen"

hallitsijavallan. Myöskin välimuotoja tämän ja

vaalikuninkuuden välillä on aikaisemmin ollut

olemassa, esim. se järjestys, että hallitsija kyllä

valittiin, mutta aina samasta suvu.sta. taikka sel-

lainen omituinen oikeusperiaate, että hallitsija

itse sai valita seuraajansa. — Perintökuninkuutta

pidettiin tavallisesti vaalikuninkuutta suurempi-

arvoisena, ja todellisuudessa onkin miltei aina ol-

lut niin. että jälkimäinen helpommin on saatta-

nut hallitsijan varsinkin ylimystöstä riippuvai-

..ieksi eikä ole voinut hänelle hankkia sitä auktori-
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kiiutu!> loiM'1. — \ uiiiotys- ja vakuuskirjan l!

kohdassa olev:it -:innt • ..Tunuustaniine Me lueillii
'

olevan Pir ' u»oittuvat. ettii vielii

KM-tSii II' -N-^i tätä nimitystä käyt-

! 1 ja huomauttaa liallit-

',1. — IVrintökuniukuu-
I :-iiikiii ennen yhdistetty käsitys

-la" eikä ..kansan tahilosta"' johtu-

1
' iiigas J :n armosta" oli

-'Va sanontatapa, nmtta
:-.iii.>in...>n .sen vaatimuksen, että

IS oli tunnustettava itsenäiseksi.

Mliiiumattomaksi. vieläpä jou-

lliseksi" oikeudeksi, liittyipä

:ijan vallan vaatimus. Tuota
lu u.seasti vieläkin hallitsijaval-

1 1. vaikkei siihen tav. enää yhdis-

tetä mainitunlaisia käsityksiä. — ks. V a a 1 i-

kuninkuus. R. E.

Ferintökuninkuus. ks. P e r i n t ii k u n i n-

pa -.

Perintömnn lis. Perintötila.
Perintöoikeus subjektiivi.sessa merkityksessä

on pcrillj.sen |>criDiisoikeus dat. jiis Huccedendi)

.

ja hänen oikeutensa perintöön (lat. jua succes-
' -.1 mielessä ne oikeusnormit.

• perimistä ja kuolleen lieuki-

1.1 ["-riniuä koskevia suhteita. Meillä

..'vu p:tta koskeva lainsäädäntö on mel-

Ki-iii r.'.r.. iiuan ke.-kitetty perintökaareen (ks. t.).

P. jaetaan varsinaiseen p :een ja testamentti-

"-^-'iteen. Kutku henkilöt ovat oikeutetut soa-

1 (>erinnön. sen määrää perimis- (perintö-)

, » r j esty s tks. t.). El. K.
Perintöosa on se osuus. joka kullekin peril-

II-. II.- !'• rinnönjaossa l.inkcaa. Perinnönjaossa on
irtain omaisuus pantava samanarvoi-
jotka taas edustusoikeuden sääntöjen
"ivat olla jaettavat alaosiin. Osat

,. ;. . ,.in ole keskenään aivan samanveroi-
•

! -illä \eljellä tai sillä, joka perii «nuremman
•- : i'!fn. on otto-oikeus sisaren tai vähemmän
"-iiiidf-n perivän edellä, k». Perimisjärjes-
I > -. P e r i n n ö n j a k* o. El. K.

Per! ' ssl, arvonimi, joka varsinkin Sak-
ean unissa annetaan hallitsijan van-
'

'-'-en lähinnä oikeutetulle

viimemainitun vanhini-
... 1,1 iii-.ii.ii i^evrattujen ruhtinassuku-
immille pojille. vrt. Kruunun-

1

Perintomiitinas k s. K r u u n u n p r i n s h i,

\' a t I a n p e r i n. ' -

Perintötila "n tiln, jota yksityinen
voi oiiii-liix.il. illitn ja joka cl ole ve-

rfxla %apa:i. k». .M a a n I u o n n o t. K. Il-a.

Ferintotorppa k.«. P e r i n t ö v u o k r a.

Ferintövero »n oma i Kuudeniti i rl overo, joka koh -

t:i;i Miiiiajau jälktHMisiijUttämUä omaisuutta. Meillä

kannetaan p. porunkirioituskirjan leiman mua
dossn. jolla on suitstunnan luonne. Vapaa p:st:i on

jiiiimistö. jos [H^siin siiästö ei nouse S.000 markkaan
ja perinnönjättäjältä on jäänyt puoliso tai rinta-

perillinen. Jos uuiussa tapauksessa perinnönjät-

li. iältä ei ole jäänyt jälkeen puolisoa, vaan rinta-

|H'rillineu. on leimamoksu kultakin täydeltä sa-

dalta markalta '/..-C*',,""; . riippuen pesän sääs-

töstä, niin että kuta suurempi säästö on. sitä

suurempi on leimamaksu. ,los puoliso on jäänyt
eloon, on leimamaksu puolet ensinmainitussa ta

paukscssa maksettavasta määrästä, kat.somatta

siihen onko rinta- tai muita perillisiil vai ei.

Jos ei puolisoa eikä rintaperillisiä ole. vaan
vanhemmat tai niiden jälkeläiset, on leimavero

'/.-Itiv» % :ia. ja jos perilliset ovat vieläkin etäi-

sempää sukua, on vero */io--6.« %• ks. Lahja-
vero. El. K.

PerintövTiokra 'lat. cmphiiUiisis. saks. Erb-
jiiiclilt oli roomalaisessa oikeudessa esinekohtai-

nen oikeus, kun taas määräaikainen vuokra oli

vain saamisoikeii(U'llinen. Saksassa ei 1900 voi-

maanastuneen lain mukaan enää uusia p.-sopi

muksia voida iiäiittää. mutta eri valtioissa voi

nmssaolevat määräykset jäJivät noudatettaviksi.

Nyt mainittu p. käsitti maatilan tai sen osan luo-

vuttamisen maanviljelystarkoituksiin määrättyä
vuotuista vuokraa vastaan määräämättömäksi
ajaksi. P. merkityksessä maan luovuttaminen
rakennus- ja asuintarkoituksiin muuten samoilla

ehdoilla on sitävastoin saks. oikeudessa tunnus-

tettu liat. ftiipcrficics. saks. Erhhniircchl) Myös-
kin Venäjällä on 1912 annettu laki tämänlaisesta

p:sla (piaro saslroiUi). joka kuitenkin ke.stäii

vain 36:sta 99:ään vuoteen. — Kun meillä torp-

parilaitos ensiksi syntyi siten, että takalisto ja

niuita maita otettiin viljelykseen, ei omistajan ja

viljelyynotlajan oikeussuhde aluksi ollut millään

varsinaisilla säännöillä määrätty. Päivätöitä tai

vuokraa tuskin makseltiin, kun vapaata maa-
aluetta oli yllin kyllin, ja samasta .syystä meni
valtaajan oikeus myöskin perintönä hänen jälke-

läisilleen. Itse asiassa on 1734 v:n lain Raken-
nuskaaren 19 luvussa määräyksiä tällaisesta val-

tauksesta. Tässil luvussa puhutaan siirto- ja

emäkylän oikeuksista, mutta on muistettava, että

sanaa kylä entisaikoina hyvin usein käytettiin

talo sanan asemasta. \'arsinaisen torpparilaitok-

sen syntyä ehkäisi kielto veronalaisen maan vä-

hentämistä vastaan ja sen ylläpitämiseksi pide-

tyt maakirjatutkiiinot. jotka siten myöskin edis-

tivät uusien itsenäisten talojen eli kylien syntyä.

On knt.sottu kokonaisten tilojen p.-suhteen voi-

neen syntyä Maakaaren 16 luvun ö §:n säännök-

sen nojalla : jos maita ja kartanoita joillakin
ehdoilla vuokralle annetaan tahi otetaan, nou-

datettakoon molemmin puolin, mitiion sovittu. Ai-

nakin tämä seuraa iiikeusanalo^iasta. kun Pe-

rintökaaren 10 luvun 1 §:n määräystä ehdolli-

sista testamenteista on tutkittu niin. että fidei-

komissisäädös sen mukaan on ollut sallittu.

Multa koko tilan p:lla on hionnolliscsti aina pel-

kästään poikkeuksellinen merkitys. Tilanosan

p. tuli mahdolliseksi .1707 Kuriink. kiellon kautta.

.Siinii sanotaan, että perillisiä iilköön kiellettäkö

perinnönjaossa perintöosan sijaan perustamasta

torppaa talon ulkotihiksille. Kymmenen vuolta

aikaisemmin oli maaherroille annettu käsky ole-
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maan sallimnttii. ettii iiimita oietaan pois omis-

tajalta, vauii päinvastoin kflioittania&u häntä ra-

kentamaan torppia ja uutistaloja. Näillä mää-
räyksillä nuuittui tykkönäiin katsantokanta yk-

sityisen maanomistuksen luonteesta ja veronalai-

sen maan välientäinisestä. P.-suhtecu syntymisen
muulloinkin kuin perinnönjaon yhteydessä teki

epäilemättä mahdolliseksi asetus isonjaon toi-

meenpanemisesta Suomessa v:lta 1775. Mutta
tällaisen n. s. sukutorpan haltijan oikeuden alet-

tiin käytännössä katsoa kestävän vain yhtäkauan
kuin pisin vuokrakausi eli 50 vuotta. V. 1864

jouluk. 19 p:nä annettu asetus tilusten lohkomi-
sesta ja vuokraelidoista y. m. sääsi, että perin-

nönjako oli tapahtuva lohkomalla tai maan erot-

tamisella ipalstoittamisella), ..jos vaan perilliset

siitä sopivat", kunnes vihdoin 1895 maanositus-
asetuksen mukaan sukutorppari saattoi erottaa

ennen äskenmainitun asetuksen voimaanastumista
hänelle annetun torpan tilukset eri taloiksi, kui-

tenkin vain jos hakemus siitä tehtiin ennen v:n
1906 alkua. ks. ^' u o k r a. El. K.
Perintöyhdistys (ruots. arfförening) , nimitys,

jota käytetään Ruotsin vanhimmista vallanperi-

mysjärjestyksistä. Nämä ovat : V e s t e r ä s i n p.

(13 p. tammik. 1544), Tukholman p. (7 p.

maalisk. 1590) ja Norrköpingin p. (22 p.

maalisk. 1604).

Periodi (kreik. peri'odos = kiertokulku). 1.

Jak.so, ajanjakso; (tähiit.) kiertoaika, sykkeli

(ks. t.). — 2. Mtis. ks. Lauseke. — 3. Kieli-

ja tyyliopissa nimitetään p :ksi tavallisesti sel-

laista kiinteäliitteistä lausejaksoa (ks. t.), jonka
jäsenten kesken yleensä on alistus- 1. subordi-

natsionisuhde iks. Lause) vallitsevana; esiin.

..Kaikesta siitä, mitä kirjassani olen esittänyt,

ylpeilen niin vähän, etten olisi lainkaan pahoil-

lani, vaikka joku kykenevämpi henkilö ryhtyisi

täydellisessä, sivistyneen säätymme tarpeita Vi,s-

( aavaa kasvatusta käsittelevässä tutkimuksessa
oikomaan virheitä, joita minä olen tässä kyliäyk

sessäni tehnyt, koska minusta olisi paljoa toi-

vottavampaa, että nuoret kansalaiseni saisivat

mitä parliaimman kasvatuksen, kuin että minun
mielipiteeni siitä hyväk.syttäisiin". — ..Joka, toi-

sen rikosta tehdessä taikka sitä ennen. taliallans;i

on neuvolla, toimella tahi kellotuksella tekoa edis-

tänyt, on avunannosta rikokseen, jos se saatet-

tiin täytäntöön, taikka, yrityksen ja täytetyn ri-

koksen saman raniiaistuk.sen alaisina ollessa, jäi

yrityk.seen, tuomittava sen lainpaikan mukaan.
jota olisi pitänyt käyttää, jos hän olisi ollut ri-

koksen tekijä". Jos useat tällaiset periodit muo-
dostavat sisällykseltään ja muodoltaan kiinteän

kokonaisuuden, siis lausejakson. jossa on useampi
päälause (ks. L ,a u s e) tai rinnakkaisosainen
päälauseyhtymä kuin yksi. sanotaan tätä lause-

jaksoa yhdistetyksi prksi; esim. ..Kun ihmis-

silmä, vaikka kuinka koettaisikin, ei näe tulevai-

suuden tumman verlion läpi. emme lähteissäsi

tiedä, kuinka elämän meri on purttasi paiskova:
mutta sen voimme vakuuttaa, että menestymises-
täsi on toivoa, jos miehenä pidät itsesi, vaikkapa
kotoasi lähdetkin tyhjin käsin". — Kielellisen

esityksen selvyys ja tä.smällisyys, ryhti, tenho
ja kauneus riippuvat suuresti siitä. onko
p.-rakenne yksityiskohtiaan myöten kulloinkin

käytettävän tyylilajin tarkoituksen mukaista: ei

•iinoastaan ajatussisällykseltään selvää ja kieli-

U VI Pninetlii -':\ 1.x

opilli.se.sti ,,oikein"' jä.sennettyä. vaan myös jäsen-

ten.sä keskinäisten laajuus- ja rytmisuhteideii

l>uolesta .sopusuhtaista, m. m. suullisesti esitettä-

väksi sujuvaa. P:u rakcnneoppi on sentähden
tärkeänä osana kielellisessä tyyliopissa. E. A. T.

Periodinen (ks. Periodi), säännöllisesti uu
distuva. jak.sollinen.

Periodinen järjestelmä ks. Alkuaine i-

d e n periodinen järjestelmä.
Perioikit ikreik. /)cn'oifcot = ymiiärillä asuvat),

I>akonian vanhempien, akhaialaisten a-sukkaiden

jälkeläiset, jotka asuivat maakylissä, lie olivat

vapaat ja saivat vapaasti hallita omaisuutUuin,
olivat sotavelvoUiset, mutta valtiollisista oikeuk-

sista osattomia, P. harjoittivat maanviljelystä,

kauppaa ja teollisuutta. — P. tapaa myös Messe-
niassa. Ellissä y. m. L. T.

Perioleellinen, log.. se mikä kuuluu olion tai

käsitteen sisimpään olemukseen, (vrt. O 1 e n n a i-

n e n.)

Periosteum, luukalvo, ks. L u u.

Periostitis (kreik. perio's(eos = luita ympä
röiväl. luukalvon tulehdus.

Peripateetikko, peripateettisen oppikunnan
(ks. t.i jäsen.

Peripateettinen oppikunta (" ^jeripafe' in = kä-

vellä ympäri, kävellä keskustellen ja vältellen) on
.\ristoteleeu perustama filosofinen oppisuunta.

Aristoteleen alkuunpaneniii koulu Ateenan Ly-

keion-puistossa oli olemassa kuudetta sataa vuotta,

3:nteen vuosis, j. Kr. .Sen johtajia olivat m. m.
Theophrastos, Straton Lampsakolainen, Androni
kos Khodolainen, Aleksandros Aphrodisialainen.

Ensi aikoina peripateetikot antautuivat paljon

hionnoutieteellisiin, historiallisiin ja yleistajui-

siin siveysopillisiin erikoistutkimuksiin. Sittem-

min he kääntyivät melkein yksinomaan tutki-

maan ja selittelemään Aristoteleen teoksia.

A. (Ir.

Peripatus ks. Käsnäjalkaiset.
Peripetia ikreik. peripe'teia) merkitsee näy-

telmärunoudessa ratkaisevaa käännettä sankarin

tai sankarittaren kohtalossa. Kohdistuu tav. kap-

paleen loppupuoleen. B. Kr-n.

Periplus /-i'- -u-J (kreik., = ympäripurjehdus)

on nimenä eräillä vanhan ajan kreik, ja lat. ran-

nikkopurjelidusten kuvauksilla.

Periproktitis (kreik. peri' = ympäri, ja pruk-

/'/s = peräsuolen aukko), peräsuolta ympäröivän
kudoksen tulehdus.

Peripteros {-i'-J ikreik.. = ..ympärisiivitetty").

kreik. -roonial. temppeli, jonka temppelihuonetta

iHHo.s 1. celltn kiersi vksipylväsrivinen avoin

lialli.

"

U-o N.

Periskooppi (kreik. peri' = ympäri, ja skopein

= katsoai. 1. Valokuvauksessa ei selvän kuvan
saamiseksi riitä, että valokuvauskoneen objek

tiivijärjestelmä on akromaattinen (ks. A k r o-

matisini) vain silmälle, koska valokuvauslevy

on herkkä valosäteille toisessa spcktraalialueessa

kuin ihmisen silmä. Vaikkakin kuva näyttäisi

katsojalle koneessa aivan jyrkkäpiir-

teiseltä ja selvältä, ei valokuvaustuot-

teen silti tarvitse olla yhtä selväpiir-

teinen. Ilmenevä syttiöerotus on valo-

kuvauskoneen asettelussa huomioon-

otettava. Stein heilin p:ssa (ks.

kuvaa), joka on paras laji valokuvauk-

sessa kärtetvistä himmentäjäkeskiik-
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> ' uksesta nilifutuva

, ^ „....iu toimittau. — 2.

:. «>« k«\tctyt k»ksoi»ku|>iT.il jii

:>!i.«it sallivat kUyttujiiu nuliilii

ikseliD !>uui>iiu»sa, niin \\o\-

'.> alettiin käyttää n. s. peri-
••kooppiiia liuKärjlt, joita rahoittaa kii|>ern

ja kovrru pinta. jUlkimäinrn siliiiiiän päin kääii-

oettyuil. :<ellai>ft silmälasit synnyttävät kui-

trukin liUirit><-\ ia kuvia iHiän sivulla ju takana

olrvislA rsineiatä. — o. \ eJenalaisissa laivoissa

kä\t<^tty, vnlrnpinnau yläpuolelle siirrettävissä

ulrva pa^at>oll^illa tai prisniaiimisilla kuvasti-

Ulilla varu-tetiu, polvekas tälly^tinlorvi. ('. &';fi.

Feriskooppinen ks. Periskooppi 2.

Perispermi ks. Siemen.
Perispomenon /-.«po'/ (kreik.), sana, jossa sir-

kciiiillfk^i Oli viimeisellä tavulla.

Perisporiaceie ks. K o t e I o r a k k o i s e t.

Perissodactyla. paritonvarpaiset. kavioeläinten

k-, t al.iryliiiiä.

Peristaltiikka I. p e r i s t a I t i s e t liik-
keet ikrcik. p«Ti«(<i//iA-o'» = kokoon puristava),

suolten seinissä ilmenevät n. s. matomaiset liik-

keet, joittenka vaikutuksesta suolten sisällys yltä

työntyy alas ja pois|iäin. vrt. Ruuausulatus.
Periatyli ikrcik. pert'st{ilon), alkuaan pylväs-

käytävän ympäriJimä kreik. -roonial. usuiiiraken-

nukr>en piiiamaa : rakennusta kiertävä tai sen

etupuoleiuen pylvädlialli, esim. Nikolainkirkon ja

yliopiston p;t. U-o S.

Perisynti, do^.onaattisena oppisanana, sikiumi-

-eu ja syntymisen kautta peritty synti. ks.

S y II t i.

Perithecium ks. Kotelorakkoiset.
Feritoneum ks. Vatsakalvo ja Vatsa-

ontelo.
Peritonitis ks. Vatsakalvontulehdus.
Perity-phlitis (kreik. /«ri' = ympäri, ja typh-

lii'n - .okei!, umpilisukkeentulciidus (ks. t.).

Perjantai, viikon kuudes päivii, mskand. frid-

dti'jr. mruots. frcadiigher (ruots. fredug, saks.

yrrtlag, enjil. fridaio, merkinnee ..Fri-igin päivä"

tai ..Fröjan päivä", jolloin .se olisi sama kuin
romaan. ..Venuksen päivä", lat. Vcii<ris äies >
it. tcnrrdi, ransk. vcndredi. — Muliamettilaisilla

p. on viikon pyhin puiva olematta silti sab-

batin luontoinen.

Per kassa 'cassai. kätcisesti.

Perkauab&kkaus, hakkaus, jonka kautta
metsiLttä poistetaan kituvia, viallisia, lahonneita

y. m. liUkypuita. vrt. Hakkaus. O. Uh.
Perkele (myös: Perkule). 1. Suom. myi.,

(akanallinen jumala, jonka nimi nykyilän esiintyy

vain voimakkaana kiroussanana. >Snna, joka ta-

vataan myös virossa ipcrgrl, fnirgrl, tämän ohella
j, . .

•"•
-II = helvetti) , on balttilaista (liettuuluis-

alkuiH-rää; liett, prrkunax merkitsee
. ja ..ukkoHen jumalaa", ja todennäkui-
»«•ti tämä nimi on suomeenkin lainattu samaa
merkitsevänii (balt. sana on lainattu myös mord-
vaan ..ukkosien" merkilykK<',i.il) . Epävarmaji on.

kuuluuko nimi Piru tavalla tni toisella yhteen tU-

niiin kantoa: varmaa on. ettil /'iru kansanrunoissn
jonkun kerran Mlväxti esiintyy ukkosen jumalan
r«iirin (k*, t.) ja Palrantn (ks. Pavan nai-
nen) kertona. (vrt. Thomsen, ..llerörinper mellem
df fiaake og baJtiake 8profr", «iv. 207.] E. N. 8.

J. <kri'ik. diii'bolos - ilmiantaja). V:ssa T:ssa

p. fsiintyy nimellä Saatana (hopr. Kdla»

-

vastustaja) Sak. 3, ja Jobin kirjan johdannossa
hurskasten ilmiantajana ja syyttäjänä .Iiimiilun

eilessä sekä 1 .\ikak. 21, syntiin viettelijiinä. Täi
löin oi p. vielä ole itsenäinen Jumalan vihollinen,

vaan .lumalan palvelijakuntaau kuuluva, ihmisiä
vahingoittava henkiolento. Jeesuksen aikuisessa

j
j u u t a 1 a i s II u d e s s a on hänen asemansa
muuttunut. Hän on pahojen henkien hallitsija

ja Jumalan vastustaja. Hänen uimonsä on mil-

loin JJ e e I s e b II I. milloin I! e I i a I. S a m m a e I

y. m. Sama merkitys on hänellä U:ssa T:ssa.

Hän on viettelijä ja valheen isä. onnettomuuksien,
tautien, jopa kuolemankin tuottaja. Hän on
..tämän maailman" nilitinas ja jumala. Ilmestys-

kirjan r2:nnessa luvussit p:tä kuvataan lolii

kiiärmeoksi. jota vastaan enkeli Mikael taistelee

ja jonka hän syöksee alas taivaasta. Juudaan
kirjeessä esiintyy kertomus p:n ja Mikaelin tais-

telusta Slooscksen ruumiista. Eleensä on p:n
merkitys U :ssa T:ssa verrattomasti suurempi
kuin V:ssa T:.s.sa. Useat tutkijat ovat tässä näli-

neet vaikutusta persialaisesta uskonnosta, siinä

kun esiintyy tiiysin itsenäinen pimeyden ruhti-

nas jn valtakunta. Kri.stinuskon ensimiiisinil

vuosisatoina ajateltiin p:tä etiipiiässä pakana
maailman herraksi ja valtiaaksi. Hänen alaansa

kuului myöskin Rooman kristityille vihamielinen
maailmanvalta. Pakanoiden tuli sentähden kiiän-

tycssäiin kristityiksi juhlallisesti luopua p:stä ja

kaikista hänen menoistansa (ahrriumtinlioK mikii

lause on myöhäisiin aikoihin säilynyt kristikun-

nan kastekaavoissa. Edelleen kuului kasteeseen

pahan hengen manaaminen (eirorrismn.i), joka

suoritettiin Jeesuksen nimeä mainitsemalla. Sa-

malla tuli m.vös yleiseksi pakanallisten jumal-

olentojen kasit liiminen palloiksi hen<;iksi, joten

useat vanhat jumalat siiilyivilt kirkossa uusilla

nimillä. P:n itscniiistii asemaa kuvaa se. että

useat kirkkoisät ajattelivat Kristuksen kuolles-

saan suorittaneen lunasfusliinnan p:llc. .Sen dua-

lismin, jolion esim. manikeaJaisuiis (ks. Mani)
joutui, viiltfiviit kirkkoisiit, selittämiillä ettii p.

oli alkii[ieriiinen hvväksi luotu enkeli, joka oli

.Jumalasta langennnut joko ylpeydestä tai ka
teudesta.

Ke.skiaikana sekaantui p.-usko yhä enem-
män permaanilaiseen taikauskoon. P:tä ajatel

tiin kaikkien selittämättömien hionnontapalitu

mien aiheuttajaksi, esim. outojen tautien, maan
vaivojen y. m. ll:nne]lä vuosis. alkaa käsitys

ihmisten ja paholaisen välisestä liitosta saada

vallan. Kerettiliiisiä, juutalaisia ja noitia syy-

tettiin ja tuomittiin yhtey<lestä paholaisen kanssa.

Helvetti, jota yhä enemmiin kuvailtiin pakanalli-

^en manalan väreillii. ajateltiin p;n ja hänen
henkiensä asuinsijaksi. Tilhiin aikaan sukeltaa

myöskin esiin tarinoita p:n äidistä jn isoiiidistä

(vrt. Lilith). Keskiajan lopulla esiintyy usein

myöskin lystikkäitil kuvauksia .yksinkertaisesta

paholaisesta, joka joutuu pahankuristen ihmisten

(letettäviiksi. Useita tällaisia kuvauksia on säi-

lynyt kansantaruissa nykyaikaan asti.

Uskonpuhdistus säilytti p.-uskon hei-

kontumattomana. Luther katsoi koko kristityn

elämää taisteluksi p:tä vastaan. P:n vallan hän

näki ruumiillistuneena roomalaisessa kirkossa ja

paavissa (antikristuksessa). Teologisesti katsoen
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p. ou Lutlieriii miikiuin Juinalaii tuoniioiden ja

raugaistusten toimeenpanija. Ensimäisen syn-

uin tuottajana p. tuli myöskin luterilaisiin tun-

nustuksiin ja uskouoppeiliiu. 17:nuellä vuosis.

p.usko ja pelko koliosi korkeimmilleeu ja noita-

vainot kysyivilt lukemattomia uhreja. V a 1 i s-

tusaika horjutti p.-uskoa. Balthasar Bekker
julkaisi sitä vastaan kirjan ,.Die bezauberte

Welt" („Noiduttu maailma"), jossa hän selitti

tämän uskon järjettömäksi ja tosihurskaudelle

vaaralliseksi. Useat kirkonmiehet sitä tosin puo-

lustivat, mutta yleinen mielipide oli vapautunut.
Kant ja Seliellinj; selittivät pm pahan persouifi-

katsioniksi, mutta Schleiermacher pyyhki hänet
kokonaan uskonopista. Uudemmas.sa jumahms-
opissa asetetaan tavallisesti i)ersoonallisen p:n
sijaan pahan prinsiippi, jonka kuitenkin esim.

Martensen arvelee yksilöistyneeksi erikoisessa pa-

hassa lieupessä. Toiset jumaluusoppineet katso-

vat ratkaisevaksi sen, että Jeesus ja apostolit

ovat uskoneet pahan henkimaailman olemassa-
oloon. [W. Bousset, „Religion des Judentums"
(1006), G. Roskoff, „Geschichte des Teufels"

(1800), W. Fischer, „Geschichte des Teufels"

(1906).] E. K-a.

Perkin [pakin]. 1. William Henry P.

(1S3S-1907), engl. kemisti, jonka tärkeimmät tut-

kimukset koskevat orgaanisten väriaineiden kons-

titutsionia (P. on tervaväriteollisuudeu perusta-

jiui sekä orgaanisten yhdistysten valontaittamis-

ominaisuuksia ja magneettisen voiman vaikutusta

niiden optiseen aktivisuuteen.

2. William Henry P. (s. 18G0), edellisen

poika, työskennellyt kuten isänsäkin. orgaanisen
kemian ja erittäin orgaanisen synteesin alalla.

On nykyajan etevimpiä kemian tutkijoita Eng-
lannissa. E. M-iicn.

Perkiö (ruots. Björkö), maatila Lokalahden
kappelissa, käsittää 3 yhdeksi maakirjanumeroksi
yhdistettyä rälssitilaa, yhteensä 1 '/j manttaalia.

P:n tiloja oli keskiajalla m. m. Balk-, Diekn- ja

Görtzhagen-suvuilla, 1500- ja löOOhivuilla Slang-

ja Wildeman-suvuilla, sekä viime vuosis. Fincken-
berg- ja Schauman-sukujen jäsenillä. Nyk. omis-

taja (1914| maanviljelijä F. T. Mikkola.

A. Es.

Perkjärvi. 1. Rautatieasema (III 1.)

Viipurin-Pietarin rataosalla JIuolaan pitäjässä.

Galitsinan ja Uudenkirkon asemien välillä, 41 km
Viipurista, 88 km Pietariin. Lukuis-ia huvi-

loita, venäläisten y. m. Läl\eltä asemaa pakko-
luovutettu (1913) venäläistä tykistöampuma-
rataa varten 4.831.!i ha:n suuruinen alue, joka

sisältää m. m. 2.990.05 h :an suuruisen kruunun-
puiston. — 2. J ä r V i 4 km P:n rautatieasemalta

itäänpäin. Kreik.-katol. kirkko; huviloita.

L. Tl-ncn.

Perkloorihappo. ylikloorihappo (HCIO,)

,

savuava, öljymäinen neste, jota saadaan tislaa-

malla kaliumperkloraattia rikkihapon
kanssa. P. on vahvasti hapettavaa ja ailieuttaa

hapettuvien aineiden kanssa sekoitettuna voimak-
kaita räjälidyksiä. P. on pysyvin kaikista kloo-

rin hapenpitoisista hapoista. Tärkein p:n suo-

loista on kaliumperkloraatti, valkea
suola, joka on vaikeasti veteen liukeneva ja jota

senvuoksi käytetään kemiallisessa analyysissä

kaliumin erottamiseksi. JS. M-nen.
Perkloraatit ks. Perkloorihappo.

Per kontant, käteisesti.

Perkunas j-lcCi'-}, muinaisten pakanallisten

liettualaisten ukkosenjumala: nykyisessä kielessä

sana merkitsee ukkosta. Tämän sanan yhteyteen
ou asetettava myöskin viron pör</M = „helvetti"

ja suonien perkele. J. J. M.
Perkussioni (lat. pe>cu'ssiO = pudistaminen), ko

l)utus ruumiin elinten ilmakkuuden ja ilmatto-

muuden ynnä kudosten ja yleensä niiden tilan

tiiveyden arvostelemiseksi koputuksen synnyttä-
niän äänen nojalla. P. toimitetaan siten,

että koputettavalle ruumiin kohdalle painetaan
sormi tai norsunluusta tehty pieni lasta, jilessi-

metri, jota sitten toisella sormella tahi pienellä

plessimetrivasaralla koputetaan. Ilmakas kudos,
niinkuin keuhkot, antaa rintakehää koputettaessa

n. s. heleän eli so n ori sen p. -äänen; ilmaa si-

sältävät suolet taas luovat vatsan peittämiä kopu-
tettaessa kumean eli n. s. t j' ni p a n i i 1 1 i s e n

p.-äänen; ilmaton kohta, niinkuin maksan kohta
(alli esim. reiden lihakset antavat koputettaessa

vain hyvin soinnuttoman, painuneen äänen. vrt.

P e r k u s s i o n i V o i m a. .1/. 0-B.

Perkussionikivf äri (ks. Perkussioni).
suustaladattava sytytystapilla varustettu pyssy,

jossa hana iskee sytytystapin päähän asetettuun

nalliin.

Perkussionivoima (ks. Perkussioni), rä-

jälitävän heittokappaleen elävä voima sillä het-

kellä, jolloin se sattuu maaliinsa. P. on riippu-

vainen heittokappaleen painosta ja loppunopeu-
desta. .1/. r. //.

Perlemo (saks. Ptrlmuiter) ks. H e 1 m i ä i-

n e n.

PerlidiE, iltakorennot, hyönteisalalahko

korennoisten (1'scndoneuroptera). lahkossa. Mo-
lemmat siipiparit kaivomaisia; takasiivet suuret,

etusiipiä leveämmät. Lepoasennossa siivet ovat

laskeutuneet poimuihin litteästi peittäen selän.

Naaras kuljettaa kauan aikaa munansa mukanaan
kerääntyneinä }'hteen ryhmään takaruumiin sy-

vennykseen. Tavataan jokien ja purojen varsilla.

Toukat elävät virtaavassa vedessä, usein sangen
vuolaissakin paikoissa. Niiden pää on hyvin le-

veä ja ruumis päättyy kahteen pitkään perälisäk-

keeseen ; ne hengittävät joko ihon välityksellä

tahi ilmaputkikiduksilla, jotka sijaitsevat likellä

raajojen kiinnityskohtia. U. S-s.

Perliitti, harmaata, emaljinnäköistä, piihappo

rikasta, vulkaanista lasia, joka lohkeilee herneen
kokoisiksi helmiksi (siitä nimi).

Perm. 1. Kuvernementti (ven. Permskaja gu-

hcrnija) Itä-Venäjällä, Siperian rajalla, LTralin

molemmin puolin; 332.061 km=. 3.853.900 as. (arv.

1912), 12 km'':llä. — P:n länsiosa on epätasaista

maata, joka itäänpäin mentäessä kohoo P:ssä

suoraan etelästä pohjoiseen kulkevaksi Uralin

vuoristoksi (pohjoisessa sen korkeimmat kohdat

ovat yli 1.500 m. etelässä 600 m yi. merenp.) ; tä =

män itäpuolella maa alenee ja tasaantuu (paikoi-

tellen mustaamultaa), yhtyen lopulta Länsi-Sipe-

rian alatasankoon. Joet laskevat Pohjois-Jää-

mereen (Petsora, Tobolin lisäjoet Lozva, Sosva,

Tura, Nitsa, Isetj) ja Kaspianmereen (Kama);
ne ovat tärkeitä kulkuteitä. Kaikkiaan kulku-

kelpoisia vesireittejä on 5,387 km. josta höyry-

aluksilla kuljettavia 1.763 km. — Ilmasto mante-

reinen. Jekaterinburgissa v;n keskilämpö -|-0,i''C,

kylmimmän kk: n —16.s°C, kuumimman kk:n
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-.-5 7,»*l'. Traliu läu>ipiuil<'ll:i "«tuA runsaasti

n tfiM mm vr^sat; siellii on ollut Inajoj» suloja.

--,( viriä f>v 'Vt. joteii l':n

• 'T iJi ST i Iruliii itii

•tl uiiM v:^s«i

-i aroseulujeu

.11 \ lelu runsaasti

iltnvut eti-nkiii vo-

vuotuiuoii S4iiilis

wn) on iirvoltiiau S;{o,WK) mk.
iiii~-äriii muussa Veniijiin kuvorno

,islu venäliii>iii 90.«<T. lurkki-

! -kiireju. tataareja, tcptjaareja»

jjr",
. suomensukuisia isjrjiiänejä Tserdyniu. So-

likam>kiii ja Olianskin |>iirikunnissa. vo<;uleja

Vrrboturjen |>iirikunna.ssa. tseremissejii Krasnoii-

fimskin piirikuiiniis^ai *.i'J'c- Kreik. katolisia

'Mj'^ . luikanoita »>.i^. Lukutaitoisia lO.ifJ .

—
Maataloutta liarjoittiui 71. «r^. teollisuutta jii

vuorityöti 15.«<~,. kuuppaa ja liikenneltii 4.jri.

- MuJinviljelys tuottaa ruista 747.SOO toii.. kau-

L.i i'42.900 fon.. »•ehnuii 436.200 toii.. perunaa
' "<• tou.. pellavaa iO.OOO ton. (lOlii. Polijoi-

-l^>a kuvernementeis.sa viljansato ei riitä tar

peisiiD. — Karjauhoitoa linrjoitetaun etenkin

nroolueella. Hevosia 9."i7.000. uautaknrjna
1.17S4O0. lampaita Ja vuoliia 1.12.">,0lin. sikoja

201.300 kpl. ilOri). Maatalouden sivuelinkei-

noista mainittava iiiehiliiislioito : liaikiiril. t.sere

missit ja teptjaarit ovat parhaita mcliiläUslioita-

jia. — Vuori työ kuvernenientin pääelinkei-

noja. Harva Venäjän kuvernenientti voittaa P:n
mineraoli rikkaudessa: etiiisyys merestä ja huonot

liikenneolot vaikeuttavat kuitenkin viiorityön ke-

hitystä. V. 1907 P:>lä saatiin raakarautaa

439.500 ton.. kivihiiltä Ö98.600 ton., vaskea 69.400

ton.. kultaa 3.360 kp. platinaa r).;i9C k{r (melkein

koko maapallon platinasaalisl. suolaa 300,000

ton.. asliestia 93.000 ton.. muniiaaninialmia. rauta-

kromiiltiu. pyriittiä. monenlaisia imolijalo- ja

jalokivin. P:n mineraulirikkaiiksia venäluiset

rupnivat kiiyttämiUin I.'i00 luvun alussa. —
''•.!!i»uus perustuu vuorityöntuotteisiin, cnsi-

-i rautaan. .Vksiisista vapaan teollisuu-

.i.-ii tuotantoarvo 1910 205 milj. mk. ja työ-

väestö 13H.724 henkeä, .\ksiisin alaisissa teol-

lisuuslaitoknis.sa työskenteli vain 1.S14 henkeä.
- KotitcoUi.tuuK jaloNtaa etupäässä inetallcja ja

nahkaa; laivarakennus jokien varsilla huomat-

to»a. — Rautateitä 2.067 km (1911). — Kansa-

kouluja 2.50.S (opp. 169.764: 101 li. keskikouluja

35 (opp. 11.875), ammatillisia keski- ja alempia

kouluja 33 (opp. 3,063 1. .Sairaaloita 159. lääkä-

reitä 302 (1910). — P. jakiuintuu 12 piirikuntaan.
- vrt. Per m a. -- 2. Edellämainitun kuveriie-

'M-rtin piUlkaupunki, kuljett^ivan Kaman kor-

k> ill.i va». rannalla, rautatien varrella; 61,614

aji. ilOIli. — Parikymmentä kirkkoa (joukossa

luterilainen), monta op|iilaitnsta, hengellinen se-

ii.irja.-iri. teknillinen koulu. Teatteri. Teollisuutta

• lu-lavat konepajat ja nahkatehtaat. .Suuri val-

f.n tykkitehdas 5 km P:»iUl. — Per. 1781.

E. E. K.

Penna (ven. frrmj. inyfts Prrrmj\. on vanhiin

iiiiua ven. hintoriallinissa lähteissä. Nesloriflta
'. I ' ijnii x-iiiluii nimenä, joka ulottuu Vie

•
i ja Vienanjoesta snmojolien tundriin

1 ja 1'rultiii anti idässä ja joka aina-

kin onakai m. m. oli suomenfilkuiMt<*n syrjäänien

asuinahuvua. SiMi rajamaina oliv:H /.:nnhit>ji' liiii

nessä. Petiora pohjoisessa ja .lupra idässä. Vie

iianjoki iniitMlostui täällä jo sanpen aikaisin tär

keiiksi kauppatieksi, jota myöten eteliiinaaii ta

varat tuoliin pohjolaan, niinkuin myös tehdyt

muinaisliiydöt tiHlistavat. Olipa Uralin puoli

iien 1*. erikoisen pronssikulttuuriii pesiipaikkana

ja tunnettu ikivanhoi>ta va^kikaivoksi-taan. P:ii

asukkaat täten vaurastuivat Ja kokosivat rik

kauksia. Skandinaaveillekin Vienanpuoleiiien )'.

aikaisin tuli tuiinetiik>i lijarmalaniiin iks. t.) ni

mellä. Jo 1100 luvulla iiiiyttäii kuitenkin Novgo-

rod levittäneen verotusoikeuttansa P:aan, jolloin

sen hyvinvointi rupesi vähenemään ; v. 1264 «e

luetaan Xovj;orodin alueeseen kuuluvaksi. Myö-
hemmissä lähteissä erotetaan toisistaan V a n h a

eli V ä II ä-P. (»olijoisempana ja 1 s o P. kaakkoi
se.s.sa Kamaj(»'ii seuduilla ja Uralin rinteillä, jo

telikin iiyk. Permin kuvernementtia vastaavana.

!;iOO-luvnii lopulla Pyhä Tapani, kotoisin Ustju-

•rista. perusti kristinuskon \'anhassa-P:ssa, Vym-
joen ympärillä, taistellen ..porinalaisten" (syrjää-

nien) noitain johtajaa Painia vastaan, ja vihit

tiili i;!8:> P:ii piispaksi. V. 14.">5 vogulit hävil

tivät P:aa ja suriiiasivat sen piispan Pitiriinin.

.Seuraavalla vuosikymmenellä myöskin IsoP. saa

tettiin kristinuskoon ja sen useimmat ruhtinaat

va.staanottivat kasteen. Vihdoin 1472 Iivana

lll:n sotapaiillikkö ruhtinas Pestryj voitti tais-

telussa ..permalaiset" (s. o. Ison-P :n .syrjäänit) ja

teki heidiin maansa ven. maakunnaksi. Ensi ai-

koina kuitenkin vielä entiset P:n ruhtinaat sai-

vat toimia venäläisten veronkantajina, mutta
pian asetettiin sinne ven. virkamiehiiikin ja mui-

naisesta P:sta oli jäljellii ainoastaan ven. hal-

lintopiiri cli kuvernenientti. [I. N. Smirnov.
..Pernijaki" (ISOl); T. Aminoff. ..Lyhyt silmäys

itäisten suomensukuisten kansain historiaan"

(Koitar 11).] K. G.

Permalainen kulttuuri. Suomalaiset muinais-

tutkijat niniittiivät Koillis-Xenäjän pronssi- ja

rautakautisia esineitii ..pernialaisiksi". Pronssi-

kautisia esineitä silmälläpitäen tuolla nimityk
scilä on pääasiassa maantieteellinen peru.ste.

rautakautisia esineitii taas katsotaan „permalai

sen" kansallisuuden (permiläisten kansain) tuot-

teiksi, vaikkakaan muinaistutkimus ei voi var

inuudella viiitliiä permiläisten kansojen asuneen

rautakauden alusta asti sillä alueella, jos.sa ,.per-

malaisia" löytöjä tavataan. Puheenaoleva mui
nnistieteellinen maakunta käsittää Vyfscpdan, Ka-
man ylii)uoksun varren ja seudut keskisen Ura-

lin kahden |)uoleii, siis osapuilleen myöhemmän
(votjaakkilais)syrjä!iniläiscn alueen. Tältji

alueella tunnetaan sieltii täältä jo k i v i k a n t i

«ia löytöjä, etenkin Kaman latvoilta ja Permin

liUinin Uralintak:iisista |iiirikMiinista. pieneni

mässä määrin Petsoran varsilta ja Vienan me
ren itiirannalta. Tiima kulttuuri on hyvin ylite

nainen. rii()puen sen kannattajien sosiaalisista

oloista, ehkä kansallisiiuilenkin yhtenitihvydcstä.

1' r o n s s i k a II d e n inuistoj.t koko tuolta laa

Jalta alueella on sanpcn harvoja, Kamajoelta ja

I

ITralin t;ikaa. jokunen yksityinen Vytsepdan ja

Pinepan vesislöistil. N'e ovat kaikki ylidenlaisel

kuin Volpan ja Kaman yhtymäkolnlilla lavatiil

pronssit. Kun viimemainittujen luojain kansal

lisiiiltta vielä ei tunneta, on vaikea ratkaistu,

kauppa \.\'\ kansallisenko yhteyden pohjalla nuo
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pronssit ovat levinneet pohjoiseen. Näitä n. s.

..permalaisia" pronsseja on ilmeisesti iiUistä päin
levinnyt Suomeen ja Ruotsiinkin (tunnetaan yli-

teensä 18, niistä .Suomesta 14. Huotsista 4 kap-

paletta).

Rautakautinen kulttiuiri ..permalaisella"

alueella Keski-Venäjällä on liämmästyttävän ri-

kas. Siinä erotetaan J. K. Aspelinin tutkimusten
mukaan kaksi ajallisesti eroavaa ryhmää, van-

hempi n. 1-700 j. Kr., nuorempi käsittäen esihis-

torian viimeiset vuosisadat. Edellisessä on koti-

maisen kaluston ohella tavaton määrä vierasta

tuontitavaraa: bysanttilaisia, persialaisia, bakt-

rialaisia ja intialaisia hopeaesineitä, vateja ja

maljakoita, jotka kaakosta käsin kaupan mu-
kana, arvatenkin Irtysiä jiitkin. ovat kulkeneet

Kaman latvoille, etenkin Permin, Solikamskin ja

Tserdynin seuduille. Ei ole ainoatakaan seutua

maailmassa, josta itämaisia hopeaesineitä olisi löy-

detty sellainen määrä kuin täältä. Xe ovat mui-
nai.sen Perman ja Baktrian välisen turkiskaupan
muistoja, ennen v. 650 j. Kr. Vanhimmat tämän
kaupan muistot ovat pari rahaa Kristuksen syu-

tvmän ajalta, löydetyt Gljadenovin uliripaikalta

(ies. t.).

Paitsi vieraita hopeatavaroita tunnetaan Per-

man vanhemmalta rautakaudelta tuhatniäiirä oma-
maistakin kalustoa, etenkin merkillisiä eliiin- ja

ihmisryhmäkuvia. joilla ehkä on ollut uskonnol-

listakin merkitystä. Niiden alkuperän on toht.

Hj. Appelfrren-Kivalo äskettäin todistanut olevan

n. s. skyyttalaisessa taiteessa, n. v:lta 500 e. Kr.
-400 j. Kr., Mustanmeren pohjois-

puolella, vaikka aiheet Permassa
ovat kansallistuneet. Kun tämä
merkillinen ainehisto etupäässä
on vksitvislövtöinä saatu, on tut-

Vanhemman rautakauden eläinkuvauksia: eräs hirvieläin:

kotka ja Ganymedes.

1'ersialainfn ja krt'ikkalainen hopeavati Permasta.

kimus Perman vanhemman raulak;iuden luon-

teesta ja synnystii vielil alullaan.

Perman nuoremman rautakaiulen kalusto on
suureksi osaksi kerätty sikäläisistä, monikertai-

silla valleilla ympäröidyistä muinaislinnoista (go-

radistse) . joita alueelta tunnetaan 60-70. Kalus-

tolle, joka on läheistä sukua muille samanaikui-
sille suomensukuisten kansojen muinaisesineille,

antavat leimansa helykoristeet ja filiftraniteokset.

joiden yhteydessä on tavattu ;irabialaisia rahoja.

Helyt ovat usein plastillisia hanhi- ja latteita he-

voskuvia, joiden alareunoista riippuu erilaisia

helyjä. Toiset helyt ovat .soikeita tai nelikulmai-

sia, enimmät pronssia, jotkut hopeaa. Rautaesi-

neitä tunnetaan toistaiseksi vähiin, sillä alueella

on tuskin nimeksikään suoritettu tieteellisiä tut-

kimuksia ja kaivauksia. Vasta niiden tap;ihdut-

tua voi saada selvän kuvan ajoittain satumaisen
rikkaasta ..permalaisesta" kulttuurista ja vasta

silloin voi ratkaista kysymyksen ,,permalaisten"

ja bjarmien (ks. t. ja B j a r m a 1 a n t i| keski-

näisestä suhteesta. [J. E. Aspelin. ,,Suomalai3-u{r-

rilaisen mninaistutkinnon alkeita", sivv. 158-241 :

sama, ,,JIuinaisjäännöksiä Suomen suvun asuma

-

aloilta", kuv. 509-763; Hj. Appelpren-Kivalo.

..Die Grundzuge des skythisch-permisclien Orna-
mentstiles" (Suomen muinaismuistoyhd. aika-

kausk. XXVI; 1). jossa myös viittauksia uudem-
paan kirjallisuuteen.] A. M. T.

Permalaiset nimellä tarkoitetaan tavallisesti

muinaisen Perman asukkaita, erityisesti syrjää-

nejä, ks. Per ma ja Per m ala in en kuli
tuuri.
Permalaiset kansat ks. Permiläiset

k a 11 s a t.

Permanentit kaasut, kaasut (esim. happi,

vetv ja typpi), joita aikaisemmin ei onnistuttu

saamaan nestemäiseen tilaan. Aikaa myöten on

nämäkin saatu tiivistetyiksi nesteiksi vieläpä jäh-

meiksikin kovan paineen ja alhaisen lämpömäii-

rän avulla. E. M-nen.
Permanentti ilat. perman('''rc = pysyä) , pysy-

väinen, alituinen.

Permanenttikelta = baryyttikelta. ks. B a-

i u m k r n m a a 1 1 i.

Permanenttivalkea ks. B a r i u m s u 1-

f a a t t i.

Permangaanihappo (HMnO,), kaliumperman
Li.maattia va.staava happo. Se on hyvin helposti ha

j:iantuva. joten sitä ei ole voitu valmistaa puh-

taana. E. M-neti.

Permanto ks. Lattia, vrt. myös Parketti.
ja P :i r t e r r i.

Permantopaini ks. Paini.
Permantovoimistelu, voimistelua, joka ei edel-

lytä mitään, tai ainoastaan kaikkein yksinkertai-

simpia telineitä ja jonka tarkoitus ei ole terveyden-

hoito, vaan hämmiistyttävän taituruuden saavutta-

minen. Siihen kuuluu notkeus- ja tasapainohar-

joituksia. liyppyjä ja kuperikeikoja. KL V. .S.

Permeabeli (lat. jif)-w!c<7Ve = kulkea läpi), Ui-

iisevä, lävitsensä päästävä; permeabili-
i>etti, läpipäästäväisyys. vrt. Diffusion i.

i.l s m o o s i.

Perraikausi, kivihiili- ja triaskausien välinen

ajanjakso maapallon historiassa, vrt. Permi-
b V s t e e m i.

"Per mille dat.; it.). tuhannelta ("/J.

Permiläiset kansat, suomensukuiset syrjää-
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' jHkit. jotkii mah(iollise!>li violii 7:11-

- ! Kr. niuoda-tivat yliteiiäisea knnsii-

j« k; Kania- ja Vjatka-jokieu miiilla.

k». ^ il. V o t j a a k i t : vrt. myiis

Permi j.i 1' f r m a I a i s e t.

Permiläiset kielet, s y r j & fi n i n ja v o t-

jaakin kieli <ks. n), miiola-itaviit stiomiilnis-

u^iUiseq kielikunnan (tenu i Iiii sen kieliheimon.

»rl. - . - 1 i i g-u g r i I a i s e t kielet.
Pet' Jat. p<'rmrt(rrr = sallia), virka-

loma na.

Per -.i käsittiifk paleoiooisen sarjan

tl':- iostuinat ja liittyy sanuilln lilliei-

u sarjan vnnliinipnun osastoon.

'. Simi on jobdettii samanniniisestil

tista VeniijUllii. Toinen kiiytiinnössil

Oy a s vastaa systeemin kahtia jakoa
I. p.issa (Itotliependes ja Zechsteinl. P:n

.it liittyvät osaksi liiheisesti niitit

%.kui.t'iiii>iiii yllikarlionisiin lp e r m o k a r b o n i)

.

osaksi on niiden välillil diskordanssi, jonka ai-

heutti JO kivihiilikaodella alkanut ja permikau-
teen iatkunut vuorijonopoimutus. Eräillil alueill:i

i: it p:n .se<limentit trias- ja viclilpil jura-

.in saakka ulottuvia yhdenjak.soisia

ktrr •-! auKi iprrmolrias). — P:n kerrostumi-
sessa on havaittavissa kolme erilaista faciesta.

Saksassa. Enfilannissa ja Ranskassa esiintyy

mantereellinen facies. Se jakaantuu kah-
teen osastoon, joista alempi (..Kotliependes" = pu-

nainen alusta, .'saksassa ja osittain alempi .,l'usi

punainen hiekkakivi". Englannissa) on muodostu-
nut karkeista breksioista. hiekkakivistu ja lius-

keista eli yleensä joki- ja merenranta.scdimen-
teistä. permil.'iisten vuorijonojen hajaantumis-
tuloksista. Punainen väri. luultavasti merkkinii
aavikkoilmastosta. on niille ominaista. Aavikko-
ilmastoon viittaavat myöskin tuulen kuluttamat
kivet. Mantereellisen facieksen ylempi osasto on
..Zechstein". jonka piiiiasinllinen levenemisalueon
Saksassa. .Se sisältiiii mataliin merenlahtiin ker-

rostuneita kalkki-, merkeli- ja savilictevuori-

lajeja »ekii niissä mahtavia kipsi- ja suolakerrok-
«ia. jotka juuri antavat ..Zechsteinille" sen eri-

koisen luonteen ja joilla samalla on mitil suurin
käytSnniillinen merkitys (vrt. Stassfurt).
Ominaista ..Zechsteinille" on vielä sen alaosassa
esiintyvä n. O.t m vahvuinen ..vaskiliuskc". joka
ohui«sa kerroksissa sisältää 2-3f^ vaskea sekä
0.*t<|^ hopeaa, ollen siten louhimisen arvoinen.

—

P:n pelapinen facies on mumlostunut
kalkki- ja merkelivuorilajeista. jotavastoin kar-
keita klastillisia sedimenttejä on vähän. Se on
hajanaisilla alueilla levinnyt yli koko maapallon,
liittyy Alpeilla, Venäjällä, Huippuvuorilla ja

Pohjois-.^meriikassa liiiieisesti yliikarl>oniin. —
Olasiaalinen facies esiintyy Intian valta-

meren ympäri»l'iillä: .\iistraaliassa, Tasmaniassa,
Etu-Tnti.tsiia ja F:telä-.\f rikassa sekä vielä Etelll-

fi' Niimä alueet muodostivat tällöin

mantereen. O o n d w n n a maan. Tä-
tian iiri<-k;-een kuuluu moreenikonplomcraatteja,
liete-, «avi- ja hietakiviit. joissa, samoinkuin alus-

tan kulumia-nakin, on liuomatlavissa kieltUmät-
tAmil todistuksin näillä seuduin levinneestä mui-
DaIiM>-t- '•••" -i-fft. Vhdeshft päällUolevien triaa-

ja Ti<- 'dimentt jenkin kanssa muodosta-
vat D' . - * a n a k e r r o k H e t Intiassa jn

Karronkcrrokset RtelU-Afrikaaiia.

Jiiiilikkiiulueiden jäähdyttävä vaikutus näkyy
uitihiu kerrostumiin sisältyvässä O I o s s o p t e

r i sk a s V i s t o s s a. Pohjoisempana on ka,-.vis

lolla sitävastoin pääasiallisesti sama luonne kuin
kivihiilikaudella. Iluomuttnvnna lisänä ovat en
simaiset havupuut. P:n kerrostumissa tavataan
samoin ensimäiset matelijat, sekä runsaasti suuri

kasvuisia ste-iooephaleja. alemmista eliiimistii var

sinkin nnistekaloja. E. M-nen.
Pernijaakit (ven. i>ermjakV) , Permin (osaksi

myös \iatkan> kuvernemeiitin syrjiiänit iks. t.l

Perniut, nautaeläinten ihoon selässä, ristiluilla

ja lanteilla ilmestyviä saivartajatoukkain aikaan
saamia kupuloita, jotka kasvavat kyyhkysen
nuinan kokoisiksi ja joiden keskelläoleva.sta au-

kosta valuu lopulta märilnsekaista nestettä. Vä-
listä tavataan niitä samassa eläimessä 50-100 kpl.

jolloin eläimen yleisvointi siitä saattaa kärsiä
-- P:n valmistuttua toukat poistetaan joko pu
ristamalla tai veitsellä avaamalla sekä tuhotaan
Uuden tartunnan estämiseksi pestiiiin eläi

met laitumella ollessaan päivittäin jollakin vä
kevänhajuisella aineella kuten kreoliini-, karlioli

y. m. liuoksella. — vrt. S a i v a r t a j a t. Kp.
Permutatsioni (lat. ;i(rmi/(«'M'ö = muuttelu) ks

K n in I) i n a t s i o n i t e o r i a.

Perna (lat. Uni. kreik. & lat. splrn) sijaitsee

vat.saontelon vasemmalla puolen mahalaukun ja

vasemman munuaisen seutuvilla. Se on ihmisellä

pitkänpyöreä. muodolleen kahvipapua muistut
tava tummansinipunainen elin. jonka sisäpin

nalla on n. s. p. -portti, minkä kautta elimeen tu

levät verisuonet ja hermot kulkevat. P. on veri

rauhanen, liittyen lähemmin imuraulmssysteemiin.
.Siinä häviää punaisia ja syntyy valkeita veri

soluja. P:aa ympäröi vahva kotelo, josta lähtee

p:n sisään väliseiniä. Nämä liittyvät toisiinsa

muo<lostaen verkkomaisen sidekudosvaruksen.
jonka silmukoissa on p:n ydin ( pulpa lienis).

Siinä erotetaan kaksi osaa: erilaisista soluista

rikas punainen ydin ja siihen sirotellut pyöreät
imukerjiset, .\lalpi<;lii'n kerät, joissa valkoiset veri-

solut syntyvät. Y. A'.

Pernaakit, jaavalais-naisten ja kiinalaisten

jälkeläjsot.

Pernaja (ruots. Perna I. Pärnä I.Perno).
1. Kunta. Uudenmaan I.. Pernajan kililak.. Per

najan-Liljentaalin niniismiesp.-. kirkolle Loviisan

kaupunjrista 13 km. Pinta-ala 4.52. i km', josta

viljeltyä maata (1910) 9..559 ha (siinä luvussa

puutarha-ala 57. ss ha ja luonnonniityt 1,021 ha).

Manttaalimäärä 138,j»«j, talonsavuja .')41. torpan-

savuja 96 ja muita savuja 1,108 (1907). 7.085

as. (1910), joista suomea puliuvia n. 1,000; 1.654

ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona

fl82:lla, teollisuus 431 :llä ja kulkuneuvot 113:11a

(1901). 1.011 hevosta, 3.8.30 nautaa (1911). —
Kansakouluja (1914) 19. joista 1 suomenkiel. ja

1 kaksikiel. Kan.sanopisto (ruotsinkiel.). —
Teollisuuslaitoksia: Isnäsin höyrysaha; Kosken-
kylän (Forsbyn) vesisalia, mylly ja juustomeijeri

;

Malminkartanon mylly, saha ja juustomeijeri;

Kupfromin, .Sarvilahden. Thorsbyn, Lapinkylän
(Labby), Tjusterbyn ja Sarvisalon (.Snrfsalö) mci
jcrit; Tjusterbyn ja Tervikin tiilitehtaat. —
Vanhoja kartanoita: Sarvilahti, Malminkartano
(Malmpftrd). Tjusterby, Näse, Tervik. Koskenkylä
(Forsby), Sarvisalo y. m. (ks. n.). — Mikael Apri-
rolun ayntyDiäpitiljU; muistomerkki pystytetty



429 Pernajan kihlakunta—Perniö 430

1914. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Por-

voon biippak., tuomiorovastikuntaa ; muodostu-
nut seurakunnaksi todennäköisesti jo 1200-

luvun keskivailieilla, mainitaan 1340 Porvooseen
kuuluvana kappelina ja oli 1300-luvun lopulla

ajoittain oman kiirankin hoidettavana, sittemmin
ouia klirakunta. P:aan ovat kuuluneet seuraavat
nykyäiin itsenäiset klirakuunat: Pvlilää, Lap-
treski, Myrskylä ja Loviisan kaupunki: nykyjään
siilien kuuluu Liljentaali kappelina, .\ikoinaan on
vielä ollut olemassa Mertilaliden kappeli ja Kos-
kenkyliin telidasseurakunta. — Kirkko harmaasta
kivestä rak. todenniiköisesti 1400-luvun loppupuo-
lella, viim. korjattu perinpohjin v. 1900. Ai-
kaisemmin oli suomenkielisillä olemassa oma pieni

puukirkko; se purettiin 18.">0-luvulla ja nyky-
jään pidetään suomalaisia jumalanpalveluksia G-

7 kertaa vuodessa itse emäkirkossa. [A. J. Hip-
ping, ..Beskrifning öfver Perno Socken i Fin-
land", C. Carstens, ,.Ur Pärnä sockens historia"

(Svenska folkskolans vänners kalender 1891, sivv.

123-198).] L. n-nen.
Pernajan kihlakunta käsittää Pernajan, Lil-

jenfaalin, Myrskylän, Orimattilan, Iitin, Jaalan,
Artjärven. Lapträskin, Elimäen. Anjalan ja

Ruotsin|iylitään kunnat Uudenmaan lääniä. Pinta-
ala (maata) 3,721.» km=: väkiluku v. 1908 58,152
henkeä (= 15.» 1 :tä km':iä kohti).

Pemajanlahti (ruots. Pernoviken), n. 20
km pitkä, saarekas merenlahti Pernajan pitä-

jässä. Loviisanlahden ja Vähä-Pernajanlahden
välillä, pistää Suomenlahdesta Kejfsalön selästä

luodetta kohti. Kejfsalön suurehkon saaren koh-

dalta. P:n perukkaan laskee Koskenkylän- 1.

Korsbynjoki; P:n itärannikon keskikolidalla Per-
najan kirkonkylä. L. Il-nen.

Pemambuco. 1. Valtio Koillis-Brasiliassa, At-
lantin valtameren rannalla. San Francisco- joen

pohjoi-spuolella: 128,395 km', 1,650.000 as. (1913).
— Idässä on GO-70 km leveä, saderikas aarnio-

metsää kasvava rannikkokaistale, jonka takana
on väliitellen 1.100 m:iin kohoava, selänteitten

halkoma, kuiva ylänkömaa. Metsistä saadaan
piassavaa, kautsukkia, parkitusaineita y. m.
Rannikkovyöhyke tuottaa sokeriruokoa, hedelmiä,

puuvillaa y. m. Harjoitetaan raakasokerin ja

rommin valmistusta. Ulkomaankauppa käy P:n
kaupungein kautta; sieltä johtaa sisämaahan
useita rautateitä. — 2. Edellämainitun valtion

pääkaupunki (virall. Recife de P.), Capiberibe ja

Biberibe nimisten jokien alavassa, epäterveelli-

sessä suistamossa (..Ameriikan Venetsia") ; n.

250,000 as. — Tullirakennus, hallintopalatsi (Mo-
rits Nassaulaisen rakennuttama Vrijburp). piis-

panpalatsi : useita sairaaloita. Lukio, kirjasto,

tähtit. observatori. teatteri. Puuvilla-, tupakka-,
lasi-, öljytehtaita, konepajoja, laivavei.stäniöitä.

Sisäsatamaan, jota suojaa omituinen, 4 km pitkä,

vain 20-60 m leveä riutta, pääsevät vain 5,5 m sy-

vällä kulkevat alukset. Kauppakaupunkina P. on
Brasilian tärkeimpiä; viedään etenkin puuvillaa

ja sokeria, myös puuvillansiemeniä, vuotia, kah-

via y. m. — Kaapeliyhteys Eurooppaan. Pohjois-

Ameriikkaan ja Etelä-Ameriikan eteläisempiin

kaupunkeihin. — Per. Pereira 1535. Oli hollan-

tilaisten hallussa 1630.54. E. E. K.

Pernaruoho fSisymbrium), kookkaita, kelta-

kukkaisia, pitkälituisia. liuskalehtisiä ristikuk-

kaisia, joiden juurukka kasviaiheessa on sirkka-

lehileu selällä. Ovat rikkaruohoja. Yleisin on
meillä Etelä- ja Keski-Suomessa kasvava S. so/(/iia.

jonka lelidet ovat hyvin hienojakoiset. A'. L.

Pernarutto on vanhimpia, peliityimpiä ja eni-

ten levinneitä eliiintauteja, joka etupäässä rai-

voaa naudoissa ja lampaissa, mutta ei sää.stä mui-
takaan koticliiimiä ja tarttuu helposti ihmiseen-
kin. Sen ailieuttaa verrattain pitkä sauvamai-
nen bakteeri n. s. pernaruttobasilli (liacillus

anlhrncisj, jota tavataan tautia potevan eläimen
veressä ja pernassa. Joutuneina sairaiden eläin-

ten ulostusten y. m. mukana maaperään, ne saat-

tavat siinä suotuisissa oloissa muodostaa itiöitä,

jotka voivat vuosikausia p.vsyä elinvoimaisina ja

kehittyä jälleen elimistöön jouduttuaan p.-basil-

leiksi ja näinollen aiheuttaa p:n. Paikkakun-
nilla, joilla maaperä on täten p.-tartunta-aineen

saastuttama, esiintyy tauti tav. yksityisinii ta-

pauksina, jotavastoin se riehuu kulkutaudin luon

toisena siellä, missä terveet eläimet ovat tilai-

suudessa kosketukseen sairaiden eläinten tai nii-

den raatojen kanssa. Tässä tartunnan levittämis-

tjössä on kärpäsillä ja muilla hyönteisillä suuri

merkitys. — Tauti esiintyy joko paikallisena (kar-

bunkkeleja muodostavana) tai yleisenä, jonka
äkillisin muoto tappaa eläimen jo tunnin kuluessa.

Äkillinen muoto kestää 2-12 tuntiin ja tavallisin

muoto hevosella ja naudalla, n. s. pernaruttokuume.
päättyy 24-48 tunnin, joskus vasta viikon kulut-

tua kuolemaan. Korkealla kuumeella äkisti al-

kavaa ja nopeasti tappavaa tautia on aina syytä

epäillä p:ksi. Tervamainen veri raadossa, erisuu-

ruiset verettymät eri elimissä, pernan turpoutu-

minen ja puuromainen kokoumus. verensekainen

vuoto ruumiin luonnollisista aukoista sekä li-

säksi p.-basillien mikroskooppinen toteaminen

varmentavat diagnoosin. — Lääkitsemisestä on

harvoin hyötyä. Serumhoito joskus paikallaan.

Eristys ja desinfisioiminen välttämättömät. Tau-

dista on aina ilmoitettava asianomaisille. Kp.

Pernaruttobasilli ks. Pernarutto.
Pernau ks. P ä r n u.

Pernerstorfer, Engelbert (s. 1850), itäv.

politikko, toimi opettajana Wienissä ja toimitti

v:sta 1881 aikakauskirjaa ,,Deutsche Worte" ; va-

littiin 1885 edustajahuoneeseen ja oli saksalais-

kansallisen liikkeenjohtajia; siirtyi 1891 .sosiaali-

demokraattiseen puolueeseen; tuli 1909 edustaja-

huoneen varapresidentiksi. J. F.

Pernionit (mlat. pernio'nes) ks. Pakkasen
purema.

Pernisiöösi (lat. perniciiysiis < perni'cies ~

turmio), turmiollinen; pahanlaatuinen.

Perniö (ruots. Bjernä 1. B j ä rn ä, 1.

Ejerno). 1. Kunta, Turun ja Porin 1., Ha-

likon kihlak., Perniön-Finbyn nimismie.sp. Kir-

kolle Ervelän pysäkiltä 5 km, Perniön rautatie-

asemalta 6 km ja Kosken rautatieasemalta 11

km: Teijon satamasta 16 km ja Mathildedalin sa-

tamasta 19 km. Pinta-ala 380.5 km^ josta vil-

jeltyä maata (1910) 11.883 ha (siinä luvu.ssa

luonnonniityt 847 ha). Manttaalimäärä 146 7$, ta-

lonsavuja 240. torpansavuja 274 ja muita sa-

vuja 1.320 (1907). 7,448 as. (1913), joista ruot-

sinkielisiä n. 560; 1.652 ruokakuntaa, joista

maanviljelys pääelinkeinona 917:llä ja teollisuus

339:llä (1901). 1.441 hevosta. 5.993 nautaa (1910).

— Kansakouluja il914) 12 (17 opett.). Maa-

mieskoulu. Säästöpankki (Suomen suurimpia maa-
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l«i>MU»l(>|Miikkrjii. V l'.i|l \,tr..i >M. .'.J.>>.M(i

mk.i. kuan-tuläukäri vhtrinrii Kiiiliyii kaiis$ii.

A|>trvkki. TiSillisiiiisliiitoksiik: Kirjnkkiiliiii.

Trijon 1. Tykon ja MatlnKlnUliu raiitiitrlitaat.

kaikki kotnir \-)Uilioji> ..rautaruukkeja": Koskvii
- . i )a (khk6t«hda6: Ylikulman. Alakulma»

li-ruiöD ja Finbyii oeuusiueijeri"! ja Keski-

Cerniön meijerit, l.itukurtanuii iiirlly ju snliii;

Kosken nty!ly — Vaiiliujit kartuuoita; Latokar-

tano ^ Miilkilii. Uiimeenkylii. Koiiuiukar-

taoo kartano. Teijo» I. Tyk>>» kar-

tano. \ :i|iaciu karta»o y. m. — 2. Seura
kunta, kon^istorillinen. Turun arkkiliiip|>ak..

I'' ':.:•>» rova.«tik.: nikujaau luultavasti Uske-
'rotrltu. niaiuitaau kuitenkin jo iXW oman

kiikkoherrn» lioitaniaua pitäjänä. V. 1441 Kri.s-

lolfer kuniu;:.!.-. lahjoitti l':n pitäjUssii olevan

l\\hä oeh iilel^'iu| kuninkaankartanon Naanta-
lin luo.-tarille |ks. t.i. joka samalla sai papin-

otto-oikcudeu P:n pitujiiiin ; seurakunta muuttui
kousis|orilli>eksi vasta 1730. P:öiin on kappelina
kuulunut K i n b r. P :öön kuuluu vielä Y 1 i s-

kyliin saarnaliuonekunta sekä Kosken ja

Teijon (Tyköni telitaankirkot. —
- Kirkko, rak.

harmaalta kivestä 13uii-luvulla. [..Kornminnen fr&n
Bjerno" (..Abo underrättelser" lSti."i. N :i> 1401;

J. Ramsay. ..Fordomdups i Bjerno" (..Helsing-

fors Posten" 1903. N :ot 351 ja 352 1 : J. Ailio,

.Pronssikaut. hautaraunio Perniössä" („Suom.
Maieo" 1900, N':o 4l. — 3. Rautatieasema
liv l.i Karjan-Turun rataosalla. Kosken ja Sa-

lon a»rmieu välillä. 40 km Karjan asemalta. 73
km Turkuun. L. H-nen.
Perniön rovastikunta käsittää Kemiön,

llrae;.fjiirilin. Nestnnfjärdln. Hiiltisten. Perniön.
Pinbyn, Kiskon. .Suomusjärven. Kiikalan. Uske-
lan. Muurlan, ."^alon. Perttelin. Kuusjoen. Hali-

kon. Anpelniemen, Marttilan. Kosken (T. 1.),

Karinaisten ja Tarvasjoen .seurakunnat Turun
arkki hiippakuntaa.

Pemon kartano i ruots. ]' e r n u g & r d) . allodi-

«äteri Raision pitiijässii 6',', km Turusta länteen,

käsitti ennen 10 tilaa. 9 manttaalia, nykyään 2

tilaa. 2 manttaalia. 22U lm. — Tila kuului 1300-

luvun lopulla Fader Niilonpoika Stälarmille.

'nitä se joutui naimisen kautta Renkosen-
-uvulle. joka otti p'ineke nimen, ja pysyi sen
liallu.sHa. kunnes se 1.'>00-Iuvun lopulla uudelleen
tuli .StAlarmeille. StAlarmeilta se siirtyi naimisen
kauti» ensin \Vildeinan- ja sitten Stftlhandske-
»uvuille. viimemainitulta vailidou kautta \Vallen-
»tjerna-nuvuUe 11888-1829) sekä tältä naimisen
kautta Pippinpsköld- il829-.S9i ja von Schantz-
• uvuille. Nyk. omistaja I1914i kapteeni n rouva
<'erilia von Rrhanti! (o. s. Pippinfsköldt. — Päil-

rakeiinii» on v :lta 1834. A. Es.
Pemov k». Pärnu.
Pernu k». Pä r n u.

Pero, niu-tataetelida» \'iipurin pitäjässä Viipu-
rilta itä kaakkrKjn Suurfioroii kylässjl Perojoessa
olevan Myllykosken varrella (put. kork, .5,i m.
kokiverlellt 136 lievo»v.) ; läliin raiitatiea»ema
.Sainio Viipurin-Pietarin radalla. I.,aitoksen rn-

ken»i 187(1 77 tehtailija A. \V. Berfr; omistaja
v:«ta IBOl P. npikfabriks a.-b.. '»akepääom.i
.100.0«<» mk. Valmistus käsittää rautalankaa,
lanko-, f»äre- y. m. nauloja, arvoltaan 1913 n.

47.'>.ftOO mk. III. l.fHXl »on.: 1880 n. 2,.'j00 ton.,

\h'M> n. 1..VKI ton.. tiiolantn vähentynyt tiuaien

lohtauleu iierustamiseu takia). Työväestö n. 40

j
henkeä (1913): asuvat tehtaan huoneistoissa.

E. E. K.

Feronki iransk. jicrron < /lirrre = kivi).

: asemasilta, junalaituri.

I Poronne (i>rro'nl, kaupunki Pohjois-Ranska.ssa.
I Somiiu'11 departementissa Soninn^joen rannalla,

rautntieuristeyk.sessä Amiensistä itiiiin: 4.44ii as.

(1901). — St. -Jean-kirkko. linnanjUtteet. Marie
l'"our<H>n ipuolusti 1i"i3l! P:n linnaa espanjalaisia
va.staan) muistopatsa.s. — P. mainitaan inerovin

kien aikana; oli Santerren iiuuikunnan puäkau
punki. Joutui 1430 Bur^'undille. P:s.sa Kaarle
ICohkea otti I.udvik XI :n vanfriksi ja pakotti liä

net suostumaan alentavaan P:n sopimukseen (ks.

Liidvik Xl). \'. 181.5 enfrlantilai.set väkirynn»
köliä valloittivat P:n ja 1871 sak.salaisef pommi
tuksella pakottivat sen antautumaan, samoin 1914.

(E. E. K.)

Peronospora ks, K a - v i I a u d i I. Leväsi e

n e t.

Peronosporace» ks. 1. e v ii s i e n e t.

Perosi /•(/fi/. Lorenzo (s. 1872), it. kirkko-
säveltäjä, ilalierlin oppilas. Toimii (v:sta 1898)

Koomassa sikstiinisen kappelin kuoronjohtajana.
On säveltänyt 9 oratoria. 2.i nu-ssua. muunnelma
sarjan orkesterilli'. oopperan (Uomeo ja Julia)

y. ni. Tyyliltiiiiu 1'. ncijautuu \Va<:ueriin ja

Bach ii K. /. K.

Perotinus /?'-/. ransk. inusiikkiteoreetikUo.

12:nnen vuosis. kuuluisimpia (Magister P. „Ma<r-

nus"). Toimi kirkkokuoronjohtajana Pariisissa.

P:n käyttämä nuottinierkintä on koraali- ja

mensuraalinuottikirjoituksen rajalla. /. K.
Perovskaja fro'(l, Sofia (1i<.")4 81). vni.

nihili-.ti; niiriisleri L. A. Perovskijn (ks. t.) pojan
tytär, viehiiltyi nihilismiin ja poistui 1870 ko-

toaan; toimi kansakoMlun<>|>ettaj;itlarena ja sai-

raanhoitajana; liittyi pian terroristeihin ja otti

jolitiivasti osaa .Aleksanteri ll:n murliaan lii p.

maalisk. 1S81. minkä johdosta vanpiltiin ja hir

teit iin. ,/. /.

Perovskiitti, vaaleankeltflinen tui ruskea,

useimmiten musta ja läpinäkymätön rainer.oali.

jonka tavallisimmat kidemuodot ovat kuutio ja

oktaedri. \'arsinkin suuremmat kiteet ovat kui-

tenkin anomaali.sesti kahtaistaitteisia ja ovat
muodostuneet ristikkäisistä/rombisisfa ?)levyistä.

Kovuus 5.1. om. p. 4.05-4.0». P. on kalsiumtitanaat-
fia (CaTiO,), jossa on melkein aina rautaoksidu-

lia (FeO) 5%:iin saakka. P. esiintyy akses.sori

sena aineksena kiteisissä liuskeissa ja eruptiivi-

vuorilajeissa. varsinkin l)asal1ei.s.sa. E. M-iun.
Perovskij /-o'-/, Lev A I e k se j e v i t s (1792

1856), ven. valtiomies, oli 1841-52 sisäasiain iiii-

nisterinä. jona teki itsen.sä tunnetuksi toiintii-

muksellisesta kannast;ian. Suoirieeii niiliden 1*. oli

osallisena niissil hankkeissa, jotka Suomen lakien

kodifikatsionin varjolla tarkoittival Suomen auto-

nomisen lainsäädännön hävittiimistä. K. Cl.

Ferpendikkeli dat. pi rprndi'culum < prrpe'v

derc = punnita), pystysuora viiva, mittaluoti. kel

lon heiluri. — P e r [i <• ii d i k u 1 a a r i. pysty-

suora.

Perpendikulaari-tyyli (ks. Perpendik
k el il. lCM^'laniiiii 1400 luvun f;otiikka, jonka
ruUHUstossu (ks. t.) pystyviiva on vallitseva, ks.

F n p I a n n i n r a k e n n u s t a i d e. Vo N

.

Perpetuum mobile / /«•'/m'-/ dat.. = ..ikiliik
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kuja"). 1. Koho. joka kerran käymääu pantuna
pysälitymiltfil liikkuisi itsestäiin sekä saniaUa luo-

vuttaisi työvoimaa (enerjjiaa) toisille kappaleille.

I-allaiscn koneen malutottoinuus on selvinnyt sa-

malla kuin on oivallettu enerpiaa koskevat lait

(ks. Ener<ria). Samoin kuin lieilahtavan pen-

delin tai kieppuvan vauhtipyörän nopeus vähi-

tellen hiljenee, kunnes ne tykkänään pysähtyvät,

ellei niihin jollain tavoin ulkoapäin lisiltä liike-

energiaa, samoin käy jokaisen koneen, olkoonpa se

mitä rakennetta taliansa. Syynä tähiin on väli-

aineen vastustus ja akseleissa vaikuttava kitka,

jotka kuluttavat liike-enerjrian loppuun. Koneen
tarkoitus on siirtää työvoimaa paikasta toiseen,

mutta sillä ei voida tylijästä luoda energiaa.

Kuta monimutkaisempi kone on. sitä suurempi
yleensä on energiaa kuluttava kitkakin. Pyörien
lisiiiiminen suunniteltuun p. m:een ei siis. kuten
moni tietämätön ikiliikkujan tuumija arvelee,

saata yritystä lähemmäksi ratkaisua. — Leonardo
da Vinci on ensimäinen tiedemies, joka oletettu-

jen (virtuellisten) nopeuksien periaatteeseen no-

jaten oivalsi p. m:n malidottomuuilen. T'. S.•n.— 2. Sfiis., soitinsävellys, jonka aiheitten rytmil-

linen laatu nopeine tasaisine sävelineen herättää

mielikuvan ..ikiliikkujan" herkeäniättömä.stä ko-

neellisesta käynnistä. /. Ä.
Perpignan [-pinja'], lujasti linnoitettu kau-

punki Etelä-Ranskassa. Pyrenfies orieutales nimi-

sen departementin pääkaupunki, 11 km Väli-

merestä. Tet-joen oik. rannalla, ratojen risteyk-

sessä: 'HO.510 as. (1911). — Espanjan kuninkaan
Filip IT:n perustama sitadelli. tuomiokirkko St.-

Jean (1324-1,509), Castillet (nyk, vankila), vanha
pörssi, kaupungintalo y. m. — Pappis-. opettaja-

ja opettajatarseminaari. kirja.sto (ent. yliopiston

rakennuksessa), kasvit, piuitarha y. m. Piispan-

istuin. — Harjoitetaan viinin, hedelmäin ja vi-

hannesten viljelystä, kangas-, korkki-, suklaa-,

paperi- y. m. teollisuutta, vilkasta viini- (Rous-

sillon), hedelmä-, villa y. m. kauppaa. — P:sta
itään on Roussillonin linna ja Canet uiminen, pal-

jon käytetty merikylpylä, — P. oli keskiajalla

Roussillonin kreivikunnan pääkaupunki, kuului

v:sta 1172 Aragonialle. V. i:!49 per. yliopisto lak-

kasi Ranskan vallankumouksessa. P. kuului 147.")-

03 Ranskalle: Richelieu valloitti sen 1642. ja Py-
reneiden rauhassa se lopullisesti joutui Ranskalle.

(E. E. K.)

Per procura /-'(-/ (it. ; Suomen laissa väärin lat

per proriiram\. valtuutuksella, prokuran nojalla.

Perrault [rö']. 1, Charles P. (162.S-1703),

ransk. kirjailija, jonka julkaisemat kansansadut
„Le3 contes de ma niere TOie" ovat laajalti tunnet-

tuja. Kirjallisuudenhistoriassa hän on sitäpaitsi

saavuttanut huomattavan sijan modernin kirjalli-

suuden puoltajana siinä kiihkeässä tai.stelussa,

jota hän kävi Boileau'ta, Racinea y, m. antiikki-

sen kirjallisuuden ihailijoita vastaan. 77. Kr».
2. Claude P. (1613-88), ransk, lääkäri ja

tiedemies, sittemmin arkkitehti (teoreetikkona).

m. m. kääntänyt ja selityksillä varustanut Vitru-

viuksen (ks. t,) teoksen (1673), oli veljens-ä

CharlesMn kera aloitteenantajia Levau'n ja

Lehrun'in perustamalle kunink, arkkitehtuuri-

koululle. Saavutti varsinaisen maineensa uh-

kealla, vapaan rohkeasti ja vaivattomasti sommi-
tellulla Louvren itäisellä fasadilla (1666-741.

työstä kilpailtuaan m. m. Ludvik XIV:n Rans-

kaan kutsunuin kuuluisan it. Bernini'n kanssa.

Sata vuotta tätä fasadia, joka läpi kahden ker-

roksen kohoavine paripylväineen mursi entisajan
ransk. linnafasadien pikkumaisuuden — mutta
todellisuudessa, takana oleviin huoneisiin liitty-

mättä, on suuri kulissi — pidettiin rakennu,s-

taiteen mestariteoksena, P:n 1670 rakentama
suuri Place du Trönen riemukaari revittiin 1716:
vähäpätöisempi on Pariisin tähtitorni. V-o A'.

Perrens [pcrä's]. Francois Tommy
(1822-1001). ransk. historioitsija: toimi lyseon
opettajana, sittemmin, 1873-01, ylempien oppilai-

tosten tarkastajana Seinen departementissa:
v:sta 1862 moraalisten ja poliittisten tieteiden

akatemian jäsen: hänen lukuisista teoksistaan
mainittakoon: .,nistoire de Florence" (1877-00),

.,La civilisation florentine du XIlI:e au XVI:e
sit^cle" (1893). J. F.

Perrot [perff], Georges (s. 1832). ransk.
arkeologi : toimi Ecole normalen opettajana, sit-

temmin johtajana, ja Sorbonnen professorina:

teki 1861 tutkimusmatkan Vähään-Aasiaan, minkii
jälkeen julkaisi tunnetun „Monumentum Aney-
ranum". Augustuksen valtiollisen testamentin, ja

,, Exploration archfologique de la Galatie et de la

Bithynie" (1862 ja seurr.). Hänen pääteoksensa
on ,.Histoire de l'art dans l"antiquite" (yhdessä

Ch. Cliipiez'n kans.sa, 1881 ja seurr,), J. F.

Perrotiini, ransk. Perrofn Roueu'issa 1834
keksimä kangaspainokone. Siinä on toimivana
osana tavallisesti neljä valurautaista laattaa,

joiden pinnalla on koholla osa siitä kuviosta,

joka kankaalle tahdotaan painaa. Kukin laatta

painaa yhden kankaalle tulevan kuvion väreistä.

V. V.

Per se (lat.) : itsessään, itsestään,

Persea, Latirace(B-heimon suku. Puita, joilla

on ehyet, nahkeat lehdet ja pienet kukat. Viljel-

lään yleisesti tropiikeissa. P, grntissima, Etelä-

Ameriikasta. tuottaa erinomaisen herkullisia, pää-

rynänmuotoisia hedelmiä, av ok a a to- (myös
a d V o k a a t 0-) p ä ä r y n ö i t ä. K. L.

Perseidlt, meteoriparvi, jonka säteilypiste on
likellä Z Persei tähteä. P. kohtaavat maan n. 10

p. elokuuta ja antavat vuosittain aihetta lukui-

siin tähdenlentoihin. Schiaparelli keksi 1866 nii-

den kulkevan samaa rataa kuin Tuttien pyrstö-

tähti, jonka kiertoaika on 121'/. v. P:n nopeus
niitten kohdatessa maata on n. 65 km sekunnissa.

H. R.

Persephone f-pho')iPj. lat. Proscrpina. alku-

jaan nähtävästi Manalan kuningatar, sittemmin
sulautunut yhteen Koren (ks. t.) kanssa.

PersepoHs [se'-], yksi Persian vanhoista pää-

kaupungeista, Puhvar- ja Kur-jokien yhtymä-ssä,

n. 60 km koilliseen Siratsista, vanhassa Persis

maakunnassa. Nimi on kreikkalaisten käyttämä,

alkuperäistä nimeä ei varmuudella tunneta. Kau-
pungin perusti luultavasti Dareios I, joka siitä

teki pääkaupungin Susan ia Ekbatanan rinnalle.

D, samoinkuin hänen jälkeläisensä linnoittivat

kaupungin ja koristivat sitä palatseilla ja ko-

meilla rakennuksilla. Säilyneet muinaisjäännök-

set todistavat vielä tänä päivänä P:n komeutta.

Koko kaupunki näyttää kohoavan kalliosta, se kun
oli rakennettu penkereittäin. Ylimmällä penke-

reellä oli Dareioksen oma palatsi. V. 330 e. Kr.

Aleksanteri Suuri hävitti suuren osan kaupunkia,

eikä se senjälkeen koskaan kohonnut entiseen
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>, i sassjmiiiihiisajallu

i kalifi Omar t>:>J

-.:• ii)>o> r i' I > i a. (8toUi>. ..Die

uuii »assnnidisclien Heiikiniilcr

1 .;,,,. von P." (1882) ; Dieulafoy. „L'art

«utujiie dr hl Pers*" (1884t.) //. //-o.

Pers.-' tsioni ! ;i {X-rcr'|>>i<5) ou samoinkuin
t.i inerkityksiltiiäii suuresti

1. Jotkut sielutiotoilijiit au-

lurrkityksen ulkouaiucn liavaiuto sel-

1 s. o. ulkonaineo havainto. joliOD oi

Luulu muiden sicluDtuimintojett, esim. muisti- ja

«jatustoimien avulla tapahtuvaa esineen klisittä-

niistil I. taiuamista (esiiu. James Sully). Mutta
** m lli>(Min'_'iu sielut ieteessU p. merkitsee villi-

: ^ternistä, joka voi kohdistua sekä ul-

i [iloon. esim. kun nilkemilmme kas-

voi iiiiiiij\.iT meistä tutuilta I. aikaisemmin näh-

dyillä, että myöskin johonkin mielikuvituksen
T • joka muistikuvana juolahtaa uudes-

vn. \Vundtin mielestä p:lla on ym-
i....i ......... .sellaista jonkun tajunsisällyk.sen ta-

juamista, johon ei liity selvää tarkkaamista.
Tarkoituksenmukaisimmin menettelevät ehkä ne
sielutieteilijSt, jotka välttävät koko tätä kilsite-

Minaa vhta hvvin kuin apperseptsioni sanaa.

Z. C.

Perseiis [e'ua], kreik. taruhenkilö. Zeuk-sen

ja Ihinaen (ks. t.) poika. Seriphok.sen hallitsija,

Polydekles. joka kosi P:n äitiä, lähetti hänet
vaaralliselle retkelle Gorjjon (ks. t.) päätä tuo-

maan. Hermeen ja Athenen avustamana hän sai

retkelle tarvittavat siipiken^lt y. m. Hän sur-

ma>i porponeista (katseellaan kiveksi muuttavan)
ilcdu.san ja vei hänen päänsii mukanaan. Koti-

matkalla luin Aithiopiassa pelasti Andromedan
(ks. t.). joto Poseidonin lähettämä merihirviö
uhkaiti, ja otti hänet puolisokseen. Pelastettuaan
Danaen Gorgon pään avulla Polydekteen vallasta

hin antoi sen Athenelle, joka sen kiinnitti ai<:ii-

»een (ks. t.). P. palasi kotimaallansa Argokseen.
mutta läksi Thessnlioan isoi.säänsä Akrisiosta ha-

kemaan. Onnettoman sattuman kautta hän tulee

aiheuttaneeksi tämän «urman, joten ennustus
tayttvi. että .Xkrisioksen surmaisi Danaen poika.

L. T.

Persetis, suuri ja runsas tähtikuvio pohjoi-

sella taivaanpallonpuoliskolla Linnunradan koh-
<lnlla Ca<i»iopeiaii tiihtikuviosta etelään, talvi-

iltoina korkeimmillaan elelätaivaalla näkyvä.
Suurin tahti, n Persei. on toista suuruusluokkaa.
Kuuluisin kuvion tähdistä on Alpol {ji Persei),
«?rityi»en vaihtelcvalälitiliiokan tyyppi, jonka
valo nina 2 [Klivän 20 tunnin 40 minuutin päästä
TUhitellen laskee toisexta neljänteen suuruusluok-
kaan uudelleen 18 minuutin kuluttua kohotak-
•een enti<ielleen. Kuviossa on erittäin monta kak-
•oi»- ja vaihtelevaa tähteil sekä tähtiryhmäil.
Suurta huomiota herätti kuviossa 22 p. Iiclmik.
löOl eaiinlynyt uusi tähti Nova Persei. //. R.
PerB«ua /««"/, Edvard (oik. Persson)

(IMl-fiOi, ruot*, taidemaiihiri: alkuaan maalarin-
kihiilli. opi-,kell Tukholman laideakatemiiissa.
DU)ueldor(iH«a ja Pilotyn johdolla Mdnchenissä.
P. on maalannut historintauluja (esim. ,,Kaarina
Maununtvtar Liuksialnitsa"), laatukuvia ja var-
•iokin muotokuvia. Taideopcttajana P:lla oli

•uuri merkityo KuotsiHHa. /;, Ji-r.

Persia (maan anukaaten /rnn. virall ilamnlik

1 fMti/iriiÄ.M/i I Iran^, valtakunta Etu-Aasiassa.
Kaspianmeren sekä Persiau-lahden ja Intian
valtameren välissä, käsittää suurimman, länti-

sen, osan Iraania: n. l.G4.').(H)0 km'. 9-10 milj. as.

— P.. joka luoteesta kaakkoon on 2,230 km pitkä,
pohjoisesta eteliiän l,:iOO km leveä, on epäta.sai-

nen. aro- ja erämaanluontoinen yläukiiallas. jota
korkeammat, lännessä kokoon ahtautuvat, enim-
mäkseen luoteesta kaakkoon kulkevat reunavuo
ret melkein joka puolelta ympäröivät. Ylänkö-
allas on mioseeniajan jälkeen poimuttunutta vuo-
ristoa, jossa kuitenkin harjat ovat tasoittuneet
jn laaksot suureksi osaksi täyttyneet vuorista ir-

taantuneilla aineksilla. Laajat alueet siitä ovat
suola-aroa. suurimmat Da.st-i-Lut ja Da.st-i-Kevir.

Ylängöstä (joka keskimiiiirin on 1.200 m yi. nie-

renp., syvimmät kohdat n. ISO-SOO m yi. mercup.)
kohoaa melkein halki koko P:n luoteesta kaak-
koon kulkeva, aina 3,000 m yi. merenp. nouseva
Keskusvuoristo. — Tieunavuoristoista mahtavin
on Kaspian-mercn rantaa kicrtiivä Elburs (De-

luaveud .'i.GTO m yi. merenp.. mikäli tunnetaan
P:n korkein vuori), johon idiissä liittyy Ilindu-

kus. Eteläisten reunavuorislojen (joilla ei ole

mitäiin yhteisnimiii (korkeimmat huiput ovat Kuli

i Dena 5.180 m. Kala 4.220 m. Alidzuk 4.200 m
yi. merenp.). — P:n p e o I o p i a on sanpeii epä
täydellisesti tunnettua. Perustassa tavataan van-
hoja kiteisiä liuskeita, joiden päälle nuoremmat
ninekset, varsinkin tertiääri- ja kvartäärimnoilos
(ukset ovat kerrostuneet. \'ulknanista syntyilovat
Demavend sekii muutamat muut vuoret ja vuori-

massat. — Rannikot ehjiä, saaria (suurin

Tavilah Ormus-salmessa) ja lahtia vähiin, sata-

mat huonoja. — Ilmastolle ominaisia ovat

jyrkät vastakohdat. Vallitsevien luoteis- ja kaak-
koistuulien tuoma kosteus jää reunavuoristojen
tuulenpuoleisille rinteille, jotka siten saavat tar-

peeksi sadetta, jotavastoin vuoristojen tuulen-

suojaiset rinteet ja sisämaa kaikkialla kärsii aa-

teenpuutetta: kestissä Kaspianmeren rannalla
sat-aa v.ssa 1,434 mm, Teheranissa Elhursin etelä-

|>uoIella 284 mm, sisiimaan eriimailla vielä vähem-
män. Sadetta tah ikuukaiisina, kesii aivan sa-

teeton. Ilma sisämaas.sa harvinaisen kirkasta ja

läpikuultavaa. — V:n keskiliimpö Teheranissa
(1.132 m yi. merenp.) -fl.i.j°C, tammik:n +2°C.
heinUk:n +26.i''C; vuorokautiset lämpövaihtelut

iyrkät. Rannikoilla (varsinkin Kaspianmeren)
lämpötila ta.saisempi. — Ilmasto yleensä terveel-

linen. — Vesistöt. Yli CÖ% P:sta on
vailla laskiijokia mereen. Runsasvetisiä ovat

vain Kaspian-merecn laskevat joet, joista tärkeim-

rnilt Aras ja Kisil Uzcn 1. .'sefid Rud. Persian
lahteen laskevat joet ovat kesiillä vähilvctisiä tai

suurimmaksi osaksi aivan vedettömiil. Ainoa
huomattava niistil on Satt el Arabiin laskeva Ka-
run. Se ja Aras ovat ainoat kuljettavat P:n
joista. Kuitenkin muutkin ovat tärkeitä maan
viljelykselle, joka melkein kaikkialla menestyäk-
seen vaatii kastelua. .Sisämaan joet joko häipy-

viit hiekkaan, tai laskevat siiolajärviiii ; näistA

suurin on Ilamiin Afpanistanin rajalla. — P:n
luoteiskulmaansa on suuri Urmia-jÄrvi.

K <a s v u 1 1 i s u u s vaihtelee Kaspian-meren ran-

nikon rehevien vuoristometsien ja sisämaan aro-

ja erämaakasvullisuuden villillä: vain n. .5% P;n
pinta-alasta on metsiä, lO^^, on niittyä ja lai-

dunta, 10% viljelysmaata, loput 7.'i% erämaita.



437 Persia 438

louhikkoja y. m. s. — Pohjois-P:ssa on etelä-eu-

rooppalaisia puulajeja, Eteiä-P:ssa esiintyy ta>-

telipalnm. — Eläimistö kuuluu palearktisen

vjöliykkeen Välimeren alaosastoon. Petoeläimiä

m. m. leijona, leopardi, susi, sakaali, karhu, ge-

pardi y. m. Lintumaailma palearktinen. — Ka-
loja runsaasti vain Kaspian-meren rannikolla ja

siihen laskevien jokien suissa. — Asukkaat
voidaan kansatieteellisesti jakaa arjalaisperäisiin

alkuasukkaisiin iraanilaisiin (irani), sekä
myöhemmin tulleisiin turkkilais-tataarilaisiin val-

loittajiin, joista turknieenit ja turkkilaiset ovat

huomattavimmat; lisiiksi on seemiläisiä (arabia-

laisia) etelässä ja vähän muita kansoja. Yhteis-

kunnallisesti ja taloudellisesti asukkaat jakaan-
tuvat maataviljeleviin, kaupunkilaisiin sekä pai-

mentolaisiin. Maataviljelevän ja kaupunkilais-
väe.stön (7 '',-8 milj. henkeä) muodostavat pää-

asiallisesti iraanilaiset 1. varsinaiset persialaiset,

tadiikit. Paimentolaisia taas ovat useimmat
turkkilais-tataarilaiset heimot (Haalit 1. Uijaatit).

arabialaiset sekä osa iraanilaisista, jotka ovat

joutuneet viettämään paimentolaiselämää siirtyen

vuodenaikojen ja kasvullisuusvaihtelujen mukaan
vuorilta laaksoihin ja päinvastoin. Vaikka pai-

mentolaisia on vain n. 2 milj. henkeä, on heidän
käsissään kuitenkin P:n valtiollinen valta. —
Turkmeenit asuvat etupäässä pohjoisessa.

Kaspian-meren rannikoilla. Gilanissa. Mesendera-
nissa, Azerbeidzanissa sekä idempänä Khorasa-
nissa, arabialaiset Me.sopotamian raja-

maissa ja Persian-lähden rannikolla. Iraanilai-

sista paimentolaiskansoista huomattavimmat ovat

kurdit Kurdistanissa ja sen rajaseuduissa (heitä

on myös maataviljelevinä sadilluh-kurdeina Kho-
rasanissa), lurit Luristanissa. bahtijaarit
(n, '/= milj.) Arabistanissa ja Isfahanissa (sotai-

sia, kyvykkäitä, ovat vallankumousvuosista al-

kaen näytelleet huomattavinta osaa P:n histo-

riassa), k a z 2 h a i t Farsistanissa. synnyltään
Venäjän kasakoita muistuttavat sahzevennit
(= „saahin ystävät") kurdeista itään. Vallan-

"kumousvuosina syntyivät f i d a i j i t (= ..vapaus-

taistelijat") armeenialaisista y. m., osittain Kau-
kaasiasta karkoitetuista seikkailijoista. — Var-
sinainen persialainen on keskikokoinen, so-

lakkavartaloinen, sirojäseninen. ryhdiltään arvo-

kas. Päänmuoto ja ka.svojenpiirteet kaukaasialai-

set : nenä käyrä, silmät suuret, tummat, huulet

ohuet, tukka musta, suora (ajetaan tav. lyhyeksi),

parta musta, taaja, kasvojen väri valkea. — Käy-
tökseltään persialaiset ovat vilkkaita, kohteliaita,

suulaita, rakastavat komeutta ja arvonimiä, ovat
vieraanvaraisia, itämaalaisiksi varsin puhtautta
rakastavia, mutta samalla epärehellisiä (kaup-

piassääty kuitenkin verraten luotettava), ylem-
piään kohtaan matelevaisia, alempiaan kohtaan
ylimielisiä; muhamettilaisina kohtaloon tyynesti
alistuvaisia. He rakastavat laulua, soittoa ja ru-

noutta. — Puku. joka kaupungeissa jo on saanut
•euroopp. vaikutusta, muistuttaa Turkestanin pai-

mentolaisten pukua : korkea, lammasnahasta tai

huovasta valmistettu, pyöreä tai suippopäinen
lakki tai turbaani, väljät housut (zir-jamah), ke-

sällä kaksi, talvella kolme kauluksetonta, varak-
kaammilla ja kirjanoppineilla pitkä-, köyhem-
millä lyliytliepeistä nuttua päällekkäin (arfcha-

lik, kamnrtsin ja kulijah), vyö leveä, sen poi-

muja käytetään taskuina. •— Asunnot kylissä

vain kaksihuoneiset, tiilestä tai savesta, kaupun-
gissa varakkaampien talot osittain kaksikerroksi-

set, pihan ympäri rakennetut, ulkoa vaatimatto-
man niiköiset. mutta sisältä usein ylelliset. —
Perhesiteet ovat sangen lujat. — Intian

kastijakoa ei ole. — Orjia kohdellaan hyvin.

Elinkeinoista tärkein on maanviljelys

;

se kärsii tavattomasti rasittavista veroista, kas-

telulaitosten rappiotilasta ja liikenneteiden puut-

teesta. Mainittavimmat viljakasvit ovat riisi

(pääravintoaine), vehnä ja ohra. Viljellään myös
kaikenlaisia hedelmiä, tupakkaa, opiumia, puu-
villaa. — Metsistä saadaan kumia, hartseja, suit-

sutus- ja lääkeaineita y. m. — Maanviljelyksen
kustannuksella on paimentolaisten karjan-
hoito voittanut alaa. Lammas on paimentolais-

ten suurin rikkaus. Vielä pidetään vuohia, aaseja,

kameleja, hevosia (turkmeenien hevoset kuului-

sia), vähän nautakarjaa (vetojuhtina). — Silkki-

toukan hoito huomattava. — V u o r i t y ö aivan
kehittymätöntä: tuotteista (naftaa, kivihiiltä, ti-

naa y. m.) käytetään etupäässä vain suolaa, Nisa-

purin turkooseja, lyijyä ja vaskea, niitäkin va-

llissa määrin. — Käsiteollisuus on taantu-

nut euroopp. tavarain kilpailun takia, mutta
tuottaa vielä etenkin mattoja, vaippoja, fili-

giaani- ja vaskiteoksia, aseita y. m. s. — Lii-
kennettä välittävät karavaanit. On vain viisi

ratastietä sekä 12 km pitkä rautatie Teheranista
Abd-ul-Azimiin; venäläisten rakentama rautatie

Venäjiin rajalta Dzulfasta Tabrikseen valmistu-

massa (1914). — Sähkölennätinlinjoja
11,162 km. asemia 131, engl., ven. tai pers. hal-

linnon alaisia. Postiasemia 218, säännölli-

sen postiliikenteen aloittivat itävaltalaiset 1877.

Kauppalaivastoon kuuluu vain vähäpä-

töisiä purjealuksia. Pääsalamat ovat Enzeli. As-

tara. Mesediser (Kaspian-meren rannalla), Busir

(1. Abuschehr). Bander Abbasi. Bander Lingah ja

iluhamrah (Persian-lähden ja Ormusin-salmen
rannalla). Kaspian-meren satamissa selvitettiin

tiliv. 1912-13 O.-i milj. rek.-ton. (kaikki ven. aluk-

sia), muissa l.ss milj. rek.-ton. (siitä l,ss milj.

rek.-ton. engl.). — Ulkomaan kaupasta
63% on Venäjän. 21% Englannin käsissä. Tiliv.

1912-13 tuonti oli arvoltaan 287.5 milj. mk. (puu-

villatavaroita 93.7 milj., sokeria 70. i milj., teetä

20.6 milj-, jauhoia 11.» mili. mk.) ja vienti 211

milj. mk. (puuvillaa 47.3 milj.. mattoja 30.4 milj..

hedelmiä 24 milj., riisiä 21,s milj.. opiumia 17,«

milj. mk.) . Sisämaan kauppapaikoista tärkeim-

mät Tabris. Teheran ja Mesed. — Kahayksik-
könä on hopeaA-ron = 20 «a/iia = 40 pi/Ha = Smk.
0.S04 (alkuaan = 1 frangi). Lisäksi on v;sta 1900

nikkelirahoja = 1 ja 2 sahia; vaskirahoja käyte-

tään enään vain syrjäisissä maakunnissa. Kulta-

rahat, tomanit ovat joutuneet liikkeestä pois; 1

kultatoman nyk. = 22 krania. — Juoksevia ja kui-

via tuotteita myödään painon mukaan: yksik-

könä on miskal = 2.4: nahhodia = i.t g. Enimmät
tavarat punnitaan batmnn 1. man nimisissä pai-

noissa, joiden suuruus eri paikkakunnilla tuntu-

vasti vaihtelee: 1 Tabris-man = 640 miskalia:

kharvar= 100 mania. — Pituusyksikkönä on zer

1. gez = 16 gerehiä = I.04 m. Fersah (postipenin-

kulma) = 6.000 zeriä = 6.240 m.
Uskonnoltaan persialaiset ovat muhamet-

tilaisia, mutta vastakohtana sunniittilaisille na:i-

pureilleen, turkkilaisille ja arabialaisille, siit-
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t.- V liniivRWIiis|Ktikkiiu>u on Mfsnl.

r ui voi olla jokiiiiifii, joku ihsaii

lukri i\nr.i.iin.\ )u «rlitttiii Inkiii. Vlfliipiä piip-

prja o\al mi>i(aAiWit. Hen^Tlliseiiu pUUiiiielipnil

on Yitil»f\iU iiitiitAhiil. Iiiiikiiiiii mliiKtaj». Halli

•uksella ri oir mitään valtaa iKippieii Hscttaiiii'

.^,. n. IIII . ... ni.Miiiaä virkoihin ifikulmlamil

I
:> iiiiamieliet. jotkn nauttivat

a\ .ii>iiti>)<T<ta. Vlcniniiit papit

OTml u.s»in. Ta«lakolitana aleniinall<> papi^-lolle. va-

li-liHritt.i IA «iistysmielistä vUkmi. — Lukemat-
I ~ko(iliit. makhlabit. ovat yksityisten

\ . laitoksin: opetus supistuu Koraanin
lukruiifrvu. Keskikoulut, medrrsit. joita on mel-

kein kuikissa kaupunpeissji. kuuluvat tav. jo-

honkin nioskeinun. .Suurimmissa kaupun^'eissa on

muutamiu euroopp.-ni.illisia kouluja. Oikeu
(I e n II o i t o on kuvernikirien ja lieidiin virkamies-

lru!>ti >ekä pappien kiisissii ; edelliset tuomitsevat

r/in ivleisen Inin). jiilkimiiiset surin ^jumalalli-

>en laini mukaan.
Valtiomuoto v:gta 1906 perustuslaillinen.

Valtion päämies on kaiUaari-lieimoon kuuluva
saalii liah in .räA = ..kuninpisten kiininpis") ; liii-

nella on rinnallaan 8-lienkinen toimeenpaneva mi-

aisteristu ip&Hministeri, uiko-, sisii-, opetus-, lii-

kenne, sota-, ralin- ja kauppa-asiaiii niinisterit I.

visiirit). Lakia säätUii lOOIt muo<lostettu knn.sal-

liskokous mrdilia i iora i millt. jolion kuuluu 120

ialkuuan 156) }-liteiskuntaluokittain valittua jii-

sent»». — Pääkaupunki Teheran. — Paikallis-

hallintoa varten P. jaetaan 3:i. rajoiltaan usein

muuttuvaan provinssiin: suuremmat ovat nimel-

tään mamlikat i^ ..kunin;.'askunta") . piencmmilt

cilajat. Provinssit, joiden etunenässä ovat kuver-

nSArit. hakim (suuremmissa provins.seissa t.-iv.

cali. pienemmissä zabil), jakaantunut aliprovins-

seihin. nämä piirikuntiin j. n. e. Kaikilla on eri-

nimelliset esimiehensä, joiden päätehtäviä on vo-

roien koko<iniinen. -— Paimentolaisheimot eivät

välittömä-sti kuulu näiden hallinnollisien viran-

omaisten alle: heillä on omat päällikkönsä (jotka

myöj. vastaavat veroista), ilkhatii. ilhcpi, khuii.

rai», emir, mir, Hfikh j. n. e. — Valtion tulot
ou viime vuosiin asti saatu etupäitssä maanvil-

jelijöitä, käsityöläisiä ja kauppiaita rasittavista

maltat nimisistä veroi.sta. Nyk. kuitenkin tullit

ovot vielä tärkeämmät. Tiliv. 191112 tulot oli-

vat .^1.« milj. mk. (tulli 20 milj., nialiat 17,> milj.

mk.), menot 40.» milj. mk. Valtiovelka 1913 (Ve
näjälle ja Enclunnillei 214 milj. mk. — P:n pan-
kit toimivat ven. tai ent;!. päiiomilla. — .Sota-
voimaa on monta vuosikymmentä turhaan koe-

tettu järjestäil euroopp. kannalle ciiroopp. upsee-

rien avulla. Aseissa on nimellisesti n. 90.000
miestä, todellisiiudegfia n. .').'>.000 : useat joukoista
ovat »äännölliseen Rotaan käyttökelvottomia. Pa-
ran on Teheranissa ven. upseerien v:sta 1879 muo-
dontama ja johtama n. s. kasakkaosasto (2.000

miexttt), jonka lisäksi 1912 Tahrikseen [leriistet-

tiin namanlainen joukko. — Nyk. riiols. upseerien
oi. .-.fr . in 'antarmisttjon kuuluu 6.000 miestä. -

• käsittää 8 pientä, tiillivartiopalve-

1^ 'lavaa alusta. — Vaakuna: kultai-

nen. vihrrfUllä nurmella kävelevä leijona, miekka
etukäpäläsiiä. kultainen aurinko takana. —
Lippu k», liitekuvaa kirjoituksessa Lippu.
fAdami, „P. hy a persian" (1906|; Benjamin, ..P.

md the persinns'' (1887): Bro«ne. ...A year

unioni.'^! tlie persiaiis" (1893), ,,The revoliition in

V." 1 19101: Cunon, .,P. and the persian ques

tion" ilSy2i: Feuvrior. ..Trois aus l^ la cour de

IVrse" (1899): Gordon. ..I*. revisitiM" ilS9t>); lii-

din. ..(ionom P.. Me-opotamieu etr." (1SS7) : Moore,
..The orient express" il914): Sliuster. ..The

slranglin^ of P." (19121 : Sykes. ..Ten thousand
niiles in P." (1902) ; Toniura. ,,Kkoiiomit.seskoe

poloienie Persii" i189.'i): \Vills, ..In tlie land of

the lion and the sun" (1880).] /:. E. A'.

Historia. .Vrjalaisperäisten persialaisten

kotimaa oli Persis inyk. Fars) maakunta Loii

nais-Iraanissa. Harjoittaen maanviljelystä, kar
janhoitoa ja metsästystä he olivat tavoiltaan yk-

sinkertaisia sekä karaistuja sotureita: he tun-

nustivat I^nrathustran oppia (ks. Persian
III u i n a i s 11 s k o n to). SOO-luvulla ho joutuivat

.\ssyrinn valtakunnan alainaisuiiloen, jossa he oli-

vat sen häviöön saakka liOli e. Kr. N. v:een ,'>.'iO

e. Kr. persialaiset akheiiienidieii sukua olevien

alikuniii;;asten hnllitseniiiia kuuluivat Mee<lian

valtakuntaan, kunnes Kyyros lieidiit vapautti ku-

kistamalla Astyapeen. .\Iep(lian viimeisen liallitsi

juu : hän perusti ni ii i n a i s p e r s i a 1 a i s e ii

valtakunnan. Hän valloitti lisäksi Lyydian
valtakunnan (ks. K ro isosi, jolloin myös kreik.

siirtokunnat \'ähän-.Ansian liiiisiraiiiiikolla joutui

vat Persialle, sekä r>3!l lialiylonin ja koko uiislialiy

huiialaisen vallakunniiii. Kyyros kaatui retkelKi

.laksartesvirran koillispuolella asuvia noniadej i

vastaan n. ,')30 e. Kr. Hänen poikansa ja seuraa-

jansa Kambyses valloitti .'>2."i E;r.vptin. Kuultuaan
niee<lialaisen jiapin Oauniatan kapinasta (tiiiiiii

\ilitti itsensä Kamhyseen veljeksi Snierdiiksi.

jonka kiininfjas oli murliaiittaniit I Kambyses pa

lasi kotiin, mutta kuoli matkalla joko tapatur-

masta tai murhattuna .')22. Pian sen jälkeen Caii-

matan (n. s. Vale-Smerdiin) murhasi aklieineniiii

Dareios tovereineen. Dareios I nousi valtaistui-

melle ,')21. kukisti tarmokkaasti k;ipinat ja laa-

jensi valtakunnan rajat (idässä Indiis-virtaan

s:iakkal. Pani toimeen si^iilli^eii järjestyksen, ja

koi valtakunnan kahteenkyinineneen maalierra- eli

satraa[ipikuiitaan. rakensi toilii ja iierusti posti

laitoksen. l'itäkaupiinkina oli komea Riisa. Teli-

lyään turhan retken skyyltiliiisiä vastaan 513
Dareios joutui sotiin kreikkalaisten kanssa (ks.

Kreikka, historia). Traakia ja Makedonia
valloitettiin ja joonialaisten kapina kukisleltiin,

mutta kaksi retkeä varsinaista Kreikkaa vastani

päättyi onnettomasti: jälkiniiiinen Marathonin
tappioon 490. Dareiosta (k. 485) seurasi hänen
[loikansa Kserkses, joka kukistettuaan kapinoi-

neen Eiivptin jatkoi solaa kreikkalaisia vastaan.

Hänen retkensä päättyi Salamiin ja Plataiain

tappioihin 480 ja 479. jonka jälkin-n persialaiset

vielä menettiviit Makedonian. Traakian. .Aipeian-

meren saaret ja Vähiin .Xasiaii kreik. siirtokun

nat. - - Persian valtakunta rappeutui nyt no-

peasti: kuninkaat ja kansa vellosliiivat ia satraa-

pit piläsivilt melkein itseniiisiksi. Kserksestä,

joka murhattiin 40.">. seurasi hänen [loikansa

Arlukserkses \ (k. 429) : hän sai taistella iippi

niskaisia satraappeja vastaan: kukisti Efryptin.

joka uudestaan oli noussut kapinaan. Hänen poi-

kansa Dareios II :n (k. 4(I4| aikana valtakiinnnn

tila tuli yllit liiionomniaksi. Dareinksen seuraaja

oli hänen vanhempi poikansa Artakserkses II;

tämä voitti Kuliakaan kentällii 401 M-ljensä Kyy-
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ros Nuoremnmn. joku kreik. palkkasoturien

avulla oli noussut kapinaan häntä vastaan, ja

sai kreikkalaisten eripuraisuuden tähden n. s.

Antalkidaan rauhassa 387 jiilleen valtaansa Vil-

hän-Aasian .siirtoUunuat. Hänen aikanaan oli

l;uis yleinen satraappien kapina valtakunnan
länsiosissa, joka vain vaivoin saatiin kukiste-

tuksi. Artakserkses II:ta (k. 361) seurasi v:sta
3,')8 hänen poikansa Artak-serkses TII Okhos. nii-

nenkin hallitustansa häiritsivät levottomuudet, ja

hänet myrkytti eunukki Ba{;oas 338. Arseen
(".38-330) lyhyen hallituksen jälkeen, jonka Ba-

jroas niinikään myrkytti, nousi kuningassuvun
sivuhaaraa oleva Dareios III Kodomannos valta-

istuimelle. Ollen persoonallisesti kunnioitettava

ei hän voinut estää valtakunnan perikatoa: Ma-
kedonian Aleksanteri Suuri voitti hänet Issoksen

ja Arhelan tappeluissa 333 ja 331, jonka jälkeen

Dareioksen murliasi satraappi Bessos 330. Siihen

päättyi muinaispersialainen valtakunta.

Aleksanteri tarkoitti persialaisten ja kreikka-
laisten sekä makedonialaisten sulattamista yh-

deksi kansaksi; persialaiset tunnustivat hänet
lailliseksi hallitsijakseen. .-Vleksanterin kuoleman
jälkeen 323 alkoi hänen sotapäällikköjensä kes-

ken taistelu vallasta. Heistä Babylonian maa-
herra Seleukos Nikator perusti 312 seleukidien

syyrialaisen valtakunnan, joka, lukuunottamatta
Egyptiä ja aluksi Vähää-Aasiaa, jotenkin vas-

tasi entistä P:n valtakuntaa. Myöhemmin, n. 2.)0

e. Kr. erosivat siitä eri valtakunniksi Baktria ja

Parthia, viimemainitun asukkaat, parthilaiset,

katsoivat itsensä muinaispersialaisten perijöiksi.

Meedia ja Persia kuuluivat Parthilais-valtakun-

taan. mutta varsinaiset persialaiset eivät tun-

nustaneet parthil;vi§ia vertaisikseen. V. 224

j. Kr. Adasir (Artakserkses IV) voitettuaan
parthilaiset perusti keskimäisen 1. sassa-
nidien persialaisen valtakunnan.

Artakserkses IV (k. 241) koetti uudistaa mui-
naispersialaisia tapoja, uskontoa y. m. ; osaksi hän
my-ös hankki valtakunnalle sen entisen laajuuden.

Pääkaupunkeina olivat Ekhatana ja Madain (Kte-

siphon). Hänen poikansa Sapor I (Sapur I, k. 272i

soti roomalaisia vastaan ja vanjritsi keisari Va-
lerianuksen. Hänen aikanaan esiintyi Mani (ks.

t.), jonka hänen toinen seuraajansa Varanes I

mestautti. Taistellessaan Sapor II:ta vastaan
kaatui keisari Julianus Apostata 363. Kosroes I

Nusirvan (531-578) oli kreikkalaisteu filosofien

ihailija ja käännätti heidän teoksensa maansa
kielelle (pehlevi), osoitti suvaitsevaisuutta kristi-

tyille, edisti elinkeinoja, järjesti oikeuslaitoksen

ja hallinnon : laajensi valtakuntaa Induksesta
Välimereen. Hänen pojanpoikansa Kosroes II

(590-628) uhkasi Konstantinopolia ja hävitti Je-

rusalemin 614. Senjälkeen itäroom. keisari He-
rakleios tunkeutui vuorostaan kauas P:n valta-

kuntaan, Kosroeen murhasi hänen poikansa Si-

roes, joka teki rauhan itäroomalaisten kanssa,

mutta kohta kuoli, \altakuntaa heikonsi anarkia
ja sen kukistivat arabialaiset ; lie voittivat Jesde-

fierd III:n. Kosroeen pojanpojan Kadesian tappe-

lussa 636, jonka jälkeen hän pakeni valtakunnan
itäosiin ja myöhemmin murhattiin. Xoiu v :een

642 arabialaiset olivat valloittaneet koko länsi-

osan P:aa. Zoroasterin o])in asemesta Islani pääsi

valtaan.

' Sivistvksellisessä suhteessa l':n vaikutus ana-

1'ialaisiin oli suuri; valtiolli.sesti P. hajosi, maa-
kuntien käskyuhaltijain tekeytyessä itsenäisiksi;

siten hallitsivat 800- ja 90o'-luvuilla useat ruli-

tina-ssuvut eri osissa maata: tiissä oli myötii

vaikuttavana persialainen kansallistunto. Buji
dien suku (!)34-1055) anasti Eniir ai Oniran
(henkivartioston päällikön) arvolla kalifaatin yh-
teisen hallinnon. Heidät kukistivat turkkilaiset

seldzukit (v:sta 1037); näistä P:ssa hallitsi kaksi
haaraa, jälkimäinen v:een 1187. Mongolit Tsin-
gis-kaanin johdolla hyökkäsivät P :aan 1223; hä-

nen jjojanpoikansa Hulagu teki lopun kalifaatista

liiSS ja perusti P;ssa Il-kaanieu hallitsijasuvun

(1256-1349). Yrityksistä perustaa uutta P:n
\altakuntaa teki lopun Tinuir Lenk, joka valloitti

P:n ja pani Isfahanissa toimeen suuren veri

löyljn 1387. Xyt seurasi niogul-sulttaanien valta

P:ssa (1393-1505). Heidän loppuaikoinaan pääsi

valtiian Sefi- 1. Safi-hallitsijasuku, joka perusti

u u s p e r s i a 1 a i s e n valtakunnan.
Ismail ben Seik Heidar (k. 1524) otti 1502 sa-

liin arvon, 1508 hänellä oli vallassaan koko P.

Bagdadiin saakka länne.ssä; hän teki siittiläisen

opin valtion uskonnoksi. Hän ja hänen .seuraa-

jansa sotivat turkkilaisia vastaan. Sisällisten

levottomuuksien jälkeen hänen pojanpojan poi-

kansa Abbas I Suuri (1582-16291 uudisti jiirjes-

tyksen, paransi hallinnon ja elinkeinot ja laa-

jensi valtakuntaa onnellisilla sodilla; hän osoitti

myös huomattavaa uskonnollista suvaitsevai-

suutta. Abbaksen jälkeen seurasi taas levotto-

muuksia; 1720-luvulla menetettiin venäläisille

Kaspian-meren rannikkoseutu ja turkkilaisille

läntiset maakunnat. V. 1736 pääsi valtaan turk-

meeni Nadir Sali syrjäyttiimällä Abbas III:n:

jo sitä ennen hän hallinnon hoitajana oli pakot-

tanut venäläisiä antamaan takaisin Kaspian-
meren rannikon (paitsi Bakua ja Derbentiä).

Hän teki 1738-39 voitollisen retken Dehliin ja

yhdisti joksikin ajaksi Indus-maat P:aan. Hänet
murliattiin 1747. Keriin Kaani (1759-79), kurdi-

laista sukuperää, yhdisti etelästä käsin P:n jäl-

leen yhdeksi valtakunnaksi; hän myönsi englan

tilaisille kauppaetuja. V. 1794 turkkilais-tataari-

lainen Aga iloliammed Kaani perusti vieliikin hal-

litsevan Kadzarieu dynastian. Hänen veljensä-

pojan Fatli Alin hallitessa (k. 1834i Persia me-
netti Crulistanin rauhassa 1813 suurimman osan

kaukaasialaisia alueitaan Venäjälle; uuden so-

dan jälkeen P. Turkmantsain rauhassa 1828 ka-

dotti lisäksi Erivanin ja Nahitsevanin. V rsta

1848 hallitsi Nassir ed Din (Nasreddin), Fath
Alin pojanpojan poika; hän teki luseita matkoja
Eurooppaan, jotka eivilt kuitenkaan tuottaneet

toivottuja parannuksia hallinnossa; kuitenkin

ryhdyttiin sotalaitoksen järjestämiseen, sälikö-

lennätinlinjojen rakentamiseen y. m. P:n sota-

retket Mervin turkmeeneja vastaan päättyivät

tappioon: Merv joutui Venäjälle. Na.ssir ed Din
murhattiin 1896 ; häntä seurasi hänen poikansa

Muzaffer ed Din. Tämä kävi, kuten hänen isän-

siikin. useamman kerran Euroopassa ja antoi

1906 P :lle perustuslaillisen hallitusmuodon. Hänen
kuoltuaan 1907 seurasi hänen poikansa Muham-
med Ali. Xyt alkoi erittäin levoton aika P:lle.

.•sahin ja eduskunnan välillä syntyi pian eri-

puraisuutta ; edellinen pakeni, mutta palasi ja

pani 1908 Venäjän avulla toimeen reaktsionin

yk.sinvaltaisessa hengessä. Sekä Venäjä että Eng-



U3 Persialaissodat- Persian kieli ja kirjallisuus 144

Unti ..livMi JO kikuan lialuuQtvt \aikutu>V!ilti>;i

)' i_ä oli 1902 tehnyt kauppasopiimikseu
1

\' T.'"i7 \'tii:ii:i lii Kii^laiiti tekivät

k' .
, , :i vaikiitusiiiirik^i

t,. iiiiiiiseii kaakkois

o> . välille jai |»iulue«ton vyöliyke; P:n
ki- • •• vvnn jn itsenuisyvii vakuutettiin. Kun

-1 paikoin syntyi kapinoita,

a Englanti asiaan; lie vaa-

tivat, ttla uusi tiliukunta kutsuttai.siin kokoon,

jolla olisi vain oikeus neuvotella laeista. Kapi-

nan y: -.1 molemmat suurvallat vaativat

iahia m uuden valtio^iinuön. rylity-

n !*. :i y. tn.; VeuUjii uhkasi myiis

»- iitumisella: pian venäläiset mars-

si. ..i . ... , ..v-,^ [. ja valtasivat koko .\7.orl)i'iti/..i

nin. &ilii suostui osaksi valtojen vaatimuksiin:

mutta kapina jatkui: vaadittiin, että vierasten

aekuanlumiuen P:n asioihin lopetettaisiin ja ve-

nhliliset poistuisivat maasta y. m. Kun salii lyk-

ktiti toistaiseksi valtiosäännun j&rjestämisen,

marssivat bahtijaarit ja fidaijit Teherania vas-

taan. Venää lähetti enemmän joukkoja P:aan.
multa ennenkuin ne ehtivät perille, valtasivat

kapinalliset Teheranin (heinäk. 1009). ^hi luo-

pui kruunusta ja asettui Venäjän suojaan sekä

lähti myuliemmin Venäjälle. Kapinalliset julisti-

vat hänen alaikäisen (loikansa .Mimeilin sulttaa-

niksi isahin arvo |ioistettiin). Uusi edu.skuntu ko-

koontui syksyllä 1909. Hallitus lupasi tehdä pa-

rannuksia, ja otti lainan Englannilta ja Venä-
jältä. Venäläiset eivät lähteneetkään Polijois-

P:sta, jo-ta syystä kiihotus heitä vastaan yhä
kasvoi. Teliemnissa fidaijit 1910 nousivat kapi-

naan, mutta kukistettiin. Etelä-l':ssa tapuii-

tuneitten levottomuuksien tähden Englanti sai

aihetta lähettää sotaväkeä P:aan. Hallitus koetti

parantaa oloja; se sai m. tn. Ruotsilta upseereja

santarmislon järjestämiseksi. Ameriikkalainen
Morpnn Sliuster järiesli taidolla raha-asiat. Uusi
hallituksen hoitaja \asr-cl-Mulk (v:sta 1011) an-

toi maalle ensimäisen täysin perustuslaillisen

leduskunnan enemmistöstä valitun) hallituksen.

Sittenkin epäjärjestys jatkui ja tuli kahta pa-

hemmaksi, kun entinen salii, Muhammed Ali äk-

kiS palasi (heinäk. 1911) Venäjiin avulla; turk-

meenit yhtyivät häneen. P:n hallitus julisti Itä-

net lainsuojattomaksi; mutta Ijän otti uudestaan
liallitxiian arvon ja julisti poikansa perinnöttö-

mäksi. Kiiva-ten taistelujen jiilkeen entinen sahi

kuitenkin voitettiin ja hänen täytyi paeta (elok.) ;

hänen kannattajansa kukistettiin. V:n 1911 lo-

pusta on johdonmukaisesti koetettu venäläistyt-

LäA .^^»rlieidzaiiia. Heinäk. 1914 Ahmed julistet-

tiin täysikäiseksi. O. R.
Fersialaiosodat ks. Kreikka (historia).

Persian kieli Ja kirjallisuus. 1. Kieli.
P. k. on tiirkein jäsen irri;inilaisen ryhmän
(ks. Iraanilainet kansat ja kielet)
vielä elävi»til kielistä. .Sen vnnliin muoto, muinais-
persia, tavataan nkhemenidi-kuninkaiden aikai-

«isoa nuolenpäAkirjoituksisHn. siis 6:nnelta
4:DnelIe vuosis. e. Kr. PUäaJ<iassa 3:nnelta
T:nDelle vuosis. j. Kr. kehittyi pehlevi (ks. t.)

I keskipersia. Uus|>er«ia I. se kieli, jota varsi-

naiM^ti sanotaan p. k:ksi. vakiintui !):nnellä

vuosi», j. Kr. Se on muinaispersiaan verrat-

tuna »uuresti muuttunut, paljon enemmän kuin
esim. ouskreikka muinaiskreikan kieleen verrat-

uilla. Sen lisäksi, että jo [H-lilevissä sanan loppu-

konsonantti ja loppuvokaali oli kadonnut, ovat

uus|)ersiassa, mainitaksemme vain muutamia muu
toksia. sanan sisässä olleet k, i. p ja (.« nuiiittu

iieet konsonanteiksi g. d, b ja c, d on eräissä.

:isiMnissa muuttunut ;:ksi, ja jos sana alkaa
kahdella kon.sonantilla. on joko niiden väliin tai

eteen ilmestynyt vokaali, esim. inuin.-pers. äp-
vesi : uuspers. äb. ftädha = jalka : uiispers. piJj,.

lr(/<(ir = veli : uuspers. hiriidar. Useimmat taivu

luspäätteet ovat hävinneet; uuspersia on taivu

tusmuotojensa köyhyydes.sä jotenkin samalla kaii

lialla kuin englannin kieli, fsanastoon on tullut

livvin paljon seemiläisiä, keskipersialaisena ai

kana aramealaisia ja uuspersialaisena aikana ara-

liialaisia aineksia. Myöskin kirjaimistoon arabia-

lainen, johon on li.sätty muutamia |>ersian kieltä

varten tarvittavia merkkejä. [Grundriss der ira

ni.schen Ptiilologie". I-II.]

2. Kirjallisuus. P. k. on Aasian huo-

mattavimpia, ei ainoastaan korkean ikänsä, vaan
myöskin oman sisäisen arvonsa ja laajan vai-

kutii.salansa puole.sta. Sitä on viljelty, paitsi

varsinaisessa Persiassa, melkein koko Keski-
.\asia-ssa ja o.sassa Intiaa. Eikä persialaisten'

suuri lahjakkuus ole ilmennyt ainoastaan heidän
omankielisessJi kirjallisuudessaan, monet arabia-

laisenkin kirjallisuuden huomattavista e<lustajista

ovat kansallisuudeltaan persialaisia. Varsinkin
persialainen runous on sangen runsas sekä ru-

noilijoiden lukumäärän että heidän tuotteidensa

paljouden vuoksi. Runomitat persialaiset laina-

sivat ensin arabialaisilta, muft.a kehittivät ne
sittemmin aivan itsenäisesti ja hyvin korkealle,

kuten yleensä koko muodollisen puolen, joskin
tU.ssä osoitettu taituruus välistä eneminiin liiim

mästyttää kuin tuottaa nautintoa. Persialaisten

runomuodoista on varsinkin jra.seeli (ks. t.) ja

rtihill siirrelty eurooppalaiseenkin runouteen.

Useain runoilijain lauluista toimitettiin lukemis-

toja, divön. Aikaisin huomattava runoilija on
RudnkI (OOOluvun ensi puoliskolta), joka

kirioitti suuren, enää vain osaksi säilyneen ru

noelman intialaisten satuaiheiden pohjalla. Va-

lliin myöhemmin elänyt Firdaiisl (ks. t.) se-

[litti vanhoihin historiallisiin kertomuksiin pe-

rustuvan mahtavan eepoksen ...Sflhnäme" (,.Kn

ninkaiden kirja"), joka sekä kielen niiiodolliseii

kiisittelyn että runollisen vauhdin ja sulon takia

on luettava yleisen kirjallisuuden merkkiteoksiin.

Lyyrillinen runous saavutti korkeimman huip
piinsa H ä f i s i n (ks. t.) lauluissa, joit.a länsi-

maidenkin suurimmat runoilijat ovat ihailleet.

Huomattava sija on mieterunoudella. Sen edus

tajat ovat persialaisen mystiikan, sufismin kan-

nattajia. Näistä mainittakoon Omar K h a j

j fi m, N i s fl m I (ks. t.). Dzelaleddln-
Rfimi ja ennen kaikkea Saadi (ks. t.), itä-

maiden suosituin didaktinen runoilija. Romantti-
sista kertomariinoilijoista suurin on jo mainittu

Nisäml. Persialaisissa maissakin oli hallit-sijoilla,

jn muilla mahtavilla hovirunoilijansa, jotka se-

pittivät kaHside'ja (oodeja). Taiteellisin ja suosi-

tuin heidän jouko.ssaan oli E n veri (I2:nnelta

vuosis.). Myöskin näytelmäkirjallisuutta ovat

persialaiset ainoana kansana muhamcttilaisteni

joukossa viljelleet. Nämii tansie nimiset näytelmä-

kappaleet muistuttavat tekotavaltaan keskiaikai-

sia länsieurooppalaisia mysteerioita. Erittilin suo-
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sittuja ja laajalle levinneitä ovat persialaiset

tarukertonuikset, kuten „Töti'näme" (papukaija-

kirja) ja ..Siudbrulnäine", joideu aiheet ovat al-

kuisin Intiasta. Krittäiu rikas ja arvokas on
persialaisten liistoriallinen kirjallisuus. Heidän
lukuisat kronikkansa alkavat jo lOmneltä vuosi-

sadalta. Persialaiset ovat käsitelleet kirjallisuu-

tensakin historiaa. Niinikään on nuuitamia tär-

keitä teoksia nuuuitieteen alalta. .Myöskin filo-

sofiaa ja varsinkin etiikkaa viljelivät persialai-

set ahkerasti, Aviceuna, itämaiden merkillisin

keskiaikainen filosofihan oli synnyltään persia-

lainen. Persialaiseu kirjallisuuden kukoistusaika
kesti n. v:een 1500. — [Ethö, ..Neupersisclie Lite-

ratur" (Grundriss der iran. Philologie, II) ; Horn,
.,Ge.schichte der pers. Litteratur" (1901) ; Bro\vne,

„Literary history of Persia" (1902).] J. J. M.
Persian-lahti (aikaisemmin Golfo di Bassora =

Basran-lahti, lat. iSitius Persicus) ulottuu Ara-
bian-merestä, Intian valtameren pohjoisosasta Or-
muksen-salmen kautta luoteista kohti, erottaen
toisistaan Persian ja Arabian niemimaan; 237,000
km^ keskileveys 185 km, suurin leveys 334 kra.

Saaria kaikkiaan 4.100 km-, suurimmat Taxvilah

(Persian rannikolla) ja Bahrein-.saaret Balirein-

lahdessa Arabian rannikolla. Lahden suurimmat
syvyydet eivät tavoita 200 m. Arabian niemi-

maan rannikko on yleensä loivaa hiekkarannik-
koa. Persian taas kallioista, jyrkkää. Ainoa huo-

mattava P:een laskeva virta on Eufratin ja Tig-

riksen yhteinen suu Sat-el-arab. — Kalarikas;
helmenpyyntiä harjoitetaan etenkin Bahrein-.saa-

rilla. — Laivaliikenne verraten vaaratonta, vil-

kasta. Se on melkein kokonaan Englannin kä-

sissä; Englannilla on niinikään hallussaan val-

tiollinen määräämisvalta P:u rantamailla.

E. E. K.
Persian muinaisuskonto, Zarathustran n. 600

e. Kr. perustama uskonto, jonka perusajatus sen

pyhäin kirjain Avesta in (ks. t.) mukaan on
taistelu A h u r a il a z d a n ja A h r i m a n i-n

valtakuntain välillä. Ahura Mazda 1. Orniuzd
(,,viisas herra") on G ä t h a-laulujen mukaan ai-

noa jumala, kaiken, myöhemmin kaiken liyvän

luoja, pyhä ja vauhurskas olento, jonka talito to-

teutuu kaikkialla ylienkelien amesa spen-
tain toimesta. Hänen olentoaan, joka on kuin
auringon säde, ei voi kuvin esittää. Häntä vas-

tassa on valheen henki A k o M a i n y u I.

Ahriman, kaiken pahan ja valiingollisen luoja,

joka jo alussa valitsi ..pahimman teon" ja on
siitä pitäen pahain henkien devain johtajana
taistellut hyvän valtakuntaa vastaan. Näiden
valtakuntain välillä ihmisen pitää valita. Aliura

Mazdan palvelija viljelköön maata, hoitakoon hy-

vin karjaa, karttakoon verisiä uhreja ja palvel-

koon kaikessa elämän voimia. Siten hän saa kuol-

tuaan osak.seen „parliaan" (paratiisin), mutta
valheen palvelija saa kitua kuolleiden (Tjinvat-)

sillalla vihdoin joutuakseen valheen kuiluun.
Maailman lopulla, jonka profeetta uskoi pian ta-

pahtuvan, paha kokonaan tuhotaan ja ihmis-
kunta pelastuu elääkseen uudessa, paremmassa
maailmassa. Myöhemmin P. m. kehittyi moni-
jumaluutta kohti siten, että ylienkelit kohosi-

vat itsenäisiksi jumaliksi Ormudzin rinnalle ja

että vanhoja kansanjumalia otettiin heidän ohel-

leen. Samalla uskonnon papillinen, lainomai-

nen leima kehittyi huippuunsa. Puhtauden säi-

lyttäminen on jokapäiväisessä elämässä tärkein
velvollisims. Semminkin on puhtaita alkuaineita,

tulta, vettä, ilmaa ja maata suojeltava saastutuk-
.selta. Jumalanpalvelusmenoille, joihin kuului uh-

reja ja rukouksia, omistettiin taianonuiinen vai-

kutus. Naudan lihan syöminen on kielletty. Vai-

najien henget, f ravasit, auttavat eliiviä Her-
ran tahdon täyttämisessä monenlaisissa luvalli-

sissa toimissa. [E. Lelimann, .,Zaratliu.stra" 1 &II
(1899-1902), P. D. Chantepie de la Saussaye,
..Lehrbuch der Religionsgeschichte" IT (1905),
A. J. Pietilä, ,,Drei Versuchungsgeschichten : Za-
rathustra. Buddha, Cliristus" (1910) ja ,. Zara-
thustra. Buddha. Kristus" (1911).] A. J. l'ä.

Persienni (ransk. persicnne), sälekaihtimet.

Persigny [sinjVJ, Jean Gilbert Victor
Fialin. P:n herttua (1808-72), ransk. valtio-

mies; aloitti uransa sotamiehenä, mutta sai pian
eron tasavaltalaisten mielipiteittensä tähden:
muuttui 1830-luvulla innokkaaksi bonapartistiksi

ja tuli prins-si Ludvik Napoleonin läheiseksi ys-

täväksi ; auttoi viimemainittua tämän kapinayri-
tyksissä 1836 ja 1840, minkä johdosta tuomit-

tiin 20 vuodeksi vankeuteen, mutta piiasi helmi-

kuun vallankumouksen jälkeen 1S48 vapaaksi;
toimi sitten innokkaasti Ludvik Napoleonin hy-

väksi presidentinvaalissa, tuli 1849 lakia säätä-

vän kokouksen jäseneksi ja otti tehokkaasti osa,T;

valtiokaappaukseen 2 p. jouluk. 1851; sisäasiain-

ministerinä 1852-54; senaattoriksi 1852; lähetti-

läänä Lontoossa 1855-58 ja 1859-60; uudelleen

sisäasiainministerinä 1860-63. P. oli sivistymä-

tön, mutta äl}'käs ja rehellinen mies, ja keisari-

vallan uskollisimpia kannattajia. Hänen muis-
telmansa julkaistiin 1896. J. F.

Persikka ks. Persikkapuu.
Persikkapuu (Amygdahis persica I. Prunus

persica), matala puu tai suuri pensas, hyvin lä-

iieistä sukua mantelipuulle, josta sitä on vaikea

erottaa muusta kuin hedelmästään, joka on me-
lievä hiumarja. ei nahkea kuten mantelipuulla.

Hedelmä, persikka, on liyvin maukas, vihreälihai-

nen. pienen omenan kokoinen, hienokarvainen,

yhdeltä laidaltaan syväuurteinen. (ks. liitekuva

Hedelmä I). Kukkii paljasoksaisena. Kotimaa
luultavimmin Kiina, jossa sitä on monimuotoi-
sena viljelty noin 4000 vuotta. Italia;in p. tuo-

tiin vasta Kristuksen ajalla. Hyvin yleisesti vil-

jellään p:ta Etelä- ja Keski-Euroopassa ja vas-

taavilla seuduilla muissa maanosissa. Suurin on
viljelys Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Vielä ete-

läisimmässä Ruotsissa ja Norjassa viljellään p :ta

säleistöissä. Meillä kasvatetaan sitä siellä täiillä

kasvihuoneissa. K. L.

Persilja (Petrosrlinum safirum, Apium petro-

srliniim), tumnianvilireä. kalju sarjakukkaiskasvi.

Lelidet 2-3 kertaa parilehtiset. kukat kellanvih-

rcät, hedelmät melkein palleroiset. Kotoisin

Välimerenmaista. Viljellään hyvin yleisesti keit-

tiökasvitarhoissa eetterisiä öljyjä sisältävien leh-

tiensä vuoksi mausteeksi ja ruokalajien ja va-

tien koristeeksi (lehtipersilja), tai, meillä harvi-

naisena, erästä toista muotoa turvonneiden, kar-

tiomaisten, pasternakan tapaan käytettävien juu-

riensa vuoksi (juuripersilja). On ennen käytetty

lääkekasvina. Kun joskus on sattunut myrky-
tystapauksia syystä, että on sekoitettu p :aa Etelä-

Suomen puutarhoissa harvinaisena kasvavaan
rikkaruohoon, hyvin myrkylliseen hukanputkeeo
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kurllulrlili.srii |i;u viljrlemisti».

)| iiiiei tuutfv vusteiiiiiiflisestii, si-

pulu iiiui>tuli;ivik9la hajusliiaii. A. L.

Pers>pe«raUi ilat. p«n-i'/-<rt i. Imviiitn. viilillö-

iitdk-ti tjijuU. ks. Pe r 8 ep t s i on i.

Perais kctimaii^lla kielellä l'irsa. iivk. >'<ir-

ntlan 1 ajitlla Imiiiiin iimtikiiiita. PiT-

»ikn ' au rmänitui. rnjoittui Susiuniuin,

M .\..iriuaauiuikn tjoiika se nikaUeinniiu

tl) ja rersian-latiteen. Siihen kuului

I \ :i* vlUtasunko [>ohjoi>essa (kiiu-

i

- . vjiiliyke ylideusuuiitaisia. kaa-

kulkevia. ,'>.1>0U iii:iiii kolioiivia

\ seka ka|>eu. kuuma rautalasaiiko.

M -cita. ojaksi arjalaisia heimoja
. olivat jia.sarpniit y. m.). Van-

'

, uuki oli Pasar^aJee. myöhempi
I Sutii levisi 6:uuen vuosis. keskivai-

i . Ka e. Kr. persialaisvalta. G. II.

Persius Flaccus, Aulus 104-6'J). roomal. sa-

tiir:'-ck<i s\ iit \ i.~iii Etrurian Volaternesta. Pää-

k 1 hun joutui tekemisiin aikansa huo-

li .t-n kirjallisten henkilöiden kanssa,

erittaiukiu stoalaisen filosofipiirin ja ennen
muita Cornutuksen kanssa. P. F:n runous vitsoo

ajan .sairoloisia ilmiöitä ja nurjia katsanto-

ta|ioja stoalaisuuden henpessli. Hänen tyylinsä.

jossa näkyy jälkiä Luciliuk.sen ja lioratiuksen

vaikutuksista, on suppeaa aina hämäryyteen
>aakka. — [Julk. O. Jahn ilt>44). siitit 3:nnen
|«in. HUcheler (189:i) y. m.] E. III.

Persona ks. Persoona.
Personaali (lat. peTsönä'li» = henkilukohtai-

iitn . lienkilökunta. — P e r s o n a a 1 i p r o n o-

Ml i n i k". Pronomini.
Personaalirasite ks. ]' c r s o n a a 1 i s e r v i-

tuutti.
Personaaliservituutti (ks. S c r v i t u u 1 1 i) I.

p.-r a s i t e on se laji servituutteja, jonka hallinta

on kiinnitetty niiiurättyyn henkilöön. Sen vasta-

kohta on reaali- 1. kiinteistöservituutti, jonka hal-

linta kuuluu määrätyn kiinteistön omistajalle,

olipa tämä kuka tahansa. Servituuttiin suhtau-
tuu rasitetun kiinteimistön omistaja passiivisesti,

s. o. hän on velvollinen kärsimään jonkin teon

tai itse olemaan tekemättä jotakin. Sitävastoin

rasitus on luonteeltaan aktiivinen, omistaja
on velvoitettu [KMitiivisesti toimimaan määrä-
tyllä tavalla. Eläke 1. syylinki saattaa luonteel-

taan olla sekä rasite että rasitus. Esim. oikeus
pitää lehmää talon laitumella tai kylvää peru-

noita talon [«Itoon on rasitteen-, oikeus saada käyt-
tää talon hevosta tai saada muita suorituksia on
rasituksenliiontoinen. Toiset tutkijat tahtovat
kuitenkin kieltää p:t meidän oikeudessamme ja

pilävttt niitä rajoitettuina käyttöoikeuksina. Teo-
rM^tise-ti voi niitä hyvin pitäil serviluutiiiluon-

loisina. ks. S i- r v i I u u t t i. El. K.
Personaaliunioni iks. Persoona) suhde, jo-

hon kaksi valtiota (taikka useampia) joutuu sen
johdosta, että niitten vallanperimyHJfirjcstysten
nojalla kruunu kummas.takin maassa tulee sa-

malle (yysillixelle lienkilölle. P. ci ole mikään
valtioyhdistys oikcuilellisessa mielessä. Viuin ai-

noiMtaan itatunnainen tosiasiallinen olotila, joka
jiUle*n purkautuu, milloin vallanpcrimysjärjes-
tykaet eivät ole yhdenmukaiset ja joka scilaise-

naaii ei tuota muita oikeusvaikuluksia kuin sen.

että hallitsijahenkilön yhteisyyden vuoksi sola

molempien valtioitten kesken p:ii kestäessä ei

voi tulla kysymyk.seeu. llistoriallisosti p. kyllä

toisinaan un ollut alkuasteena kiintoänipUiin yh
teyteen. .Muutamien maitten valtio.Miäutö niää-

riiä. että hallitsija ei sajualla saa olUi vieraan

valtion hallit.sijana. Xarsinkin varhaisempina
aikoina p:slu usein erehdyttävä.sti on puhuttu
.samassa nu"rkityksessä kuin reiuiliunionista. josta

se on tarkoin erotettava. — P:ssa ovat keske

nänsä olleet m. m. Kn^'lanti ja Hannover (1714

1837). Hollanti ja Luk-semhuri; ( ISl.l itO). H. E.

Persona grata /-ö'- grii-J (lat.), mieluinen.

>uosio^sa iileva lienkilö (vastakohta: p. i n g r a t a).

Fersonalia /-söm«;'-/ dat.), elämäkerralliset tie

dot.

Personalismi (ks. Persoona) on se käsi

tys. että persoonallisuus on tunnustettava kor
keimnuiksi eläinänarvuksi iKnnt. Fiilitc. Kuckeni
tahi ettii tosiolevainen maailma on ajateltava per

.soonallisten olentojen aatteelliseksi yhteydeksi
(Boström). Myöskin .se (Loty.en) käsitys, ettii

vain ehdoton, ääretön persoonallisuus on tosi per

.soonallisuus ja että siten .himala on korkeani-

nias.sa mielessä per.soouallisuus kuin rajoitetut

äärelliset ihmispersoonallisuudet, kuvaa per.suna

listista maailmankatsomusta. /. ('.

Personifieerata 1. p e r s o n i f i o i d a (ransk.

pcrsoniiifur •< lat. jjiniö^ia = henkilö, ja (acere r.

tehdäl. olennoida. personoida, henkilöidä; esittää

yleisiä käsitteitä, ominaisuuksia, elottomia kap-
paleita, luonnonvoimia j. n. e. elollisina olentoina,

henkilöinä. — Personifikatsioni, tällai-

nen henkiliiimiuen, tai lienkilöitymä.

Personne /pcrso'nl, John (s. 1849). Linkö-

pinjtin piispa. P.. joka v:sta 1897 oli IJnköpin-
f,'iu tuomiorovasti, valittiin 1910 saman hiippa-

kunnan piispaksi. \'. 1900 P. julkaisi kirja.sen

..Bilielkritiken", jossa ensi kerran liuomattavalta

kirkolliselta taholta Huot.sissa tunnustettiin raji

matunkritiikin oikeutus. P:lla on suuria ansioita

liuotsin raaniatunkiiännöstyössä. E. K-a.

Persoon lsö'nl, Christian II e n d r i k

( I7.").")-18:)7). holl. ka.svitieteilijä. opiskeli lääke- ja

luonnontieteitä Leidenissä ja Göttinpenissä, kuoli

lääkärinä Pariisissa. P. oli aikansa etevimpiä
sienitieteilijöitii: hiin on nimittänyt u.seita sieni-

sukuja ja lukuisia lajeja. Tärkeimmät teokset:

..Ohservationes myoolo<,'iciE" (179<!-fl9): ,,Synopsis
mothodiea fungorum" (1801); ..Mycologia euro-

\y.i-.r (1822-28). J. I. L.

Persoona (lat. pcrstTna = niiyttclijän naamio,
näyttelijiin osa, henkilön luonteenomainen esiin-

tymistapa), henkilö. Filo.i. Itsctajuinen yksi-

löllinen olento, oleiltu, joka tunteillaan voi ko-

kea elämän arvokasta sisällystii sekä pystyy omon
itsensii tietoi.seen kilsitlämiseen ja miläräämiseen.

l':n kiLsitteellisenä vastakohtana on pelkkä esine,

joka on vain keino I. viUikappale sen ulkopuolella

olevia tarkoitusperiii varten eikii nu-rkit-sc omalle

itselleen mitään. Kun p.-käsitettä ei ymmärretji
vain muodollisesti tajuamisen sisäiseksi yhtey-

deksi, vaan myöskin sisällykselli.sesti. joten ote-

taan huomicxm itsetajuiselle keskukselle kuuluva
yksilöllinen elämänsisällys. niin johdutaan per-

soonallisuuden kiisiiteeseen. .Jos tämä kä-

site ymmiirretäiUi pelkilstiiän sielulieteellisesti,

niin sillä tarkoitet:ian vain itsetajuista lienkistX

keskusta, joka kokoaa yksityiset sielunliikkeet ja
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kokemukset yhteydeksi soveltamatta niihin mi-

tään ihanteellisuuden vaatimusta. Eetillisenä kä-

sitteenä p. sitävastoin merkitsee sitä vaatimust^x,

että yksityisten sielunliikkeiden ja tahtomusten
on oltava sopusoinnussa yksilön ihanteellisen ole-

muksen kanssa. Tässä ihanteellisuuden korkeim-
pana vaatimuksena on se, ettei yksilön ole kat-

sottava omaa ahda.sta minäänsä elämän yksin-

omaiseksi keskukseksi, vaan huomattava kuulu-
vaisuutensa persoonallisuuksien yhteiseen valta-

kuntiuui. ja^sa vallitsee se laki, ettei ketään per-

soonallisuutta saa koskaan käsitellä pelkkänä
välikappaleena, vaan aina myöskin omana tar-

koitusperänä (Kant). Tätä vaatimusta, että per-

soonallisuutta ei saa käyttää pelkkänä keinona,

on sanottu persoonallisuuden aat-
teeksi. Siveysopillisesti kä-sitettynä persoonal-

lisuus on jotakin muuta kuin sielunilmiöiden

luonnollinen kulku, se on yksityisten kokemusten
suuntaamista henkisen olemuksen ja kokonaisuu-

ilen kanssa sopusointuiseksi. Mikäli persoonalli-

suudelle annetaan todellinen merkitys, täytyy
-ellaisenkin ajattelijan, joka omaksuu determi-

nistisen käsityksen tahdon vapaudesta, tunnus-
taa ihmisen itsensämääräämisen kyky, s. o. hänen
kykynsä suhtautua arvostelevasti ja johtavasti

yksityisiin ulkoapäin tuleviin vaikutelmiin ja

mielessä syntyviin liikkeisiin. Oman itsensä

määräävänä yksilö ei ole pakotettu antautumaan
tilapäisille mielijohteille, vaan voi niitä kaikkia

ohj.ata henkisen kokonaisuuden tarpeita silmällä

pitäen. Tällainen kaikkien yksilön kokemusten
sovittaminen yhtäpitäviksi hänen heuki.sen ole-

muksensa kanssa on. jos henkiseen olennikseen

luetaan myöskin yksilön tietoisuus hänen kuulu-

misestaan persoonallisuuksien suureen valtakun-

taan ja siten yhteiskunnallinen velvollisuuden-

tunto otetaan varteen, yksilön korkein tehtävä,

ja tässä mielessä voi ahtaamman persoonallisuus-

käsitteen tarjoamaan vaaraan joutumatta yhtyä
Goethen usein lainattuun lauseeseen, että persoo-

nallisuus on ihmisen ..korkein onni" (,,West-öst-

licher Diwan.'" Buch Suleika.) [Harald Hoffding,

..Persoonallisuusperiaat* filosofiassa" (19111;

Zach. Castren. ..Mitä on persoonallisuus?" (Kan-
sankalenteri 1013. sivv. 90-lOSi.] — ks. Luonne.
M i n ä. Y k s i 1 ö 1 1 i s y y y s. Z. ('.

Lakit., ks. Juridinen henkilö.
Teol. ks. Kolminaisuus.
Kieliop. Verbi on l:sessä. 2:sessa tai 3 :nnessa

p :ssa sen mukaan, lausutaanko sillä jotakin itse

puhujasta (saan. saanime). puhutellusta (saat,

saatte) vai jostakin kolmannesta (saapi, saavat).

Pääte, joka ilmoittaa, missä p :ssa verbi on, on
persoonapääte (edellisissä esimerkeissä

:

-n, -mme, -t. -tte, -pi, -vat). Ne verbiparadipiiiin

kuuluvat muodot, joissa toimittava p. täten ilmoi-

tetaan, ovat persoonamuotoja 1. tekijä-
muotoja: niiden vastakohtana ovat verbistä

johtuneisiin nominaalivartaloihin (ks. Nomi-
naalinen! perustuvat sija- ja omistus-
muodot. A. K.
Persoonallisuus ks. Persoona.
Persoonamuoto ks. Persoona-
Persoonapronomini, persoon a-a s e m o. ks.

Pronomini.
Persoonapääte ks. Persoona.
Persoonaton verbi, sellainen verbi, jota käy-

tetään vain yhdessä persoonassa ja luvussa, yk-

15. VH. Painettu ^\ 15.

sikön kolmannessa, esim. sataa, pyryttää, täytyy,

minua kanimottaa. — P. muoto (im perso
naali), passiivi (ks. t.). A. K.
Perspektiivi (lat. perspCcere = katsoa läpi),

laiija, syvä näköala, jommoisen esim. maiseniii.

katu, salien jono monine
etäisyyksineen, esineineen

tarjoavat ; luonto ja

luonnonesineet kuvat-
tuina matkan ja aseman
aiheuttamilla muodon (ja

värin) muutoksilla, niin

että esitys vaikuttaa sil-

mälle samalla lailla ktiin luonnonesineet itse.

Perspektiivisen kuvan saamme asettamalla läpi-

näkyvän titson (kuvataso n) silmän ja esi-

neen välille sekä. samassa paikassa pysyen, piir-

tämällä ta.solle viivoja, jotka peittävät esineen

viivat. Kuvan yksityiset pisteet ovat silloin ne
pisteet, joissa silmästä lähtevät suorat viivat

(näkö vii vat) esineen yksityispLsteisiin leik-

kaavat kuvatasoa, joka silloin tavallisesti ajatel-

laan i)yst}'suoraksi. P.-o p p i opettaa, miten voi

rakentaa perspektiivisiä kuvia, kun esineiden

'OMJAKUVA

muoto, koko. asema sekä kuvatason ja silmän

asema (näkö- 1. s i 1 m ä p i s t e) on määrätty.

Silmäpisteen kohtisuora matka kuvatasolle on

distanssi ja tämän kohtisuoran kautapiste

on p ä ä p i s t e. P.-opin perussäännöt ovat: 1.

Kuvatason kanssa yhdensuuntaiset viivat esite-

tään kuvassa vhdensuuntaisina. 2. Kuvatasoa leik-

Kuva 3. Hallin knariviivat esiinl.vvät ympyruinii. jos niiden

tasot ovat kuvatason kanssa yhdensuuntaiset.
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K«Ta 4. Tuuualla kulkliun silmäin korkeus on s«nin

kaavut vhdeusiiuntaiset viiviit rlidistyvät yhteen

pisttfsi^n ipitkO' I. k a t ou m i s |> i s t ee t) :<.

Ne viivnt. jotka oviit kiivntiisixi viistiiaii kohti-

suorat, katoavut piUipi.stee&eeu. 4. Kaikki vaaka-

juorut viivat ja tuMit katoavat »iiheii vaukastio-

raan viivaan, joka kulkee |iiia|iisteen kautta

ib o r i i- o II t t i V i i v a). 5. Pyst\suornt esiinty-

vät kuva-ssakin pystysuorina. Ynipyrii p:s.sa on
ynipyru. jos sen pinta on kuvatason kanssa yh-

densuuntainen, muussa tapauksensa ellipsi
;

pallo

pysyy pallona ainoastaan pUupisteossä ollen.

niuu>-^i asenias.sa se aina venyy soikioksi. Pers-

pektiivi-een kuvaan nähden on vaarinotettava.

ettii se on täysin oikea vain silniUpisteestä kat-

sottuna; i.äkukulnia 1. se kartion kulma, jonka
si.-^Tillii esine näkyy, ei saa olla paljoa \li 40' ,a

|Kiiipisteeu tulee olla suunnilleen keskellä kuva.i.

— Vllii olleessa esitellystä p:stä (viiva-p.)
ilma-p. eroaa siinä, että .>ie etupä:ussii ottaa var-

teen ilman ja matkan esineen väriin ja varjoi-

hin aiheuttamat muutokset: lintu-p:s.sä esi-

neitä katsotaan ylhäältäpäin, esim. ilmapallosta,

s a m m a k k o-p :s.sä vinoon alhaalta, teknillisiä

esineitii kuvattaessa ylei.sesti käytetty a k s o n o-

metrinen p. on sovinnainen ja esittää kaikki
yhdensuuntaiset viivat ylidensuuntaisina. joten

yhtä pitkät mitat ja matkat näillä ovat saman-
mittaisia. — Jo kreikkalaisille ja roomalaisille

p:n alkeet olivat selvillä, tieteelliselle pohjalle p.

kumminkin tuli vasta renesanssin aikana, jolloin

loistava arkkitektonillisperspektiiviiien tausta

maalarien tauluis.sa (esim. Rafaelin .\thenan

koulu, y. m.) oli melkeinpä pääasia, henkilöt tois-

arvoisia. P.-opillisia perustöitä ovat suorittaneet

firi-nzeläiset Briiiiellesco ja Paolo Ucello. lisäksi

Leonardo da Vinci, y. m.. .Sak-sassa Albrecht Dil-

rer — uudempina aikoina m. m. matemaatikko
I.dmbert. (J. V. Strömberg, ..Perspektiiviopin

IHkäpiirteet"; Ernst Nordström. ..Perspektiiviopin

.»Ilceel".) — k». P r o j e k t s i o n i. l'o .V.

Perspirntsioni ks. I h o h e n p i t y s.

Persvadeerata Mat. jieriiuädf^re) . taivutella

tekemään jotakin, sanda tekemään jotakin.

Perth ll'it>l- 1. Samannimisen kreivikunnan
nyk. ja Skotlannin ent. pääkaupunki Ilä-Skot-

lannivvi. P:iin anti 200 tonnin kantoisilla aliik-
•"•

' '
' n Tay'n varrella, rautateiden ris-

inistä ajoista tärkeän Skotlannin
;. ku Milan pohjoispäilHsä: S.I.S.Il a».

(191 li. r«eitu huomattavia kirkkoja, kreivikun-
nan hallintorakennii*. kaupun};intalo. ..akatemia",
pari miise«*a. teatteri y. m. Harjoitetaan mel-
koista knritTu-, (pellova-. juutti-, villa-), kone-
ja lajiiteollinuiitla. - IJHieiHvydeHsä Seonc abbey-
luo«tarin rauniot, DunHinaneo metsikkö. joit»a

Macbeth 1054 menetti taiiiteluD ja osan valtakun-

taa .MaUxilinille. .'sroin- palai-e linna, joka on rak.

Skotlannin ent. kiininkaanpalatsin paikalle. —
I", on Skotlannin vanhimpia kaupunkeja. saill,'>:i

kaupunkioikeudet, oli v:een 14S2 Skotlannin pää
kaupunkina, jossa parlamentti usein piti kokouk
siaan. Kobert Bniif valloitti ISll P:n ja hävitti

sen linnoitukset: .laakko II rakennutti ne uudel-

leen. P:ssa J. Knox 1550 aloitti uskonpiihdistiik

sensa. V. 1000 P:ssä telitiiu Go\vrie-salaliitto

Jaakko VI :n murhaamiseksi: 1Ö44 P;n valloitti

markiisi Montrose. 1C51 Cromwell. 1715 kreivi

Marr valloitti P:n sitadellin ja teki sen kapinal
listen ivsevarikoksi. jona se oli kunnes seiir. v.

Ar>ryllin herttua sen valloitti. — 2. Länsi-.Vust

raalian pääkaupunki. S\van-joen varrella, rauta
teitse 18 km sen suusta; 104.0:>5 as. (1911; 1901

27.471. esikaupunkeineen "G.199 as.). — Useita
huomattavia hallintorakennuksia, kaksi tuomio
kirkkoa, yliopisto (per. 1913). colle-re. kirjasto,

museo, pari teatteria; anr;likaanisen ja roomal.
katolisen piispan istuimet. — Satamakaupunkina
OM Kreinantle S«;iii-ioen suussa. Per. 1829. .sai

kaupun^-inoikeiidet 1880. E. E. K.
Perthes, Johann Geor;; Justus (1749

181C), saks. kirjakauppias, per. 1785 Gothassa
kustannusliikkeen, joka hänen poikansa \V i I h e I

min (1793-1853) jn tämän pojan Bernhard
Wilhelm in (1821-57) aikana tuli maailman
kuuluksi Justus Prrlhes liikenimellä maantieteel

listen teosten, «ikakauskirjain (.\. Petermannin
..Mitteilunjren aus .Iiistus Pertlies' geographischei
Anstalt" v:sta 1855 ja Behmin perustama, nyk.
II. \Vagnerin julkaisema ..Geograpliisches ,)alu

buch" v:sta 18Ö6) ja karttojen (Berghausin, Die-

zin. Sydo\vin y. m.) kustantajana. (E. E. K.)
Pertiitti ks. Maasälpä, palsta 1524.

Pertinax /nulcil. P u b I i ii s II e 1 v i u s.

Uoonian jirefekti. entinen grammatikko, joka
Commoduksen murhan jälkeen 102 luiiulettiiii

keisariksi, mutta joutui kohta pretoriaanein vi

hoiliin ja surmattiin 19:i. vrt. Didius Julia
n 11 s. E. III.

Pertinenssi (lat. i<e)linens <^pertini're = kn\\

lua johonkin) on sellainen irtain esine, jota ylei

sessä käytännössä pideliiän toiseen pääesineeseeii

kuuluvana ja sen tarkoitusperää hyödyttävänä.
Niin on kiinteimistön p;iä avaimet, aidakset,

lanta ja nimenomaisen lainmiiäräyksen no;allii

s;mntokirjat. kartat y. m.; multa positiivisen oi

keiissiiiinnön nojalla ei talon inventaari I. maan
viljelyskaliisto ja karja ole p:iä. ei myö.skäKn
laiho, joka on tuote, eikii tehtaan koneet. .Sitii

v;istoin on p:iä useat oikeudet, kuten servitiiiitit,

p;iloapumaksut ja palstavero y. m. P. seuraa pää
esineen oikeusoloja. ellei sitä nimenomaan siitä

eroteta. El. K.

Per tot discrimina rerum /-rwi- n'-/ (lat.),

niin monien vaarallisien vaiheiden kautta (Ver
:.'iliiis. ,^ineis).

Pertteli (ruot.s. S:t Bert i Is). 1. Kunta
Turun ja Porin 1.. Halikon kililak.. Uskelan-Muur
lan-Perttelin-Kuusjoen nimismiesp. ; kirkolle .Sa

lon rautatieasemalta 11 km. Pinta-ala 147.» km',
josta viljeltyä maatn (1010) 5.933 ha (siinä lu

vussa piiutarlia al:i 14.o« ha ja luonnonniityt 509
ha). Manttaalimäärä 34 'i,. talonsavuja (59. tor

pansavuia 112 ja muita savuja 354 (1907). 2.fi2l

ns. (1913) : 579 ruokakuntaa, joista maanvilje
lysttt pääelinkeinonaan liarjoittavia 3Rn (1001).
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503 hevosta. 1.891 uaiitaa (1911). - Kansakou-
luja (1914) 3 (4 opett.) ; 1 pysyvä picutenlasten-

koulu. — Teolli.-iuuslaitoksia: Yron saha ja mylly,

Pitkäkosken ja Juvaiikosken sahat. — Vanhoja
kartanoita: Haali ja Katrineberg.— Kirkonkylän
erikoisnimitys Kaivola. — 2. Seurakunta,
keisarillinen. Turun arkkihii]ipak.. Perniön ro-

vastik. ;
perustettu Uskelaan kuuluvaksi kappe-

liksi jo katolisella ajalla, määrättiin erotetta-

vaksi omaksi khrakunnaksi sen. päät. 8 p:ltä

lokak. 18G0 (ensiniäinen vakinainen khra vuo-

desta 1869). P:iin on kappelina kuulunut Kuus-
joki. — Kirkko rak. harmaasta kivestä n. vv.

1430-40; uudestaan sisustettu 18S8. [A. Björck.

..Kiinteitä muinaisjäännöksiä Halikon kihlakun-

nassa" (Suom. muinaism. yhd. aikak. VI, sivv.

-13-öOK]
"

L. Unen.
Perttula ks. Y p ii j ä.

Perttulan tylsämielisten kasvatuslaitos
Perttulan 1. Berttulan tilalla Vanajan pitäjässä

los. Hämeenlinna! G'/.; km Hämeenlinnasta ete-

lään, vastaiseksi ainoa laatuaan maassamme, on
kehittynyt siitä „tylsämielisten lasten kasvatus-

laitoksesta", jonka laitoksen nyk. (1914) joh-

taja Edvin L. Hedman ja hänen vaimonsa Emma
Hedman (o. s. Fleischer Kristiaaniasta) peru.sti-

vat Helsinkiin Kallioon. Perustamislupa ja val-

tioapu (korkeintain 27,000 mk. 2,5 oppilasta var-

ten) olivat myönnetyt 1889. V. 1891 siirrettiin

laitos sen perustajan sam. v. ostamalle Perttulan

tilalle, joka oston kautta 1895 joutui valtiolle

laitok.sen edelleen jäädessä yksityiseksi, kunnes
P. t. k. armollisen asetuksen mukaan 28 p:ltä

elok. 1908 v:n 1909 .alusta kokonaan otettiin val-

tion huostaan ja määrättiin laajennettavaksi

niin, että siinä saadaan tilaa l(IO:lle oppilaalle.

Uudet rakennukset valmistuivat 1911 ja ne otet-

tiin käytiintöön 1912. josta alkaen oppilasmäärä
on ollut 100. V:sta 1913 oma sähkövalolaitos.

Menosääutö (1914) 90.500 mk. Maataloudella, jota

käytetään laitoksen hyväksi (m. m. oppilaiden

harjoittelua varten), on eri menosääntönsä. 21.400

mk. (1914). Kaksi lahjoitusraha.stoa. yhteensä

25.000 mk. Paitsi johtajaa ja asuntolan johta-

jatarta on laitoksessa 1 miesopettaja sekä 7 va-

kinaista ja 2 apulaisopettajatarta. Muu henkilö-

kunta on 35 henkeä. P. t. k. on aiottu kehitys-

kykyisiä. 8-16 vuotta vanhoja sekä suomen- että

ruotsinkielisiä lapsia varten. Opetus on maksu-
ton ja sekä oppilas että hänen holhoojansa saa-

viit rautatiellä 3:nnes.sa luokassa vapaan matkan.
Täysihoidosta maksetaan vuosittain 300-350 mk:
erinäisissä tapauksissa mvöunetiiäu alennusta tahi

täydellinen vapautus tiisiä maksusta. V :een 1914

>aakka on laitoksesta lähteneistä oppilaista SO.eCJ

ollut joko kokonaan tai osittain työkykyisiä. —
Perttulan tila on verotila. Pinta-ala on 112.33 ha.

\:een 1891 se oli Rehbinder-suvulla. C. A. Edel-

feltin piirustusten mukaan tehty päärakennus on,

samoinkuin laitoksen rakennukset, Hattelmalan
harjulla. A. Es.

Perttunen, tämännimisistii runolaulajista ks.

Runolaulajat.
Pertunmaa, kylä Mäntyharjun pitäjässä; ru-

koushuone.

Perturbatsionit (lat. /)cr(«)h<3'rp = häiritä) 1.

häiriöt, taivaankappaleen ratojen poikkeami-
set säännöllisestä, tavallisesta ellipsi-muodosta.

Häiriöt riippuvat toisten taivaankappalten. Ne\v-

tonin lain nälkäisesta attrakt.sionista. Aurinko
kumuissa kaikki kiertotähdet aik.aansaavat toi

silleen ja pyrstöljilulille häiriöitii. aurinko vai

kuttaa kuitten ratoihin j. n. e. Erotamme jak-

sollisia (periodisia) ja jatkuvaisia (.sekulaarisia)

liäiriöitä. Lairran^en ja Laplacen tutkimukset
ovat osoittaneet, että kaikkien kiertotähtien häi-

riöt ovat periodista laatua, joskin jaksot voi-

vat olla erinomaisen pitkät, nousta useampiin
kymmeniin tuhansiin vuosiin. Häiriölaskut vaa
tivat ratkaisukseen n. s. ..kolmen kappa-
leen probleemi n", s. o. kolmen toisiinsa

vaikuttavan kappaleen ratojen miiäräämisen.
Tämä tehtävä ei ole lopullista ratkaisua saanut,

vaikkakin tekemällä mcidilu aurinkokuntaamme
soveltuvia olettamuksia on voitu riittävällä tark-

kuudella laskea määrättäviit yleiset häiriöt. As-
teroidien ja pyrstötähtien n. s. erityiset häiriöt

lasketaan siten, että määrätään ne eroavaisuudet,
mitkä aika ajalta, riippuen isojen kiertotähtien

attraktsionista, ovat todellisen radan ja jonkun
määrätyn ajan radan (Oskuleeraavan radan) vä-

lillä. — Häiriölaskujeu alalla ovat H. Gyldfin ja

myös K. F. Sundman saavuttaneet suuren maineen
— Kuun häiriöstä ks. K u u. [Laplace. ..M^eanique
cöleste" : Dziobek. ..Die mathemati.sohen Theorien
der Planetenbewejning" (1888) ; Tisserand, ..Traite

de la mgcaniqueeeles^te" (1889-96): Gyldön. ..Th6o-

rie jr^nörale des orbites absolues" (1893); Harzer.
..Uie säkularen \'eräuderungen der Bahuen der

ijrossen Plaueten" (1895): Bohlin, ..Formeln und
Tafeln zur {rruppon«eisen Berechnuns der alljre-

meineu Störungen benachbarter Planeten" (1896)

:

Poincarö. ..Les ni<^thodes nouvelles de la m^ca-
nique c6leste" (1892-99); Charlier. ..Mechauik des

Himmels" (1902).] 77. R.

Pertuska ks. A s e e t.

Pertussis ks. H i n k u.

Pertz [pertsj, Georg Heinrich (1795-

1876). saks. historiantutkija, tuli 1823 virkamie-
heksi Hannoverin arkistoon. 1842 kunink. yli-

kirjastonhoitajaksi Berliiniin; ryhtyi 1826 johta-

maan suuren liihdekokoelman ..Jlonumenta Ger
mauiic historica" julkaisemista: teoksia: ..Lebeu

des Ministers Freiherrn von Stein" (1849-54).

j

..Leben des Feldmarschalls Grafen von Gneise-

nau" (1-3 nid. 1864-69. 4-5 nid. julkaissut H.
Delbriick). J. F.

Peru (virall. Ilcptiblica dcl Peru), tasavalta

Etelä-Ameriikan liinsi rannikolla Arica-mutkan ja

Guayaipiilin-laliden viilissä; virall. 1.752.422 km'
lidcuuuottaen P:lle oikeastaan kiuiluvat, mutta
Chilen v :sta 1883 vastoin sopimuksia yhä hal-

lussaiin pitämät Taenan ja Arican provinssit sekä
Brasilian. Ecuadorin ja Kolumbian vaatimat Lo-

reton departementin Amazonas-joen yläjuoksun

varsilla olevat osat. Planimetristen mittausten

mukaan (ilman Tacnaa ja Aricaa) 1,370.000 km';
4,559,550 as. (arv. 1896; summittainen arvio

1913: 5,580,000 as.). 2.6 km=:llä. — Pinnan-
muodostukseltaan P. jakaantuu kolmeen
vyöliykkeeseen: rannikko (costai, vuoristo (sierra).

aarniometsä (moiitafia). N. 2.150 km pitkä, yksi-

toikkoinen rannikko, jos.sa on vain pari kelvol-

lista satamalahtea. ja muutamia pieniä guano-

saaria, on enimmäkseen autiota, sisempänä 500-

1,200 m:iin kohoavaa, epätasaista hiekkaerä-

maata, jonka poikki virtaavien jokien laaksoihin

koko tämän alueen viljelys on keskittynyt (An-
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^i:tkku Hilfviil ovat runsa.-\ cti

maanjUristykset ov;it tavallisin.

Miori.stOsta ja P:u |;»Hilo,i;iasta ks.

: 1 t : vuoriston asutut osat ovat

1 puno I uurluiu-ot liiak-

t rinteet. .VaruioiiietsU-

... ...i-rieu piiäjoiiojon itii|>uo-

.italut vuorihaarakkeet jn niiden

..i .\niazonas-joea laaksoseudun. —
I I m a - t o i-ri osissn hyvin erilainen. Konlil-

lie<>ri<-n itAriiiteellK jn ta.sangon iiarnioinelsissii

mllit-iN» korkm. ta.saineu liimp{>. sutna runsaasti,

varoinkin kesiillA tlok:ik.-liu)itik.) ja k n s v u I-

li~uus on sen mukaisesti reheväii (palmuja,

kiiri ipiiM y. m.). — Vuoristossa lumiraja on

m yi. merenp. Yliltn.saniToilla siiii

>n (toiikok.-lokak.) on kirkas, kuiva.

-.uU-.iik.iiia melkein joka piiivii on rajuja ukkos-

-..ittita ja lumimyrskyjä. Pensas- ja ruoliokiis-

vullisuus iValrrolaria-, Kii/i/iorliio-. ^'(l/t•ln-, Ora-

lta-, SoTifraga-, (Icntiana-, Astragalus- y. in. la-

— .
a' vallit.see vuoriston korkeanimis.su osissa,

I i:.-irinleillä ja puna-alueilhi (joiden leimakas-

»fui ovat Hhpa Ichu. Co»i;)0«i7(r-lajit, kaktuk-
set y. m. s.l. Itannikolle kaakkois-pasaatitiiulct

eivät pääse. .Siellä puhaltavat kuivat etelätuulet,

joien alue on melkein sateeton. Talvisaikaan sa-

kea usva (garuai virkistää niukkaa kasvulli-

suutta. V:n keskilämpö Limassa -|-18,»°C, hel-

mik:n +23.4'C. heinäk:n +14.:°C. — Joista
liuomatta%-a .-Vmazonas-joen yläjuoksu Marafion

monine kuljettavine lisäjokiueen. .Suuri Titicaoa-

Järvi on puoleksi P;n alueella. Muita pienempiä
vuoristojärviä on paljon. - Eläimistössä
tavataan samoja lajeja kuin naapurimaissa. P:lle

ominaisia ovat laamaeläimet. ainoat intiaanien

kotieläimet ennen espanjalaisten tuloa.

.\sukkaista 1890 oli intiaaneja 62%, mcs-
titsej* 22.i'"t. valkoisia 12%, mulatteja ja neeke-

reitä 2%, kiinalaisia l,t%; espanjan kieli vallit-

see. P:n intiaanit jaetaan tav. kolmeen ryh-

mään, rannikon plantaaseilla ja kaupungeissa
iisuviin. vuoriston maanviljelystä, karjanhoitoa
ja vuorityöta harjoittaviin sekä montauan ..vil-

leihin", osaksi vielii aivan it.senäisiin. metsäs-
tystä ja kala-otusta harjoittaviin heimoihin. Väes-
tTin (iSiiosan muodostavat vuoristo-intiaanit, cho-

to», jotka jakaantuvat krlsua- I. inka- sekä ay-

niara-kansoihin. Valkoiset asuvat enimmäk-
seen kaupunf:ei»sii. Me«'kerit rannikolla. — Valtio-

'1 s k o n t o on roomal. -katolinen ; aarniometsäin
init ovat vielä enimmäkseen pakanoita. Kir-

...-•»«ti P. muodostaa 9 hiippakuntaa, joista

vkj-i arkkihiippakunta. — Opetusolot huo-
nolla kannalla: opetus enimmäkseen pappien
kiLviviA. Nimellinen koulupakko. V. 1913 oli

2.2.'>.'i kanxakoulua. joissa 140.272 oppilasta. Li-

mojisa on jo l.^i.M perustettu yliopisto (Amerii-
Van vanhin) : Arequipossa. Cuzcos^a ja Trujil-
lo«s.i myös ..yliopistoja". Limassa on muutamia
korkeampia ammutillisia opistoja. — Pääelin-
'

I on maanviljelys. Ttannikkoalueen
-«a viljellUJin sokeriruokoa (josta— - vuosittain valmistetiuin n. 1.50.000

;.ii. puuvillaa (lisäiinlyvässU mää-
inaisKia, viinirypilleitU. ylempänä

V.iiivi.i. vuoristonsa maissia, vehnää, quinonn.
I hinopotJium <;uinorin pähkylöitä, tuleentuu pu-

nallakin), permioita, rtraa (Oralui ItiberoHnn juuri-

iiiukuloiiai. Montafiasta saadaan kokaa, kiina-

puun kuorta (kiinapuu kuitenkin nyttenimin

JO melkein hävitetty) . kaiitsukkia, kaakaota,
tupakkaa, arvokkaita puulajeja. — K a r

j a n h O i t o a harjoitetaan vuoristossa ; tärkeim-
mät kotieläimet ovat laanui, alpakka, vikunja,
lammas ja nauta. Mainittavin tuote on villa. —
Vuorit y ö, joka kauan aikaa on ollut rap-

piolla, kiirsien epävarmoista valtiollisista oloista

ja liikenneteiden puutteestji, on viime vuosina al-

kanut elpyä ameriikkalaisten ja englantilaisten

kiinnitettyä siihen pääomia. Melkein kaikkia mi-
neraalikuiinan tuotteita tavataan. Tärkeimmät
vaski (tuotanto 27,500 ton. lOKi), hopea (207..')4t>

kg 1910), kulta, polttoöljy. Tärkein kaivosscutu
on Cerro de Paseo, jonka vaskisuonia sanotaan
maailman rikkaimmiksi ja josta vv. 1784-lSS'.i

saatiin hopeaa 1,000 milj. mk:u arvosta. — Tär-
keimmät ^-'"""osaarista (samoin kuin Etelä-P:n
salpietarikentät) joutuivat 188.'5 Chilelle, ja

useimmat l':lle jääneistä ovat nyk, jo tyhjenty-
neet; tuotanto 1912 oli Sti.OOO "ton. — Tehdas-
teollisuutta edustavat sulattiniot, sokeri-

tehtaat, muutamat inuivilla-, nahka-, olut-, saip

pua-, koka- y. m. maan tuotteita jalostavat teh-

taat. Intiaanien aikaisemmin harjoittama huo-

mattava kotiteollisuus (kankaita) on menettänyt
merkityksensä. — L i i k e n n eteiileii rakenta-
minen tavattoman hankalaa; rautatieyhteydestä
rannikolle kuitenkin riippuu vuoriston kehitys.

Rautateitä 1912 2,706 km (m. m. kuuluisa vuo-

ristorata Lima-Oroja-Cerro de Pa.sco). Liikenne
tapahtuu enimmäkseen vielä kuten inka-aikana
l.iamaeläimen avulla. — Kordillieerien itiipuo-

lella liikenne kUyttöii Amazonas-vesistön hyviä
vesiteitä; pääsalama siellä on Iquitos, jonne
valtamerialuksetkin pääsevät. — Sähkölennätin-
linjoja 1.5,000 km (1912), useita a.seniia hmpa-
tonla silhkötystä varten. — Puhelinlankoja 1 1,400

km (1911)." — Postiasemia 781 (1912). —
Kauppalaivasto 44,126 rek.-ton. netto (1911).

Tärkeimmät satamat Ciillao, Paita, Trujillo, Mol
lendo. Callaon satamassa ulkomaisessa meren-
kulussa selvitettiin (1912) 2.4 milj. rek.-ton. —
Ulkomaankauppa 1912; tuonti (kankaita,

koneita ja rautatavaroita, velinää, riisiä, pape-

ria, kivihiiltä) i:tO.» milj. mk., tulee Enfrlan-

nista (30,« milj.), Yhdysvalloista (27,- milj.l,

.Saksasta (20,; milj, mk.). Vienti (metalleja ja

mineraaleja ,5,5,7 milj., sokeria 35,» milj., kaut-

sukkia 32.i milj.. puuvillaa 28 milj., poltto-

öljyä 19 milj. mk.) 237.» milj. mk. menee Sak-

saan (88,. milj.). Englantiin (63,s milj.). Yh-
dysvaltoihin (51.» milj.). Chileen (22, j milj. mk.).
— n a h a y k s i k k ö n ii on kultaiiftra = 10 ho-

pca«o<ia = 1 Enjilaniiin pound «ttrlint] = Smk.
2.5 : jt. Paperirahoja i'i ole. — Pankkeja on 0.

— Mitat ja painot virallisesti metriset,

mutta kansa käyttää vielä cspanjalaisaikaisia

mittoja ja painoja.

Valtiomuoto on v:lta 1860, Toimeen-
panovalta on 4 v:ksi valitulla presidentillä,

jonka rinnalla on 6-jäseninen niinisteristö (sisä-,

sota-, uiko-, oikeus- ynnä kirkollis- ja opet.us-

asiain, raha-asiain ja yleisten rakennusten mi-

nisterit). I>akia säätää .52-jäseninen senaatti

ja 1 lO-jäseninen eilustajakamari (jäsenet vali-

taan 6 v:ksi). — Pääkaupunki Lima. — Oi-

keuslaitos on 4-asteinen. — Paikallishallintoa



457 Perugia 458

varten P. on jaettu 18 departemcuttiiu, 2 ran-

uikkoprovinssiin ja valtion yhteiseen alueeseen.

Maakuntia lioitavat presidentin nimittämät pre-

fektit. — Valtion r a h aa siat joutuivat Chi-

len sodan johdosta täydelliseen epäjärjestyk-

.«een. Suunnattoman valtiovelan otti 1890 hoi-

taakseen lontoolainen The Peruvian Corporation,

saaden sitä vastaan laajoja oikeuksia P:ssa.

Ulkomainen valtiovelka nykyään 135.8 milj.

mk., kotimainen TS. 9 milj. mk., lisäksi velka Li-

man liikemiehille n. 63 milj. mk. Tuloarvio 89.5

milj., menoarvio 78,» milj. mk. 1914. — S o t a-

v o i m a. Yleinen .asevelvollisuus. Raulianaikana
aseissa n. 6.500 miestä. Poliisijoukkoja lisäksi

5.400 miestä. Sotalaivasto käsittää 4 isompaa
alusta (yhteensä 16.500 ton. deplasementti) sekä
muutamia pienempiä aluksia. Lisäksi pieni joki-

laivasto Amazonas-joella. — Vaakuna kolmi-

osainen; ylhäällä vas. vikunja sinisellä, oik.

kiinapuu hopeisella ja alhaalla runsaudensarvi
punaisella pohjalla. Lippu ks. liitekuvaa kir-

joituksessa Lippu. [Garcia Calderon. „Le P6-

rou contemporain" (1907) ; Garland, „P. in

1906" (1907); JIarkham. ,.Travels in P. and In-

dia" (1862), ,.P." (1881); Middendorf. „P., Beob-

achtunfren und Studien iiber das Land und seine

Be\vohner" ; Paz Soldan. ..Diccionario geogrä-

fico estadistico del P." (1877), ,,Geografia del

P." (1861) ; Tschudi, ,.Keisen durch Siidamerika"
(1866-6.S) ; Wright, .,The old and new P."

(1909).

1

E. E. K.
Historia. P:n vuorimaassa vallitsi korkealle

kehittynyt kotimainen sivistys, jonka ikää kuiten-

kin on vaikea arvata. Inkain valtakunta oli espan-

jalaisten tullessa maahan kenties vain n. sadan
vuoden vanha; sitä ennen oli ollut useampia van-

hempia sivistyskansia, joista on säilynyt erinäi-

siä jäännöksiä: kiviaseita, rakennusten raunioita,

saviteollisuuden tuotteita y. m. Perintätiedon

nmkaan P:.ssa (joka käsitti myös nyk. Ecuado-
rin ja Bolivian) vanhaan aikaan asui kolme kan-

sanryhmää : rannikolla chimukausat. Kordilliee-

rien laaksoissa ketsua sekä etelässä aymara. Ket-

sua-ryhmään näyttävät kuuluneen inkat, jotka

Quitosta käsin levittivät valtansa yli suurim-

man osan P:ua. Espanjalaiset Pizarron joh-

dolla löysivät P:n 1531 ja valloittivat Huaska-
rin ja Atahualpan veljessodan tähden heikontu-

neen valtakunnan lyhyessä ajassa ja vähillä voi-

milla. Senjälkeen alkoi valloittajain kesken ve-

risiä taisteluja, joiden aikana m.ia oli vähällä

erota Espanjan kruunusta. Espanjalaisen P:n
provinssin eteläraja määrättiin ensikerran, kun
Kaarle V antoi Chilen Almagrolle. V. 1548 de
la Ga.sca uudisti järjestyksen P:ssa. V:sta 1542

P. oli espanjalaisena varakuningaskuntana Lima
pääkaupunkina; siihen kuuluivat myös Chile. Pa-
raguay. Buenos Ayres ja Tierra Firnie. V. 1739
viimemainittu ynnä Quito muodostettiin eri maa-
herrakunnaksi nimellä Uusi Granada, ja 1776
Buenos Ayres eri varakuningaskunnaksi ni-

mellä Rio de la Plata. Varsinkin Cerro de Po-

tosin 1547 löydetyt hopeasuonet tuottivat suu-

ria tuloja ja maanviljelys pysyi inkain suorit-

tamain viljelystöiden tähden verrattain kor-

kealla. Kauppa oli tarkoin rajoitettu ; sen täy-

tyi kulkea yksistään Portobelon ja Panaman
kautta. Vapautussodassa P. kauan pysyi Espan-
jalle uskollisena. V. 1820 liittoutuneet argen-

tiinalaiset ja chileläiset astuivat maihin P:ssa
ja voittivat espanjalaiset. Heinäk. 1821 P. ju-

listettiin itsenäiseksi tasavallaksi, ja argentiinal.

kenraali San Martin valittiin sen protektoriksi.

Hän luopui kuitenkin virasta, ja espanjalaismie-

liset päilsivät taas valtaan; vasta kenraali Suc-

ren voiton johdosta 1824 P. lopullisesti vap.au-

tui ; Callao pysyi v:een 1826 espanjalaisilla. Ylä-

Peru julistautui 1825 itsenäiseksi tasav.allaksi ot-

taen nimen Bolivia. Bolivar tahtoi yhdistää P;n
sekä Bolivian Kolumbian kanssa yhteiseksi val-

tioksi. P. vastusti tätä ja aloitti 1829 sodan,

joka Bolivarin kuoltua päättyi P:n itsenäiseksi

tunnustamiseen. Myöhemmin on P;ssa ollut mel-

kein yhtämittaista sisällistä epäjärjestystä, ka-

pinoita ja vallankumouksia, josta on ollut seu-

rauksena tapojen villiytyminen ja maan köyhty-

minen. V. 1845 kenraali Ca-stilla, eräs mestit-si,

anasti vallan ja hankki P;lle kuuden vuoden
rauhanajan sekä järjesti raha-asiat, elinkeinot

ja sotajoukon. Hänen vetäydyttyään yksityis-

elämään 1851 alkoi uusia taisteluja, joiden joh-

dosta Gastilla imdestaan tunnustettiin valtion

päämieheksi 1855. Uän julkaisi 1858 uuden val-

tiosäännön, joka tarkistettiin 1860; siinä kiel-

lettiin muiden uskontojen julkinen tunnustami-

nen, paitsi roomalaiskatolisen ja säädettiin ylei-

nen äänioikeus. Presidentti Pezetin aikana al-

koi 1862 riita Espanjan kanssa, joka m. m. koski

tämän valtion velkavaatimuksia; hänen seuraa-

jansa, diktaattori Prado julisti 1866 Chilen.

Ecuadorin ja Bolivian liilassa Espanjalle sodan,

joka ei kuitenkaan johtanut tärkeämpiin seurauk-

siin. Seur. aikana rakennettiin m. m. useampia
rautateitä, jota varten otettiin lainoja Euroo-

pasta ; guanorikkauksien käyttö annettiin etu-

maksuja vastaan vuokralle ransk. toiminimelie.

Presidentti M. Pardo toimitti lS70-luvulla vapaa-

mielisiä parannuksia. Kalliit rautatierakennuk-

set nielivät taas valtion varat ja seurasi talou

dellinen ])ula. Presidentti 51. I. Prado lakkautti seu

tähden korkojen maksun. Kadehtien Chilen teol-

lisuuden kehitystä hän teki liiton Bolivian kanssa

Chileä vastaan, jonka johdosta, viimemainittu

valtio julisti sodan 1879. Tässä sodassa, jonka

aikana uudet vallankumoukset tapahtuivat P:ssa,

se kärsi täydellisen tappion, ja chileläiset anas-

tivat itse Liman. P:n anarkia teki rauhanteon

joksikin aikaa mahdottomaksi ; se tuli vasta 1883

toimeen. P:n täytyi luovuttaa Tarpacan pro-

vinssi ainiaaksi sekä Arica ja Tacna 10 v :ksi.

P:n raha-asiat joutuivat sodassa auttamatto-

maan epäjärjestykseen. Senjälkeen sisälliset le-

vottomuudet yhä jatkuivat. Chile ei ole vielä an-

tanut takaisin kahta riidanalaista provinssia.

G. R.

Perugia [-u'dzaj. 1. Provinssi Keski-Italiassa

(vastaa Umbrian maakuntaa), enimmäkseen Apen-

niinien länsipuolella. Tiberin yläjuoksun ympä
rillä; 9,709 km", 686.596 .as. (1911). 71 km=:llä.

Italian harvemmin asuttuja maakuntia. — 2.

Edellämainitun provinssin pääkaupunki, kauniissa

asemassa ja terveellisessä ilmastossa lähellä Tibe-

rin oik. rantaa, ratojen risteyksessä ; 65.805 as.

(1911). — P:aa ympäröi vanha. 10-porttinen

muuri; huomattavia toreja: Piazza Grimana, tuo-

miokirkontori (jolla Juiius III:n pronssipats.as

ja Fonte Maggiore-suihkukaivo. valm. 1277, N. ja

G. Pisanon veistoksia!. Piazza Vittorio Emanuele
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'imt»!»*: itianii uilkouhn.
^ pjottilainen tuomio-

oni l>onienii"o lO. Pisiiiioii

IS .\l:ii luulta; Itnliiin »im-

:Nkiiniit>. Iiusilika San Pietro

:ii«itlii U>tH>-luviillat. onitori Saii-

-••vi-ro iRufnpliii (reskoi ; it.-

jintalo il281-13;i:ti. il ("«iii-

wk>Wioikeu»l si!>iiltUeii l'o-

-irjuu. yliopiston rakeii-

:i\'k. |>lispan|>.il»tsii y. III.

- \ !>to (|>or. i;t2l>: kaksi tieilekiiii-

taa. k i>vit. puutarha y. m.. '2TS ylioppi-

Uäta l^ll-12>. ylpnipi iiinnnviljplysopisto. taide-

akatemia, taidekokoclnia iuiiilirialai>en koulun
maalauksiai. ti-ieita teattereita, y. m. Piispanis-

tuin. — Teollisuus (l>.:!2." työmiestä 19111 mel-

koinen konepajoja, tulitikku-, öljy-, silkki-, villa-.

puu\illatelilaita. if.. E. K.)
Historia. P.. \anlian ajan Perii>ia. kuului

Etrurian kalidrntoista knupun-rin liittoon: roo-

malaiset valloittivat sen ;t10 e. Kr. P:ii soda.ssa

41-111 e. Kr. Octavianus valloitti L. .\ntoniukscn

p ' • • ' i'ipun;:in ankaran piirityksen jäi-

:n >e joutui vuorotellen itäfroo-
• isille, lan^oliardeille j» paaveille.
' •skiajalla P;lla oli paavien tun-

Ilinto. Oltuaan jonkun ajan yksin-

valtiain >iallus.sa se py.syvSisesti tuli paavien val-

taan I.14.'t: Italiaan so ylidlstettiin 1S60. I'ml)rin-

laisen koulun ke-kiik?-ena P:lla on ollut suuri

merkitys taideliistoriassa. (1. li.

Pemgino liicrudirno/. Piet ro. it. taide-

maalari, ks. V a n n II r e i.

Perukirjoitus ks. Perunkirjoitus.
Ferukumi nuurtoak). eräUn Lilianonilla

ka»vavan .l»;<Aorfe/M* lajin f /.i/inrcir-lieinioal hie-

noksi jauhettu juuri. On ruskean jauhetta, joka
keitettiiessfi turpoaa: «itä kiiytetjliln saalrpin ase-

mesta ja liimana tekn. tarkoituksiin. A'. />.

Pemn frunl. muinaisslaav. iikkosenjiinialn.

Muinai^-Venäjiill.l oli p n kuvapat.saita. joita pal-

vottiin. N. h. Nestorin kronikka mainitsee, että

\'ladimir Pyliii venäläisten kiiUnnyttyä kristin-

uckoon Ofift antoi heittiui Dnepr jokeen Kiovassa
ollern p:n kuvapatsaan. Missä suhteessa suomen
•nna /irii on slaavilai»eon pm/n nimeen, on rat-

kai-ematon kysymys. ./. ./. if.

Peruna I. potaatti ifiolnnum luheronum).
Solanan rr\te\n\oon kuuluva haarninen ruoho-
kasvi, jonka varsi tavnllise'<ti on ft.i 1 m. pitkä.

I.ehdet ovat 3-5-pari-et. päätöpariset. johteiset

:

kukat «inipuuiiiset. piinervnt t. valkeat, ."i-lukui-

•«1: marja vihreil. pyöreä. 2- lokeroinen. lO-sieme-
ninen. Maannlaisisoa rönsyissä (varsissa i syntj'v
pMlr<il!ik<i|ä I. pitkulaisia lärkkely>rikkaita mu-
kiiloit-i. Näiden ..silmät'" ovat silmuja, joista myö-
hemmin kehittyy tumia. Miikulain lakia lUnti-

«»n Etelä-,\meriikBn intiaanit viljeliviit vlei

«»^ti p:aa JO kauan ennen .Xmeriikan löytöä. P:n
kotimaa on luiiltnvimmin riiile.ssä. Eiiroop-

fiaan p. tuli kahta tietä. Irlantiin «en toi 1.'>R4

\\'. Ralei);h Virjriniasta: Espanjaan ja Italiaan
-' ' ' " ;t jo ionkiin verran vareirmin. Italiassa

! -i la rt II f oli /siitä saks. Karlo(fel)
• ' •-•"' -».nten kanssa. Nimi ..po-

' --ta hataattiknsvin ni-

II. • . .: I vallitsi p:aa vastaan
•uiiri epohiulo jn «e levisi aluksi hyvin hitaaiiti.

katovuodet rtlis-

JokstH-nkin vlei-

Kolniikyniiiienviiolinen sota ja

tivät .sen tunnetuksi tulemisin,

nen sen viljelys alkoi

olla va^ta lTOi>-luvii:i

Jälkipuoliskolla. Itans

kassa p:ii levittUjänii

tuli tunnetuksi Par
m e n t i e r (n. 1770».

Kiiotsissa .1. .-V 1 s t r ö-

m e r. iiieillä varsinkin

.\sikkalan kappalainen

.\.\el Ileiirikinp. Laii
rell iks. t.). Suome.ssa

p. tuli I":lO-liivulla en-

sin Inkoon Fapervi-

kiin saks. peltiseppien

mukana. Varsinkin
Poinmerin soilnsta pa-

lanneet sotilaat levit-

tivät p:aa. Hallitus

koetti monin tavoin

e«ti.stää p:n-viljelystä.

Suomen talousseura teki Pininn

paljon asian hyväksi
jakaessaan 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa,

jolloin p. vielä oli kansalle melkein tuntema-
ton laajoissa osissa nianta. usein ilmaiseksi sie-

men-p:an ja palkintoja (viimeiset n. is:!6) p:n
viljelemisestä. Nykyisin p. on kaikkien lauh

Iccaii ilmanalan maiden tärkeimpiä viljelyskas

veja. Meillä se menestyy Utsjoella asti. Paitsi

sellai.sen:vjin ihmisten ja eläinten ruuaksi, käyte-

tiUin p:aa liirkkelyksen. tärkkelyssokeriu ja -sii

rapin, väkijuomain y. m. valmistukseen.

Tärkein ravintoaine p:ssa on tärkkelys (10-

2.5%). Typcnpitoisia aineita on keskimäärin vain

2'/c. \'k.sipiiolisen p.-ravinnon varassa eläen jou

tuu sentakia pian kärsimään valkuaisaineen puut
teestä. Sen tuottamia haittoja kärsii varsinkin

Irlannin köyhä maatyöläistö ja Erzgehirpen ja

.sleesian telidasväestö. Myrkyllistä alkaloidia.

solaniinia (ks. t.), joka keittäessä kuitenkin

hajaantuu, on koko kasvissa, mutta eniten mar-
joissa ja nuorissa iduissa. K. L.

Perunalaadut. P:lla on sanpen suuri

muuntelevaisiniskyky muodon ja ominaisuuksien
puolesta. P.-laatuja onkin hyvin suuri joukko

(n. 2.000) ja ne voidaan erottaa toisistaan miikii

loidcn lukuisuuden, suurumlen ja muodon, kiio

ren ja ..lihan" värin. ..silmien" lukuisuuden, ase

mau ja muodon, varsien imindon ja runsauden

tautien vastiistiiskyvyn, kasvuajan pituuden, y. m
mukaan. Kiiytäntöön niihden voidaan p. -laadut

ryhmittää seuraavasti: hienot riioka-p:t. tav.

ruoka-p:t. rehu-p:t ja tehdas-p:t. Hie-
noilla ruoka-p:illa tulee ennen kaikkea
olla hieno maku. sileä ja ohut kuori, mata
lat silmät, valkoinen t. keltainen liha ja kuori.

Niiden tulee myöskin olla aikaisia. Tavalli-
silla ruoka-p:tlla liilec olla jotenkin hyvä
maku, sileil kuori, matalat silmät, kiinteä liha.

lihan väri keltainen t. valkoinen, kuoren väri

sama kuin lihan tai myös punainen. Näiden tu

lee myös olla runsassatoisia ja säilyit hyvin lal

vcn yli. Hehu-piilfa vaaditaan ennen kaik

ken runsassatoisuutfa ja isoja, kestäviä mukii

loita. Tehdas-p:ain tärkein ominaisuus on
Biiiiri tärkkelyksenpitoisuus. — Kasvuajan pillin

teen nähden voidaan p.-laadut ryhmittää aikai
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siili, keskinkertaisen aikiusiin ja myöliiiiäiin.

Aikaisia laatuja ovat: Amer. ruusu- 1. li ä t ä-p.

(E a r 1 y Rose), C a p e l 1 a. E a r 1 y P u r i t a n,

W e b b i n aikainen valkoinen. M a a-

lahden aikainen p.. y. m. Tiiman ryhmiin
p:t ovat hienoja ja tavallisia nioka-p:ita. Kes-

kinkertaisen aikaisia ovat: Erfurter Perl a,

E a r 1 y R e ; o n t. Heinäkuu. Keisarin-
kruunu, y. m. Tiimiin ryhmiin p:t lieneviit

suurimmaksi o.saksi tavallisia ruoka-p:ita. Myö-
häisiä laatuja ovat : M a u' n u m h o n u m. U p
to d a t e. \V i n d s o r Castle. Fiskarsin
p.. y. m. Tähiin ryhmään kuuluu tavallisia ruoka-,

rehu- ja tehdas-p :ita .sekä hienoimpia ruoka-p:ita.

Suomessa viljelliiäu monella paikkakuiuialla omia
..laatuja", jotka kuitenkin usea.ssa tapauk.sessa

lienevät tarkemmin määrittelemiittömiä ja seka-

laatuisia.

Jalostus. Kun p:aa tavallisessa viljelyk-

sessä lisätään »uvutonta tietii (mukuloista), jat-

kaa siinä itse asiassa sama kasviyksilö eläniäUn.5ii

vuodesta toiseen. -Seurauksena on luonnollisesti

vanheneminen ja ..vanliuuden heikkous", mikä
esiintyy vanhoissa p.-laaduissa satoisuuden vähe-

nemisessä, heikontuneessa taudin vastustus-

kyvyssä j. n. e. P.-laatu tulee vanhaksi tavalli-

sesti 25 vuodessa, usein lyhyemmässäkin ajassa.

Tämän vuoksi täytyy p:sta kehittää yhä uusia

ia uusia laatuja (uusia sukupolvia) vanhoien ti-

lalle samalla ottaen huomioon, että nuo uudet laa-

dut ovat ominaisuuksiltaan parempia kuin niitti

vanhat laadut nuorina ollessaan ovat olleet. Täl-

laista p:u jalostamista varten otetaan p:n-hedel-

mistä (marjoista 1. ..nupuista"i siemeniä, jotka
kylvetään kukkaruukkuun tai lavaan aikaiseen

keväällä ja koulutetut taimet istutetaan lopuksi

avomaalle. Taimista saadaan syksyllä pieniii.

pähkinän kokoisia mukuloita, jotka vasta muu-
taman vuoden viljelemisen jälkeen kehittyvät ta-

vallisen p;n kokoisiksi. Siemenestä kasvatettaessa

esiintyy p:ssa jonkun verran niuuntelevaisuutta

minkä vuoksi valioviljelystä on harjoitettava.

Suurempi muuntelevaisuus ja .samalla isompi

edellytys kehittää uusia, entistä parempia laatuja

saadaan risteytyksen avulla. Ri.steytys toimite-

taan kahden hyvän p.-laadun kesken, jotka täy-

dentävät toistensa ominaisuuksia. Isäkasvia vali-

koidessa täytyy ottaa huomioon, että se antaa he-

delmällistä siitepölyä. Risteytyksestä saatua sie-

mentä käytetiiän kuten edellä on kerrottu.

P :n V i 1 j e 1 y s. Laatuunsa ja tärkkelyksen-
pitoisuuteensa nähden parhaita p.-satoja saadaan
muUansekaisessa hiekka- ja soramaassa. Kun näi-

<len maalajien ravintoaineen- ja kosteudenpitoi-

suus kuitenkin useasti ovat niukkoja, eivät sa-

dot aina ole runsaita eivätkä mukulatkaan kasva
varsin isoiksi. Savi- ja multamaassa isuossa) saa-

daan p:sta runsaita satoja, isoja mukuloita, joi-

den tärkkelyksenpitoisuus kuitenkin on alhainen

ja maku huono. Tällaisessa maaperässä tauditkin
ahdistavat perunaa pahemmin kuin hiekka- ja

soramaalla. Kuivina kesinä voidaan savimaalla-

kin saada verrattain hyvänmakuisia ja enemmän
tärkkelystä sisältäviä p:ita. Hyvä kalkinpitoi-

suus maassa edistäii p:n menestymistä, mutta
kalkki rikkaassa maassa saadaan vähän isoja mu-
kuloita ja vähän tärkkelystä.

P. on heikkojuurinen ja runsaasti ravintoa vaa-

liva kasvi. Sitä on tämän vuok.si viljeltävä sel-

laisten kasvien jälkeen, jotka jättävät maan
kuohkeaksi ja ravintorikkaaksi. P. menestyy hy-
vin vihantareliun ja apilaan, mutta etenkin herne-

kasveilla toimitetun viliantalannoituksen jiilkeen.

Sitä viljelliiän sopivan kuohkealla, multavalla
maalla nurmenkin jälkeen (nurmiviillos-p.) ja

saadaan tiistä varsin terveitä p:ita joskaan sato

ei ole varsin runsas. P.-maa on huolellisesti muo-
kattava. Muokkaus aloitetaan jo edellisenä syk-

synä syyskynnöllä. Keväällä äestetään maa ruoka-
mullan täyteen syvyyteen tai kynnetään sah-

ralla, minkä perästä toimitetaan tasausäcstys. P.-

maa lannoitetaan palaneella eliiin- t. tunkiolan-

nalla. .Apulannoista käytetään chile-salpietaria.

ehkäpä kalkkisalpietariakin. superfosfaattia ja

väkevöityjä kalisuoloja. Kalinpitoiset apulannat,
etenkin raa'at masrnesiamkloridia sisältävät, huo-
nontavat p:ain makua, jos niitä annetaan suo-

rastaan p:lle. Väkevöidytkin kalisuolat on var-

minta sekoittaa maalian jo edellisenä syksynä.

Jos tarpeeksi karjanlantaa on käytetty eikä maa
ole varsin laihaa, ei p. näytä fosforihappoa ja ka-

lia apulantojen muodossa juuri kaipaavankaan.
P:aa lisätään tavallisessa viljelyk.sessä suvu-

tonta tietä s. o. „siemeneksi" käytetään muku-
loita. Siemeneksi valikoidaan säännöllisesti ke-

hittyneitä, terveitä, runsaasti silmiä sisältäviä,

keskikokoisia ja jonkun verran isompiakin mu-
kuloita. Paras olisi p. -satoa korjatessa ottaa seu-

raavan vuoden siemen-p :t sellaisista terveistä kas-

veista, jotka sisältävät enimmän mukuloita. En-
nen kylvöä idätetään p:t useasti lämpöi.sessä ja

valoisassa huoneessa "'-ö viikkoa. Mukulan sil-

mistä kehittyy silloin lyhyitä tanakoita ..ituja".

varren alkuja, jotka ovat eheinä mukuloitten mu-
kana maahan vietävät. Näin voidaan p. -satoa li-

sätä n. 20% :11a. P:n kylvö (istutus) toimitetaan

toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa, kun maa
on tullut tarpeeksi lämpöiseksi (n. -|-12°C). Kylvö
toimitetaan asettamalla käsin p:t sahralla ajet-

tuun matalaan vakoon 30-40 cm päähän toi.sis-

taau mukuloiden suuruudesta riippuen. Mukulat
peitetään sitte toisesta syvempään kynnetystä
vaosta nostetulla mullalla. P.-rivit asetetaan

n. GO cm pääluin toisistaan. P :n-kylvökoneitakin

on. mutta niitä ei liene käytännössä Suomessa.
Kylvön jälkeen äestetään t. ladataan p.-maa kun
taimet alkavat nousta maan pinnalle. Kun taimet

ovat kasvaneet n. 15 cm :n korkuisiksi, mullataan

ne joko erityisellä multausauralla, sahralla, Pla-

net j :or-hevosharalla tai pienillä aloilla myös la-

piolla. Sadon korjaamiseen ryhdytään kun p :t

ovat tuleentuneet, mikä nälidään siitä, että var-

ret rupeavat kellastumaan. ^leidän ilmastos.samme

ovat taudit ja pakkaset kuitenkin jo sitä ennen
tavallisesti varret turmelleet. P. -sadon korjuu

tapahtuu meillä

syyskuun lopulla ja

lokakuun alkupuo-

lella. Sadon korjuu

toimitetaan tavalli-

sesti siteu. että

taimirivi. sittenkuin

varret on korjattu.

ajetaan sahralla

auki ja mukulat
pöyhötellääu pienillä

puulapioilla t. hara-

villa maan pinnalle. Perunannostokone.
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Paraaaabilti. .,,..

lekoai.

!i Virran kiiyliiii-

Mvut p.-t tuvnlli

!ii- un kiUin non-

l'.>nou p:t lajitel-

»uurtiiideii niu-

erityisillä ko-

iCilla ik». kuviini sokii

.rotptaan vialliset ter-

i. _ Talvella p:t

. u-tiUin niaakiio-

iii»>;i, kellareissa, liini-

Miitettiivissä huoneissa

I. aumoissa tpuriniiissa)

l>elluilhi. Säilytyspai-

kan tulee olla puhdas,
kuivu ja raitisilinainen.

iipötila säilytyspaikassa on -i-4° ja

" ••ttiin. viljelliUin p :aa nurini-

v; . tapahtuu siten, ettil heiniin

s,. _.;•. Iiii kyntiiniättil ja aikaiseen

W. :, routa on .>ulanut maasta n. 25om:n
sv .nnftiiiin kiiilntöauralla n. 8 cm syvä

vako, in asetetaan itämiittömiii p:ita.

jotka 20-25 cm syvUiin kynuetystil

vaosta nostetulla viilulla, j. n. e. Kylvön jiilkeen

jyrfit&än maa raskaalla jyrällä ja n. paria vii-

kon periistfi SestetilAn se esim. jousiäkccllä. Muu-
toin on viljelys edellHselitetyn tapaista. — P:aa
viljellään myöskin ka.svitarhassa ja voidaan sitä

byötiiiikkin kylmis^^ä t. lämpimissä lavoissa.

Tuotanto. P:n-viljelyksen laajuutta eri

osissa maatamme kuvaa seuraava taulukko, joka

o«oittaa sadon runsautta läänittäin v. 1910:

l*ud^niiia«n l&Anissl
Torun ja Hnnn ,

Viipurin
H>kk<-lin
Kunptun
VAjman
Oulun

64.1.06.1 hl

l.I4R.:t"3 „

fidfi.ail „
92a.G42 .
477.S.T0 ,
901.903 ,
»n..184 „

4.K.489 .

YhtrrnsK 6,126.657 hl

P. sadon raha arvo 1910 oli 2.1.791.000 mk.
P:n-viljelyksen kehitys koko maassa vuosina

19^»1-10 näkyy setiraavastn kylvö- ja .satomääriä

•ekU >-ai\r,n ->i!itpellisia lukuja osoitt.Tva.sta taulu-

koxta

1 hl kvl-

roMl KylTOmUrt bl SatomUra hl vHsiA fiaatii

hl

IMI 1
\iYtui'y .1.725,921 5.II

1902 1.1- ,'i.:«»ii.910 hj»
iwn 1,: K.77(I.17H r,M
l«Ot 1.1 •, (fi"is 4.M
1906 1.1 . Hm
1106 l.'i «Ä
1*07 l.lro.4i:! ^^l.^.'.l.^i.i 5,n
'JOK IJMUCM .1.70B>IT7 4.M
1909 IJ0S,M7 «.77.1.496 5va
l»IO I,2!l3.sr74 6.126,657 *."

Taululcrn-tn nlkyy, ett* p:n-viljelys on mainit-
tuna lutena to«in absoluuttisesti ni-

mek-i t, miittii satoiHuudessa (niis vilje-

I; '1 «le y|pen<ui katuotluna mitään kehi-

'. tunut. Mainittakoon vielä enemmän
vcrljiluii vuoksi, että vuosina 1878-80 saatiin

1 hl kylvOfitil keskim. 4.«i hl: kylvömääril oli sil-

loin koko maaaiui 724.:i2H hl ja sato .'l.:i59.427 hl.

Euroopii.Nsa un p:n-viljelys suurin Saksassa

(1912 .s)>tii .iO.i milj. ton.), senjälkeen VonäjällU

(1912 ;!t5,t milj. ton.» ja Ranskassa (1911 12,r inilj.

tou.l. Polijois-Aineriikan Yhdysvallois.sa sato

v. 1912 oli 11.4 milj. ton.

Vaikka p. on verrattain helposti vilicltiivä kasvi

ju menestyy kokeiiuikseu mukaan moiUäkin var-

sin hyvin, ei senkään kotoinen tuotanto vastiui

kulutusta, vaan tuodaan maahan p:ita vuosit-

tain tarpeettoman suurien summien edestä kuten
seuraava taulukko osoittiui:

Vuosi

1909
1910
1911

Millrit

100 kg

6,844

13.0,37

4,254

Tuiinii
I Tuumi vien-

I tia siiuri^mpi

Mxilra
100 kK

io:i.6i4

1 10.728

lfii.2';i

Mliar»

3 o 100 Vk

519
.1.14

809

96.770
98.691

1,16.969

471

4711

779

Sitäpaitsi tuodaan p:ita meille p.-jauhon muo
dossa vuosittain huomattavien summien edestä,

esim. 1911 oli tuonnin arvo 1.217.000 mk.
Taudit. P:aa vaivaavista sienitaudeista mai-

nittakoon perunarutto (ks. t.) ; peruna
rupi .syntyy limasienen Spongospora scahien.i

vaikutuksesta : k u i v a m u t ä, aiheutuu Fusa-
rium Solani nimisestii sienestä : kostea mätä
on bakteerien, esim, voihappobakteerin (Clostri-

diiini hutyricum) aiheuttama tauti ; v a r s i m ä t ä

jonka luontoa ei tarkoin tunneta sekä kurttu
tauti, jonka synnyttäjiiä ei myöskäiin tun
neta (vrt. myös Kasvitaudit). Tiihohyöntei

sistä voidaan mainita lehti täi (Aphis) ja

j u u r i m a t o IA;iriotcs). [H. Juhlin-nannfelt.
..Handbok i Jordbrukslära" IT : Ijiiidjircii-Stening.

..Kasvitarhakirja"; Lundfn. ..Keittiökasvikirja":

Suomen tiliistolliripn vuosikirja 1012.) ./. /''. S.

Perunajauho, peninatärkkelvs, ks. Tärkke
1 y s.

Ferunajaäkärit, pilkallinen nimitys, jota soti

la.slen vähiiisen harjoitukscn vuoksi käytettiin

V. 1S12 asetetun kolmen suomalai.sen jääkäriryk-
nientin sotamiehistä. J. F.

Perunakolera k s. Kasvitaudit.
Perunakuoriainen ks. O oi o r a d o k u o r i-

a i n e n

.

Perunamalml ks. .1 ä r v i ni a 1 m i.

Perunankuorimiskoneet ovat järjestetyt joko
niin. eitä no kuorivat yksitellen perunat, jolloin

kuoren leikkaa pois larkoiliiksenmiikainen veitsi

kuorien tunnissa noin 30 ke. tai niin. ettjl ne
kuorivat monta perunaa yhtaikaa, jolloin riivi

raudan tapainen pyörivii levy suorittaa työn. kuo
rien .'i0-2.')0 ke perunoita lunnissa. f o l'o.

Perunankylvökone ks. Peruna.
Perunanlajittelukone ks. Peruna.
Perunnnnostokone ki. Perun a.

Perunarutto. .'<<)/«?n/ni-l!ijeissa, ennen kaikkea
peruna,s8a esiintyvii tauti, jonka aiheiillaa levä

sieniin kuuluv:i loissieni Phytophlhorn infenlans.

.Sieni on liiultiivasti kotoisin riiilestil. jossa se

esiintyy villeilläkin .<Jo?o»iM»i-lajeilla. V :sta 1845

RO on huomattu Euroopassa ja esiintyy nykyilän

kaikkialla, missii perunoita viliellililn ja kaikilla

[loriinalaaduilla. Sieni talvehtii rihma-asteollaan

[lorunan mukuloissa, joiden itäessä sienirihmat

kasvava! nuoria varsia pilkin ylöspäin. I/ämpöi
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set ja sateiset ilmat jouduttavat suuresti sieuen

kehitystä ja elokuusta alkaeu on tauti paraiteu

huomattavissa. Silloin näkee perunan lehdillä

ruskeita laikkuja, jotka nopeasti suurenevat ja

sulautuvat toisiinsa, niin että vihdoin koko lehti

painuu ruskeaksi. Laikkujen vielä viheriäisillä

reunoilla huomaa lehden iilapuolella erittäin hie-

non valkoisen honiekerroksen, jonka lehden ilma-

rakojen kautta esiUekasvavat haaraiset sienirih-

mat muodo.stavat. IJihmojen kärjissä syntyy pie-

niä sif ruunannniotoisia kuromia, jotka irtautu-

vat ja tuulen mukana kulkevat paikasta toiseen.

Vesipisaraan jouduttuaan kuroma itiUi muodos-
taen sienirihman tahi jakautuu sen sisältö 4-lC

osaan muodostaen yhtä monta kahdella värekar-

valla, noin '/, tuntia vapaasti liikkuvaa parveili-

jaa. Myöhemmin parveilija itää synnyttäen sieni-

rihman, joka tunkeutuu isäntäkasvinsa solukkoi-

hin. Suotuisissa olosuhteissa tämä syunyttiUl jo

muutaman vuorokauden jälestä uuden homeker-
roksen isäntäkasvinsa pinnalle. — Varokei-
noina sientä vastaan suositellaan terveen sie-

menperunan käyttämistä, aikaista ja voimakasta
muUitusta (9 cm hiekkamaassa. 10-1:5 cm multa-

ja savimaassa) sekä vastustuskykyisten lajien

hankkimista. J. I. L.

Perunkirjoitus (kalunkirjoitus, p e s ä n k i r-

j o i t u s) on luettelon, perukirjan 1. inventaarin

laatiminen kuolleen henkilön jälkeenjättämästä
omaisuudesta. P:n käytäntöönottamisesta roo-

malaisessa oikeudessa ks. P e r i n n ö n 1 u o v u-

t u s. P. on säädetty sekä p.-velvollisten, kuolin-

pesän osakasten, eduksi, he kun sen avulla rajoit-

tavat kuolleen velan maksun hänen jälkeenjättä-

mänsä omaisuuden määrään, että velkojain eduksi,

jotka saavat varmuuden siitä, ettei mitään kuol-

leen omaisuudesta salata heiltä, kruunun eduksi,

joka viskaalitarkoituksissa verottaa jäämistöä
(ks. Perintövero), ja yleisen oikeusturvalli-

suuden eduksi. P.-velvollinen on ensi sijassa jäl-

keenelävä puoliso, tai jos ei häntä ole. perilliset

tai ne, joiden hallussa tavara kuoleman tapah-
tuessa oli, esim. palvelija. Se p.-velvollinen, joka
laiminlyö p:n, rangaistaan eri tavalla aina sen

mukaan, mikä asema hänellä edellisen mukaan on
(Perintökaari 9:5). Mutta myö.skiu jos omai-
suus ilmoitetaan väärin, jos jotakin salataan

j. n. e., on siitä rangaistus. P:n pitäjän tulee

nim. perukirjaan kirjoittaa valallinen vakuutus.

ettei mitään tieten taiten ole salattu eikä pois

jätetty (Perintökaaren 9:1). Perintökaaren 9 lu-

vun ~ §:n mukaan on väärän p:n laatijaa muiden
seuraamusten ohella rangaistava väärästä valasta,

tai jos hän on palvelija, varkaudesta, jotapaitsi

menettelyllä voi olla pesänkavalluksen luonne.

Perukirjaan on otettava sekä varat että velat, ja

tulee läsnäolevien uskottujen miesten arvioida

omaisuus. Valanehtoinen vakuutus ei niinmuodoin
koske arvioimisen oikeudenmukaisuutta: arvioi-

misella on verotustarkoitus ja sen ulkopuolelle jä-

tetään sentähden omaisuus, joka ei ole veronalai-

nen, sekä epävarmat saatavat. Kuolemanhetken
jälkeen tapahtuneet muutokset pesän tilassa ovat

myöskin ilmoitettavat. Toimituksella on selvästi

yksityisen oikeustoimen luonne, myöskin milloin

maistraatti on nimittänyt siinä läsnäolevat usko-

tut miehet. Näistä on muuten voimassa samat
määräykset kuin perinnönjaossa läsnäolevista us-

kotuista miehistä. P:.ssa tulee kaikkien pesän

osakkaiden olla läsnä, mutta esteetön poissaolo

ei estä toimituksen pitämistä. P.-p r o s e n 1 1 i,

joka menee oikeusvirkakunnalle, on maalla '/',%

puhtaasta jäänuö.somaisuudesta, kaupungissa \%
kaikesta omaisuudesta velkoja pois lukematta;
vaivaisille menee kaikista pesistä '/b% kaikesta
omaisuudesta. Perukirja on tehtävä kaksin kap-
palein ja annettava r;uistuvanoikeuden arkistoon
kuukaiulen kuluessa sen laatimisesta, mutta
maalla kihlakunimnoikeuteeu ensi käräjissä. Toi-

nen, leimattu k:ippale (ks. Perintövero) jää
oikeuteen, toinen annetaan takaisin varustettuna
todistuksella esittämisestä ja siitä, että toinen

kappale on asianmukaisesti leimattu. Oikeuden
tulee pitää vaari, että p :t oikein toimitetaan,

jota varten se saa papistolta luettelon sattuneista

kuolemantapauksista. F. on yleensä toimitettava

3 kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta lu-

kien, ks. P e s ä n k i r j o i t u s. El. K.
Perupalsami (musta intialainen p.), tumman-

ruskea, siirappimainen neste, jota San Salvado-

rissa saadaan omituisen menettelyn avulla Tolui-

fcra (Myroxylon) Perejr(E-puun (hernekukkais-

heimoa) rungosta. Tuoksuaa bentsoelle ja vanil-

jalle, maistuu kitkerältä. Sisältää bentsoehappo-
bentsyliesteriä. kanelihappoa, vanilliinia y. m.
Käytetään erinäisiin ihovikoihin, haavoihin, nän-
nien hoidossa, parfyminä ja usein vaniljan kor-

vauksena suklaan valmistuksessa. Espanjalais-

vallan aikana tuotiin kaikki p. Eurooppaan Pe-

run satamakaupungin Callaon kautta ja sai siitä

nimensä. K. L.

Perusaate on ajatus, josta johtuu useita muita
yhteenkuuluvia ajatuksia tahi laajahko aate-

rakenne 1. oppijärjestelmä (= ..teoreettinen prin-

siippi": vrt. Periaate). A. Gr.

Perusaseina, mus., on sellainen sointuun kuu-

luvien sävelien ryhmittyminen, että alimpana ää-

nenä on soinnun pohjasävel. Jos joku muu soin-

nun sävel soi alinna, sanotaan sävelten ryhmi-
tyst;i soinnun käännökseksi (ks. t.l. I. K.

Perusasento, fysiologisia vaatimuksia vastaava,

voimisteluUinen ruumiinasento, josta kaikki muut
liikkeet ja asennot lähtevät ja johon taas palaa-

vat. Eri harjoituksilla voi olla jonkun verran

eriäviä p:oja. Tyypillisin on vapaaharjoitusten

p.. joka on suora, hieman eteenpäin nojaava sei-

sonta, pää pystyssä, mutta ei taaksepäin taivu-

tettuna, olkapäät alaspainettuina ja vähän taakse-

päin vedett3'inä, vatsa- ja perälihakset hiukan
jännitettyinä, kantapäät yhdessä ja jalkaterien

välissä 60-90 :asteinen kulma sekä käsivarret riip-

puen pitkin kylkiä siten, että peukalot ovat rei-

sien keskiviivan kohdalla. Ä^ U. S.

Perusaste, positiivi (ks. t.).

Perusholvi. Kun rakennus oli tehtävä huo-

nolle perustukselle, rakennettiin joskus ennen

alas perusmuuneu (ks. t.) väliin ylösalasin kään-

nettj-jä tiiliholvia. joiden tuli holvivaikutuksel-

lansa levittää rakennuksen paino koko alalleen.

jos perustus seinien alla alkoi pettää. Nykyään
ei tällaisia holvia enää käytetä, vaan niiden si-

jasta tehdään rakennuksen alle betonista yhtenäi-

nen raudoilla jäykistetty laatta, joka siis peh-

meällä pohjalla leväten, kuten vedessä uiva lautta,

kantaa päällä olevan rakennuksen. J. C-cn.

Perusia ks. P e r u g i a, historia.

Peruskudos ks. Kudos ja Per u «-

solukko.
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p.^..ii«w, . ,rk«»;i likki 1. totuus, jolla ou [tv-

\— . «^>im. ..luonnon perusliiit".

(HTUslait" ivri. Perustus-
laki'.
Perusluku ks. Lukusnnut.
Perusr.inss.i ks. 1' o r f y y r i r « k e n n e.

Prrusmuuri. iiiaau|>inuan aliipuolella ja po-

ru>in.ian } litrvilrssii oleva o.sa seinUinuuriii. Se
iphdiiSn hammasta kivestii laa.stittoinana n. s.

kylniitnä muurina, taikka l>otoni.sta ja ou niel-

kniit;i p ik-.iiiii)>i kuin niuan|>u;illincn seiniiinuuri.

:tn a.sfaltillu taikka muulin eris-

; i kosteus |ierusniuuristn ei imey-
I .u>> p. .'tiimalla on kellarin seiniinii,

m kosteuden eristiimiseksi piiiillystet-

ta\.i >i-.i|>uolelta asfaltilla ja verliottnva tiili-

muurauksella, vrt. P e r u s t u s r a k e n n u s.

J. (Vn.
Perusoikeus, valtion kansalaiselle kuuluva, eri-

t,\ luen pyliiinU pidettävä ia loukknaniaton oikeus,

jota valtiovalta on velvollinen turvaamaan. Ai-

kaisempi, n. s. luonnon- eli luontai.soikeudellisen

oppisuunnan vaikutuksen alainen katsantokanta
tarkoitti p:illa sellaisia synuynuiiisiii oikeuksia,

joita yksilii voi vaatia riippumatta valtion .sääde-

tystä oikeusjärjestyksestä. Käytännöllisen val-

tioelUmiin alalla tämä kä.sitys ensinnä esiintyy

Folijois-.Vmeriiknn siirtolaisytidyskunnissa. erit-

täinkin sen jälkeen kuin numät olivat Englan-
nin vallasta vapautuneet ja julistautuneet itse-

näisiksi. Tunnettu on varsinkin Nirpninn val-

tio^uinlu v:lta 17TC. jonka alussa on julilallinen

l>
'

11 oikeuksien julistus (liill of riptitsi.

\ i>sikuva vaikutti suuren vallankiimoiik-

sen ;u>. ina Ranskaan, jonka perustuslakia sää-

tävä kansiilliskokoiis elokuun 20 p. 1789 liyvak-

syi kuuluisan ilmiisen ja kansalaisen oikeuksien
julistuksen (diVloration des droits de Tliomnie et

.ii> .,I,.^...,
, jonka periaatteita moni vieläkin pi-

t n oikeusjärjestyksen ylimpinä, muut-
I 1 ohjeina. Samaa menettelyä nouda-
t' -<a tnuis.sa Euroopan maissa: yksinpä
.' '1 Frankfurt am >iainissa 1848 pidetty
kanuliislkokoiis hyväksyi saksalaisille kuuluvien
p:ien luettelon, joka ei kuitenkaan tullut pitkä-

ikäiiieksi. — Kykyaikainen katsantokanta myön-
tU kyllä tuollaisten yleisten, abstraktistenkin
oikeuksien julistusten suuren historiallisen mer-
kityksen, multa asettuu perinatleelli.sesti toiselli-

kannalle. T.iiontaisolkeiidelliset vaatimukset ovat
kyllä tiinniislpttavat sikäli oikeutetuiksi, että on
'' •uden ja kohtuuden periaat-
' in tulee pyrkiä toteuttamaan,
riuit 1 .'•K-i I \<ii >.iilileessansa valtiovaltaan no-

jautua n. s. synnynnäisiin oikeuksiin; hän voi

T.intia räin niitit oikeuksia, joita valtion lait hä-
nelle turvaavat. Heikko puoli on sekin, että ab-
.ir.i •,...! i...r, , iii..,.t Iisoin ovat epämääräisiii
-'

i aivan merkityksettömiksi,
:. '-ri aloilla ryhdytä niitä yk-

'.lirlin toteiittnmann. -~ Kansalaisten perus-
' «Ii yleiset oikeudet ovat nykyaikaisen

* rniikann sellaisia oikeuksia, joita vai-
' eli |)eruKtUHlakiin otetut positiiviset
'< turvaavat yksiUiille; sellaisia ovat

naus, lausunto-, kokoontumis- ja yh-
'! iiu, oikeiiH yhtäläisen laintiirvan
" 1 j- n- e. AlkiiperiLan«ä nähden ne to-

• in l)k(i-f-ti liittyvät noihin vanhoihin, abstrak-

tisiin oikeuksien julistuksiin, umttn niitten

liiDiino ja merkitys on toinen, iie kun eiviit ai

noastann aseta joitakin yleisiä ohjeita vallioval

Iälle, vaan tuottavat yksilölle tmlrllisia subjektii-

visia julkisia oikeuksia. Tällaisia kansalaisten
oikeuksia on myönnetty jo useissa En!;lanniii van-

hoissa oikeuslähteissä (Mairna eliarta libertatum
1215; Petilion of rij;hts 1027 ; Bill of rishts lliSi)) .

nykyänsii kaikki valtiosäännöt turvaavat kansa
laisille maiirätyu oikeus- ja vapauspiirin. — \' a I

t i o i I t e n perusoikeuksiksi nimitrtiiän

useasti niitii oikeusperiaatteita (valtioitten ole

massaolo ja riippuniattoiiiuus, tasa-arvoisuus ja

keskinäinen kiiiiiiioitus y. m.l. joitten piiiitteessn

kansaiiiviilistä oikeutta ja oikeiisyhteisyyltä ei

voisi olla olemassa, [v. Gerber, „<'ber öffentliehe

Rechte" 1802; .lellinek, ,.Die Erklärunfr der
Men.schen- iind Hiiru-erreclite". 2:iieii pain. 11104;

Einar Böök. ..Ihmisen ja kansalaisen oikeudet"

(\'alvoja l'.)00) ; Dufjuit. „L'r:tat, le droit objeiMif

et Ia loi positivc" 1900; Oiesc, „Die liruiul

reehte". 1911;').] vrt. Kansalaisen o i k e u
det. Luonnonoikeus, Oikeus. K. E.

Peruspaalu ks. P e r u s t u s r a k e n n u s.

Peruspylvns. Yhlenäisen Uijaan pohjaan
saakka iilolliiv:iii penisnniiirin sijasta voidaan,

jos kantava perustus on tarpeeksi luja, käyttää
yksityisiä, jonkun iiiatkaii päiissä toisistaan ole

via pylväitii. p:itä. Täten vähenee tietysti perus-

kiiopa.sta taikka pcniskuopista kaivettavan maan
miiärä .samoinkuin itse ])erusnHiurinkiii kuutio
sisällys, mutta kantavan pohj;in rasitus li.siiän

tyy rakennuksen painon keräytyessä pienemmälle
alalle. P:t telidiiän kuten perusmuuritkin kivestä

taikka betonista jn ne yhdistetäiin maan pinnan
tasalla, taikka hiukan sen ahi{>>i»l<'lla liolveilhi

taikka palkeilla, joiden päälle muuri voidaan ra

kentaa. vrt. P e r u s t u s r a k e n n u s ja Pe
r u s h o I v i. ,/. V-in.

Peruspäiioma ks. K a n t n p ä ä o m a.

Perussana, sanavartalo, jota emme voi jaoittaa

niin. että jonakin osana olisi itsenäinen sanavar-
talo, esim. man. kirja. ja. mi! vrt. Yhdys
sana. A. K.

Perussointu, mus., on kussakin sävellajissa se

sointu, jonka pohjasävelenä on sävellajin perus-

siivel, esim. C-duurissa: c e p. P. esiintyy miltei

nina sävellyksen lopussa, usein myös sen alussa

sekä muissa sävellyksen jäsentelyn tukikohdissa,

vaikut laen levon ja varmuuden tunnetta. /. K.

Perussolukko, useimmiten kasvien pääasan
muodostava, tav. tylppysoluinen solukko, jossa

johto- ja tukisoliikkojiintect kulkevat. K. L.

Perussävel. 1. mus., 1. tooni ka voi olla

niikil sävel tahansa, joka esiintyy sävellajia miiä

rääväiiä. niin että kaikki muut samassa yhtey-

dessä esiinlyviit siivelet saavat merkityksensä sen-

mukaisesti. miten ne suhtautuvat p;een. P:n
mukaan saavat sävellajit nimensä. P:n käsitteen

miiäritleli Hameau (1722, ,.ceiitre liarmoniiiiie").

Toonikanimityksen antoi sille FStis. /. K.

2. Akusi., ks. Sointi.
Peruste (ruota. ja saks. grund, lat. rtitio) on

sanan laajassa merkityksessä jokainen seikka

(tosiasia tahi ajatus), josta jokin toinen asia joh-

tuu. P., täten ymniiirrettynä. on kahta lajia:

1) reaaliperiistc (olemisperuste) 1. syy,
s. o. tosiasia, joka aiheuttaa toisen tosiasian I.

.,seurauksen" ; 2) tietoperiiste I. peruste sup-
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|>e:ussa. loofiillisessa merkityksessä, s. o. ajatus 1.

tieto, josta järkiperäisesti jolituu toinen ajatus,

..jolitopäätös". ivrt. A 1 k u p e r u s t e.) A. Gr.

Perusteen laki 1. ..riittävän p. 1." (principium
rnlionis sufficicnlis) on se loojrillisen ajattelun

peruslaki, joka vaatii, että jokai.sella väitteellä,

niinkil ajatteleva olento muodostaa, pitää olli

Järkiperäinen perusteensa, (vrt. Ajatuslait.)
Perustus on se rakennuksen osa. joka siirtää

rakennuksen painon kantavalle nuuipohjalle. Tä-
män mukaisesti p. on rakennuksen alin osa ja vä-

littömästi maapohjan yhteydessii. ks. Perustus-
r a k e ii n n s. J. C-4n.

Perustuskuoppa I. m o n I t u ks. Perustus
rakennu s.

Perustuslaillinen hallitusjärjestelmä, val-

tiollinen järjestelmä, jonka tunnusmerkkinä on.

että ylimpänä lakina on hallituksen valtaa ra-

joittava, kansalle ja kansanetlu-skuunalle valtiol-

lisia oikeuksia i valtiollista toimivaltaa) myöntävä
perustu.slaki eli valtiosääntö. Kehittyneeseen
p:seen h:äiin kuuluu myöskin, että julkiset vi-

ranomaiset, erityisesti myöskin hallitsijan neu-
vonantajat ja eri haIlintolu\arain joht.ajat. mi-

nisterit, ovat vastuunalaiset virkatointensa lail-

lisuudesta, ja että hallinto on lainalainen. Pel-

kästään näennäiseksi konstitutsionalismiksi eli

p:ksi h:ksi leimataan useasti sellaiset, ytimel-

tiiän itsevaltaiset hallitukset kuin ne. jotka
Ranskassa vallitsivat Napoleon I:n ja Napoleon
ITI :n hallitessa, ks. Oikeusvaltio. Perus-
tuslaki. \' a 1 1 i o s ä ä n t ii. R. E.

Perustuslaillinen kuninkuus. kuninkaan
(taikka muunnimellisen hallitsijani valta perus-

tuslaillisessa eli valtiosääntöisessä monarkiassa
Parlamentaarisesti hallittu eli parlamentaarinen
monarkia (ks. t.) ei ole, kuten jotkut tekevät, ase-

tettava perustuslaillisen monarkian vastakohdaksi:

edellinen on vain jälkimäisen alalaji, vrt.

Perustuslaillinen hallitusjärjes-
telmä. Perustuslaillinen valtio-
muoto.

Perustuslaillinen valtiomuoto, valtionuioto.

olkoonpa monarkkinen taikk;i tasavaltainen,

jonka mukaan valtiovallan harjoittaminen ei

rajattomasti kuulu yhdelle ainoalle valtiaalle

(taikkapa harvalukuiselle ylimystölle). vaan
kansa, olkoonpa välittömästi taikka kansanedus-
kunnan välityksellä, ainakin monella alalla ottaa

osaa julkisen vallan liarjoittamiseeu. Tällöin ei

ole sanottu, että kaikilla kansalaisilla tarvitsee

olla poliittisia oikeuksia-, niinpä valtiollinen

äänioikeus voi olla hvs-inkin rajoitettu. JIutta

missään tapauksessa perustuslaillisen valtion

alamaiset (kansalaiset i eivät ole oikeudettomia,
vaan valtion oikeusjärjestys, erittäinkin valtio-

sääntö, turvaa heille erinäisiä julkisia oikeuksia
(ks. Kansalaisen oikeudet). Tyypilli-

nen säätyvaltiomuoto on erotettava p:sta v:sta.

sillä vaikka edelli.senkin unikaan hallitsijanvalta

on ollut johonkin määrään, usein tuntuvastikin
rajoitettu, niin sitä ovat olleet rajoittamassa etu-

oikeutetut säädyt eikä kansa sellaisenaan, vrt.

Perustuslaillinen hallitusjärjes-
telmä. S ä ä t V v a 1 1 i o. Valtiosääntö.

R. E.

Penistuslaillis-eduskunnallinen (edustuk-
sellinen) hallitusjärjestelmä, hallitusjärjes-

telmä ja valtiomuoto, jonka mukaan kansanedus-

kunta ottaa osaa julkisen vallan käyttelemiseen
ja rajoittaa hallituksen valtaa. Itse kansan vai-

kutus valtion asiain hoitoon rajoittuu siihen,

että se valitsee laiusäätäjäkunnan (parlamentin)
jäsenet (tai ainakin o.san heistä). P.-e:n li:n

vastakohtana on n. s. välitön demokratia elikan-
.sauvalta (ks. Kansanlainsäädäntö). jolla

tarkoitetaan sitä. että kansa ääue.stämällä välittö-

mästi päättää valtion asioista. Tällainen järjes-

tys, joka vastaa Roiisseau'n kansanvallan ihan
netta. olisi käytännöllisistä syistä vain kaikkein
pienimmissä valtioi.ssa toteutettavis.sa, eikä se

edes Sveitsin Landsgemeind e-kanttoneista
ole voinut tehdä eduskuntaa kokonaan tarpeetto-

maksi. Missä välitön kansanvalta vallitsee, on
siis sen rinnalla, suuremmassa tai vähemmässä
määrässä voimassa cduskunnallinen järjestelmä;
tällöin puhutaan usein puolieduskunnallisesta
(edustuksellisesta), eli semirepresentatiivisesta
järjestelmiustä. R, E.

Perustuslailliset perustuslaillisen valtiomuo-

don ja hallitusjärjestelmän kannattajat. P :ksi

puolueiksi on tav. nimitetty sellaisia puolueita,

jotka joko rajattoman yksinvaltaisessa valtiossa

(tai .säätyvaltiossai ovat mainitunlaista järjes-

tystä vaatineet taikka, valtiosääntöisessä maassa,
asettuneet sitä puoltamaan, milloin hallitus, val-

lananastaja tai kumouksellinen kansanliike on
sitä uhannut tai loukannut. — Suomessa on var-

sinkin 1899 :n jälkeen p:ksi nimitetty niitä hen-

kilöitä, jotka Venäjän valtiovallan Suomea koh-

taan harjoittaman laittomuuspolitiikkaan nähden
ovat asettuneet n. s. passiivisen vastarinnan kan-
nalle, vrt. Perustuslaillisuus. R. E.

Perustuslaillisuus, ajatussuunta, joka kannat-
taa perustuslaillista valtiomuotoa: myöskin hal-

litusjärjestelmä, joka sellaisen toteuttaa. Perus-

tuslaillisen eli valtiosääntöisen oikeusjärjestyk-

sen peruspiirteitä on jo ammoisina aikoina ollut

havaittavana erinäisten valtioitten (varsinkin

Knglannin ja Ruotsin) julkisessa oikeudessa,

mutta vasta 19:nnellä vtiosis. (osittain 20:nnen
vuosis. alussa) p. yleisesti on päässyt vallalle si-

vistyskansain keskuudessa. — vrt. Perustus-
laillinen valtiomuoto. Perustus-
laki. V a 1 t i o s ä ä n t ö. R. E.

Perustuslaki, laki. joka sisältää valtion jär

jestysmuotoa ja toimintaa koskevat perussään-

nökset ja joka siten muodostaa valtion oikeus-

järjestyksen perustavan ja samalla sen ylimmän
osan. P. määrää erityisesti hallitsijan ja kansan-

eduskunnan telitävät ja toimivallan, kansalais-

ten oikeusaseman sekä eri valtiollisten toimin

tain perusteet. P:sta puhutaan useimmiten vain

valtiosääntöisissä eli konstitutsionaalisissa val-

tioissa, s. o. sellaisissa, missä hallitsijan valta on

rajoitettu, mutta toisinaan on rajattomasti yk-

sinvaltaisen eli autokraattisenkin valtion ylintä

lakia, sanottu p:ksi. Niinpä Venäjällä jo ennen

V. 1906 puhuttiin perustuslaeista. Ja keskiaikai-

sissa säätyvaltioissa nimityksillä leges fundamen-
tales, lois fondamentales. toisinaan tarkoitettiin

sellaisia lakeja, joita hallitsija ei yksipuolisesti

saanut muuttaa tai kumota, koska säätyjen

myötävaikutus siihen oli ehdottomasti tarpeelli-

nen. Samaa nimitystä alettiin sitten käyttää

myöskin uudenaikaisissa valtioissa, missä kan-

saneduskunta rajoittaa hallitsijan toimivaltaa

;

kuitenkin ..valtiosääntö" nimitys (Constitutinn.



47

1

Perustuslaki 47-'

iMM, etik

»Unii*n.
fiiuoiiiPD p:t muodoetuvat soii v:iltio-

pila on n. >. kornlcttu niuo-

>: ' ica ilniPDi'« siinli. että niitä

V .ja ukuutrttaessa ou noiidutpttara vai-

W muntoi» jotkn euemiuiiii tai viiliein-

f IHse>tii lainsiUidUnliimenette-

!. ia on. »'tiu p:pihiii >isUllytc-

1. jotka luonteeltaan ovat vallio-

^- fi tietysti niikiiän estä niihin ot-

taiiia-t.i II ':.n miUirliyksiii. jotka silloin

narat p:n .n lainvoiman eli pyhyyden
(les. t&jitä '....»vi, iM.ii V a I t i osii ä n t li).

R u o t .s i n V a 1 t a k u n n a .s s a jo niaakunta-
1:,L ..., i nr.i.i . .i,L , .rtHii —L 1 vielä .suuremmalla

.'n voillaan sanoa

a:: - - . ::ip;iin aikain pteja.

Ennen rapaudenaikaa oh osittain epämäurUistä.

niitki lait olivat p:eina pidettävät. P:n käsit-

teen »eiritti ja vakaannutti 1720 v:n hallitus-

muoto, joka myöskin asetti selvän ulkonaisen ra-

jan tavallisen lainsäädännön ja p ;n-säädännön
välillf mii.IrTtessään edellisessä kolmen säädyn

y '.iksen riittäväksi, mutta vaaties-

>. lötoimiin kaikkein säätyjen suos-

tun.uk.^i:i tariielliseksi. Kustaa ITI :n aikuiset

perustuslait (1772 v;n hallitusmuoto sekä 1789
v:n Yhdistys- ja vakuuskirja eivät itse säädä
tinaisesta erotuksesta mitään eikä liioin 1786
v;n valtiopäiväpiiätös. joU.i oli annettava tar-

kempia säännöksiä yhteisten siiäty-lvaltiopäivä-)

päätösten edellytyksistä, antanut tähän kysymyk-
seen aivan täsmällistä vastausta. (Siksipä Kustaa
III V. 1789 väitti kolmen säUilyn päiitöksen riit-

tävän ^ hdistys- ja vnkuiiskirjau hyväksymiseen,
mikä tulkinta kuitenkin ilmeisesti oli vastoin p:n
oikeata henkeä ja tarkoitusta.)

Suomessa jäivät 1772 v:n hallitusmuoto ja

17S9 v:n Yhdistys- ja vakuuskirja (sekä ne osat

.Maanlain kuninkaankaarta. joita ei myöhemmin
oikeuskehitys ollut »yrjäyttiiiiyt) Alpk^anleri I :n

Porvoon %-altiopäivillä antaman vakuutuksen no-

jalla 1809 :u jälkeen voimaan. Kun tuo vahvistus
tapahtui ilman mitään ehtoja ja pidätyksiä, ei

I' Il ei sittemminkään mitään muodollisia
I tehty) asiallisesti tullut muita
r kuin ne. jotka välittömästi johtuivat

no lait tästälähtien tulivat olemaan ai-

I iomen p:eina voimassa sekä että Venä-
oli oleva hallitsijana Suomessa, joka

I 1 .en itsenäisyyden, mutta ei mitään
1 .1 iilkovaltxililn nähden. P:ien

•.,„ \ .iii/.-i ..lyistä ja valtiopäi-

lii y. m. tulivat nyt
t. I.lisiä, valtiosäätyjä

y. m. Jl' -i jäivät m. m. vallan-
perii/i\-)"i huonetta ja ulkoasiain
* 't. Kaikkia ruotsinval-
I ko«kevia säännöksiä ei

r limun muuta (Kivelluttaa. — En-
Il valtiossa säädetty p. oli 1869

v:ii valtiopAiväjftrjeittys. jota »itt«n netirajiivat

k~i osiiksi li. fiuiai.sot naiut p :n .säädäntötoimet. Suomi on

1 näitä kui' nini. niitä ninitii. joissa kaikkea voima.ssa olevaa

muutamis>a inuiixlollisiat valtiosääntöoikeutta ei ole sisillly-

i. Suomt»ssa. letty yhteen ainoaan valtiosääntökirjaau ip :iiui

ni.i.i! .ikiMis vaan on siiädetty useampia, milloin laajempia,

~ft. milloin suppeampia p:eja. Nykyänsä voimassa
olevat p:mme ovat seuraavat:

Hallitusmuoto, annettu 21 p. elok. 1772. yhä
violä tärkein ja perustavaa merkitystä oleva val-

tiosäänlölakimme:
Kristofler kuninkaan 1442 säiidrtyii maanlain

knninkaaiikiuiri eräisstä kohdin, joissa myöhempi
hiin.säädäntö ei ole sitä kumonnut

;

Yhdistys- ja vakuuskirja. annettu ^ p:nä huh-

tik. 1789:

Jouluk. 27 p. 187S annetun asevelvollisuuslain

seuraavat pykäliit : 1-0. 9. i:!. 19. 20 sekä 120-12S:

Marrask. 11 p. 1SS9 annettu asetus, jolla muuta
kristittyä uskonoppia kuin evankelis-luterilaistu

olevalle Suomen kansalaiselle myönnetään oikeus

olla virkamiehenä maassa:
\'altiopäiväjärjcstvs. annettu 20 p. heinäk.

1906:

Laki lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymis-
vapaudesta, annettu 20 p. elok. 1906.

P:n pyhyys on sitäpaitsi kahdella vanhalla

lailla, jotka sisällyksensä puolesta melkoisesti

eroavat varsinaisist.i p :eista. Ne ovat asetus me-
nettelystä perinnöksi myytäviin kruununtiloihin

nähden, annettu 19 p. syysk. 1723 sekä asetus

kruununtilojen myymisestä perinnöksi sekä niistä

eduista ja ehdoista, joilla perintötaloja tästä

liiliin on hallittava, annettu 21 p. helmik. 1789.

Varsin eri ajoilta ovat siis Suomen voima.ssa-

olevat p:t syntyisin, mikä seikka ei tietysti saata

olla vaikuttamatta suurta muodollista eroavai-

suutta niitten välillä. Kustaa IIT :n aikaiset p:t

ovat osittain hämärät ja epämääräiset; niissä

[olevain siiännösten tulkinta on kuitenkin jo suu-

rimmaksi osaksi vakaantunut. Se osa .Suomen

j

julkista oikeutta, joka asiallisesti voidaan kat.soa

I

valtiosjiäiitiioikpudeksi. i-i kokonaan sisälly p:hin.

vaan melkoinen osa muihin lakeihin ja asetuk

siin. mikäli se ei ole tavanomaisena oikeutena
voimassa. Nykyaikaisiin valtiosiiäntöihin verrat-

tuina Suomen p:t esiintyvät monessa kohdin van
hentuneina: suurimpina puutteina ovat mainit-

tavat ne seikat, että muitten maitten ministerin

vastuunalaisuutta vastaavaa siiännöstöä ei vielä

ole voimassa, sekii ettii eduskunnan toimivalta

valtion raha-asiain hoitoon nähden on liiaksi ra-

joitettu, osittain myöskin epämääräinen. Eräillä

aloilla liallitsijan n. s. taloudellinen lainsäädäntö-

oikeus ulottuu liian pitkälle. l'skonnonvapautta
ei ole likimainkaan riittävän laajalti toteutettu.

— Useista sekä asiallisista että muodollisista

syistä olisi siis yleinen Suomen p:ien tarkastus,

uudistus ja yhdistelmä tarpeen vaatima; osittai-

setkin uudistukset voisivat kuitenkin saada

monta parannusta aikaan.

P.-säiidäntömenettelystä nyk. valtiopäiväjär-

jestys säätää (29 §i. että hallitsijalla yksin

on esitysoikeus p:eihin nähden sekä (60 §) että

ehdotus p:n säiltämisestä. muuttamisesta, selit-

tämisestii tai kumoamisesta on. tullakseen edus-

kunnan päätiikseksi. .57 § :ssä säiidetyn käsittelyn

jälkeen (joka on säädetty kaikkein lakiehdotus

ten käsittelyä varten) ääntenenemmistöllä kol-

mannessa käsittelyssä hyväksyttävä jätettäväksi
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lepiiäiiiiuia eusimUisiiii uusieu vaalien jälcstil ko-

koontuviin valtiopiiiviin sekii silloin muuttamatta
UyväksyttävU päiilöksellä, jota on kannattanut
vallintaan kaksi kolmasosaa annetuista iiiinistit.

Eduskunta voipi kuitenkin julistaa p.-lakiasiain

kiireelliseksi ja sitten ryhtyä sen asialliseen rat-

kaisuun samoilla valtiopäivillä, joilla se on pantu
vireille. Tällaiseen päätökseen vaaditaan viisi

kuudesosaa annetuista äänistä. Ilyväksyviiän pää-

tökseen itse pääasiassa vaaditaan tällöinkin kaksi
kolmasosaa annetuista äänistä. -Muilta os'ltaan

p :n-.säädäntömencttely yleensä on samanlainen
kuin tavallinen lainsäädäntöjärjestys. Kuitenkin
on huomattava, että p;t tav. julkaisee hallitsija

itse (ks. Ij a i n s ä ä d ä n t ö) .
— ks. Konsti-

t u t s i o n i, lainsäädäntö. \' a 1 1 i o-

s ä ä n t ö. R. E.

Perustuslakivaliokunta, Suonien eduskunnan
kaikilla varsinaisilla valtiopäivillä asetettava vä-

hintään 16-jäseninen valiokunta, joka valmiste-

lee perustuslakeja koskevia sekä niitten tulkitse-

misesta ja sovelluttamisesta aiheutuvia kysymyk-
siä. Erityistä p:aa ei edellytetä 1869 v:n valtio-

päiväjärjestyksessä, vaikka sellainen kyllä voi-

tiin asettaa. Nyk, valtiopäiväjärjestys säätää

(40 § 1 mom,), että p:n tulee valmistella sinne

lähetetyt asiat, jotka koskevat perustuslain sää-

tämistä, muuttamista, selittämistä tai kumoa
niistä, sekä (40 § 2 mom.) että kysymykset,
jotka johtuvat siitä, että eduskunnalla on oi-

keus tarkastaa hallitusjäsenten virkatointen lail-

lisuutta, niinikään ovat p:n valmisteltavat. Viime-
mainitulla säännöksellä ei ole tosiasiallista mer-

kitystä, kun ei vielä ole valtiopäiväjärjestyksen

33 ja 40 §:ssä edellytettyä lakia hallituksen-

jäsenten vastuunalaisuudesta (ks. Ministerin-
vastuunalaisuus). Erikseen säädetään val-

tiopäiväjärjestyksen 69 §;ssä, että jos puhemies
on kieltäytynyt nostettua kysymystä esille

ottama.sta tai äänestystä tekemästä eikä edus-

kunta (s. o, sen enemmi.stö) tyydy puhemie-
hen toimenpitee.-ieen, on asia lähetettävä p :aan,

jonka sen johdosta tulee antaa perusteltu ja

selvä Lausunto. Tämä lausunto on sitova, s, o.

eduskunnan tulee sitä ilman muuta noudattaa.

Tämä p:lle uskottu telitävä johtuu sen tehtävästä

selittää — ja tulkita — perustuslakia. — Edus-
kunnan työjärjestyksessä loi §1 säädetään, että

jos eduskunta n, s. interpellatsioni- eli välikysy-

mysasiassa tapahtuneen käsittelyn päätyttyä ei

hyväksy yksinkertaista siirtymistä päiväjärjes-

tykseen, on asia lähetettävä p:uau taikka, laa-

tunsa mukaan, muuhun valiokuntaan, jonka tu-

lee ehdottaa perusteltua päiväjärjestykseen siir-

tymistä. R. E.

Perustusrakennus. Perustuksen rakentaminen
rakennustekniikassa aletaan pohjan tutkimisella.

Se tehdään kaivamalla koekuoppia maakangella,
maakairoilla (ks. t.), kuormittamalla koetteeksi

maapohjaa tulevan perustuksen syvyyteen saakka
kaivetun koekuopan pohjalla (kuva 1), taikka
myös toimittamalla koepaalutus, jos perustus aio-

taan rakentaa paaluille. Kangella ja kairoilla

saadaan selville maakerrostumien laatu ja pak-
suus, kuormituksella perustusta lähinnä olevan

kerroksen kantokyky. Hyviä perustuksia ovat

kallio, sora. savensekainen kivikkosora. jos se py-

syy kuivana ; keskinkertaisia hiekka, saven ja

hiekan sekoitukset sekä puhdas savi. jos niihin

ei tule paljo vettä; huonoja perustuksia ovat ve-

telä savi ja saven sekä hiekan sekoitus, multa,
siiOMUia ja kaikki vanhat täytteet. Kaikissa
muissa maapohjissa, paitsi puhtaassa sorassa, on
perustus vietävä kirsirajan alapuolelle, koska
nämä maalajit jäätyessään laajenevat. Kirsi-

raja on sitä syvemmällä, kuta kylmempi talvi on
ja kuta ohuempi suojeleva lumikerros. Etelä-

.Suomessa on kirsiraja l,s-l,8 m, Pohjois-Suo-
messa 1,8-2, o m syvällä maan pinnasta.

Perustuksen rakenne ja rakennustapa riippuu
paljo siitä tuleeko perustus kuivaan maahan, pe-

rusveteen vai avoimeen veteen s, o. joen, jär-

ven taikka meren pohjaan. — Jos pohja on hyvä,
levitetään perusmuuri (ks. t.) askelmittain niin

leveäksi, että rakennuksen paino tälle leveydelle

jaettuna on pienempi kuin pohjan kantokyky
(3-7 kg/cnr, kalliolla 25 kg/cm'). Jos pohja taas

on keskinkertainen, on perustusta levitettävä

niin, ettei kuorma tule suurempi kuin n. 0,ss-l,o

kg/cm'. Tämä tehdään hyvin sullotulla 0,5-1,3 m;n
paksuisella sorakerroksella, jossa paine levenee n.

30° :n kulmassa ulospäin (kuva 2) taikka O.i-l.ss

m:n betonikerroksella, joka voidaan tehdä ohuem-
pikin, jos siihen pannaan rautajäykisteitä. Pe-

ruskuoppaan tulee usein vettä (perusvettä), jolloin

sora ja betonikerros on ympäröitävä ponttisei-

nällä (ks. t.j ja kuoppa työn aikana pidettävä

pumpulla kuivana. Jos perusvesi on pysyvä, voi-

daan perustus levittää myös hirsiristikolla eli ari-

nalla, jos se pannaan niin syvälle, että puut aina

ovat vedessä, joten ne pysyvät lahoamattomina.
Kun luja, kantava pohja on syvällä pehmeän ker-

roksen alla. upotetaan perusmaahan paaluja, jotka

joko ulottuvat lujaan pohjaan saakka, taikka

hankauksen vaikutuksesta tarttuvat niin lujasti

pehmeään (hiekansekaiseen) kerrokseen, että voi-

viit kantaa rakennuksen. Jos paalut varmasti py-

syvät perusvedessä, käytetään puisia paaluja, jos

taas paalut joko heti taikka myöhemmin, sen

kautta että perusvesi kuivatusten y. m. kautta

laskeutuu, joutuvat kuiville, käytetään raudalla

jäykistettyjä betonipaaluja. Paaluiksi käytetään
suorasyisiä. latvasta 18-20 (•m:n paksuisia puita,

joko yksimittaisina. taikka rautatapilla, väli-

levyllä, saumavanteella ja litteärautaisilla jatko-

kiskoilla jatkettuina (kuva 3). Paalun kärki veis-

tetään teräväksi ja varustetaan rautakengällä

(kuva 4), jos se tulee viistoon kalliota vasten.

Tavalliselle (n. 7.0-14.0 m:n) puupaalulle laske-

taan kantavuutta n. 6,000-8,000 kg, jos se on is-

ketty lujasti pohjaan kiinni. Betonipaalut teh-

dään tav. 4-, 6- tai 8-kulmaiset läpileikkauksel-

taan ikuva n) ja eri vahvoja ja voivat siten

kestää erisuuria kuormia, 20.000-60,000 kg. Paa-

lut isketään maahan paalujuntalla (ks, t.) ja

siitä määrästä, minkä paalu viimeisillä juntan is-

kuilla painuu maahan, arvostellaan paalun kanta-

vuus. Jos P merkitsee tätä kantavuutta, Q
junttaluodin ja q paalun painoa, h iskun kor-

keutta ja e paalun painumaa viimeisellä iskulla,

on Brixin mukaan P = L '^''''
missä n

on varmuusluku ja saa arvon 4 tai 5. Paalu-

jen päät katkaistaan n. O.s m perusvesipin-

nan alapuolelta, niiden päälle muodostettiin ennen

hirsiristikko n. s, paaluarina (kuva 6), mutta nyt

tehdään sen sijasta yleiseen O, «-1,45 m:n paksui-

nen betonikakku, jonka sisään paalujen päät



475 Perustiisrakennus 47»!

1 J i* o J
i

i(

\
l r=i

r^^» '^ . 9

^e^ 1 Ij T jBs„3L=a-. N. ' ."

5. Beionipanlujn.

9 PalnvilDiKlla puristnminfD 10 1R89/90 pidennetyn miilun läpileikkaus.

ulottuvat O.i-O.i III (kuva 7i. Bctonikakku jäy-

kixtetiUin inyö» raudalla, vsirsiiikiii jos paulut

ovut betonista taikka muutoin etiiUllu toisistaan.

Pualuf>eru!.tus on liyvin yleisesti käytetty ja hy-

vin telitynu vakava [>eru.~tiis. jo.i paulut ulottuvat

lujaan polijoan saakka ja jos pystypaalujen jouk-

koon upotetaan vinopaaluja. milloin luja polija

on kalteva taikka perustukseen muutoin voi vai-

kuttaa vino työntö. Vielii vakavampi perustus

madaan, ellei luja polija ole kovin .syvällä (8-10

ITI. uppukai voilla. Lppokuivot ovat ras-

kaita, kivestä taikka yleisesti nykyään betonista

telityjä kaivonkeliän tapaisia torvia, joiden poikki-

leikkaus on useimmin ympyrä- tai soikiorenkaan

niuoloinen. ulkolapimitta ',0 m ikuva Si. Tällai-

nen kaivo rakennetaan perusvesipintaan s.iakka

kaivetun (»eruskuopan polijalle. jonka jälkeen

maata kaivetaan kaivon nisältä, niin että se suu-

ren painon.iia vaikutuksesta painuu maalian si-

•iille. Jon veden tulo kaivoon ei ole kovin suuri.

pidetUn kaivo pumpuilla kuivana ja maa kaive-

taan »uoraittann lapioilla, mutta jos veden tulo

on runoa», kaivetaan maa ruoppuuskaiilioilla

ia. n. intialaisella kaiilialla) taikka erityisillä

ketjuruijppaajilla. Kun kaivo täten sisältä kai-

tsen on saatu painumaan lujaan polijaun saakka,
tiiytMtlHn •« betonilla ja muo<lostaa siten tukevan

t" ai. I.Aajemman rakennuksen alle upo-
I' ifipia up[>okaivoja sopivien matkojen
[i.i.i' ih i«isi»tnnn ja ne yhdistetään keskenään

holvikaarilla, rauta- taikka raiitnbetoiiipalkcilla

Vesi voidaan uppokaivon sisällii myös poistiui

paineilmalla. Sitävarten siiästetääii kaivon alu-

o.-,aaii laajempi ontelo (työkanimio) , jonka ka-

tosta vain yksi taikka kaksi ahtaampaa tor

vea johtaa ylös. Torvien yläpää suljetaan le

vystä tehdyillä ilmasuluilla. Koneiden käyltä

millä ilmapiiinpiiilla puristetaan |iaineiliiiaa piit

kia myöten sulun ja torven kautta työkammioon.
Paineilman tulee vastata veden painetta ulkoa

päin. siis likimain yhden ilmakehän painetta

kutakin kymmentä melriii kohden, minkä kai

von alasyrjii on ulkopuolella olevan veden pin-

taa alempana sekä tavallisesti ';, ilmakehää vuo-

tojen varalta, jotka yleensä ovat hyvin suuret.

Työkammioon laskeutuvat lyiiniiehet sulkujen

kautta, jotka ovat viihintään kaksiosaiset (kuva

Ui, Jos ulkoilmasi,! on mentävä paiticilnian täyt-

tämään kaivoon, on kammio A tyhjä, niin cttii

siihen voidaan mennä sisälle ja sulkea ovi. Ha-
nan h kautta lasketaan vähitellen kammio A
paineilmn.T täyteen, jonka jälkeen ovi osaan D
avataan ja tie työkammioon on auki. Ulostulo

käy samalla tavalla, vaikka [lainvastaisessa jär-

jestyksessä, samoin kaivon pohjalta kaivetun

maan tyhjentäminen, vaikka »itä varten käyte-

täiin myös erikoisrakeiiteisia n, s. ainesiilkuja.

T\ökammio tehdään myös raudasta levyvaippoi-

noen ja alaltaan suurempi kuin edellämainitut

iippokaivot. Siten maiiliiii suurempi joukko mie-
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Liu sumaan aikaan kaivamaan polijiui. Työsken
lely puristetusBa ilmassa oii vaikeaa ja heikko-

rakenteisille henkilöille vaarallistakin, minkä
vuoksi työrupeamien pituutta lyhennetään ilman-

paineen kasvaessa. Suurin ilmanpaine, minkä ih-

minen vielä hyvin voi kestää, lasketaan tav. 4';,

ilmakehäksi ja seu nuikaan on suurin syvyys, mi-

hin paineilmakaivoiUa voidaau tunkeutua n. 40-

45 ni veden pinnan alajjuolelle. Maan sisässä

vallitseva hankaus veden kululle voi tiitä mittaa
satunnaisesti muuttaa. Kun kaivo on laskettu lu-

jaan pohjaan, täytetään se sulun kautta betonilla.

Kaivon ei tarvitse upotustyötä alettaessa olla

koko korkeudeltaan valmis, vaan sitä voidaan
yläpäästään jatkaa, sen mukaan kuin kaivo al-

haalta kaivettaessa painuu. Kun tärkeät ilma-

pumput, puristettaessa kuumenneen ilman jääh-

dytyslaitokset. sulut y. m. laitteet ovat kalliit, ei

niitä pienempiä töitä varten kanuata hankkia,
minkä vuoksi tämä perustustapa, joka kyllä var-

masti vie hyvään tulokseen, sopiikin vain suu-

rempiin töihin taikka sellaisille erikoisurakoitsi-

joille. jotka näitä lisälaitteita voivat useampaan
kertaan käyttää. Tapa on ulkomailla hyvinkin
yleinen, mutta Suomessa ei sitä vielä näihin

saakka (1914) ole käytetty.

Avoimeen veteen laitureille ja myös puusil-

loille perustuksia rakennettaessa käytetään usein

piuuirkkuja (kuva 10), s. o. hirsisalvoksia, jotka

väliseinillä jaetaan osastoihin. Seinien nurkissa

on pystyttäiset johde- ja vahvistuspuut ja muu-
tamat o.sastot varustetaan hirsipohjalla. Raken-
nuspaikalta poistetaan löysä pohjamuta, pohjalle

täytetään tasoittava kivitäyte ja epätasainen viet-

tävä kallio ammutaan askelmille, jotta arkulle tu-

lisi tasainen perustus. Tälle upotetaan sitten

arkku täyttämällä pohjalliset osastot kivillä.

Arkku rakennetaan kernaasti talvella jäällä, jol-

loin sitä upotetaan sen mukaan kuin seinät kas-

vavat. Paikoilleen saatu arkku täytetään sitten

joko kokonaan taikka osaksi kivillä taikka myös
betonilla, jos erityinen vahvuus on tarpeen. Täl-

laisen puuarkun tulee tietenkin, pysyäkseen la-

hoamattomana, olla kokonaan veden pinnan alla.

Se painuu helposti, ellei sen alustaa ole erityisen

huolellisesti tehty, ^^armenipi painumaton perus-

tus saadaan siten, että arkun sisälle upotetaan
paaluja edellä mainitulla tavalla ja arkku täyte-

tään betonilla. Siten perustetaan varsinkin sil-

tojen pylväitä. Avoimessa vedessä oleva rakennus-
paikka voidaan myös ympäröidä vedenpitävillä

seinillä, jommoisia ovat matalassa vedessä pontti-

seinät Iks. t.) ja syvemmässä kaksi- taikka
useampikertaiset pontti- taikka lankkuseinät. joi-

den väli on täytetty savella taikka multamaalla.
Näiden seinien sisältä tyhjennetään vesi pum-
puilla ja perustus rakennetaan samalla tavalla

kuin pohjaveteen. Myös uppokaivoja ja paineilma-

kaivoja käytetään, mutta ne tavallisesti laske-

taan joko kiinteillä taikka proomujen varassa
uivilta telineiltä riippuen, kunnes ovat painu-
neet niin syvälle pohjaan, että seisovat vaka-
vasti itsestään. Työtapa on muutoin edellisessä

kerrotun kaltainen. [..Teknillinen käsikirja", Lille.

..Perustusrakennuksista"; Strukel. „Der Grund-
han" ; Brennecke. ..Der Grundbau".] J. C-en.

Perusyksikkö ks. M i t t a.

Perusääni ks. P o h j a s ä v e 1.

Perusäännistys, m ms., tulee urkurakenteessa

ky.symykseen, kun tahdotaan etenkin jollekin ma-
talalle pedaaliääiiikerralle (esim. Subliassille) an-

taa juhlallinen, jylhä sointiväri. Silloin saate-

taan sävelten yläsävelet niin kuulumattomiksi
kuin suinkin. Yksityinen äänikerta tosin täten

menettää sointinsa voimaa ja selkeyttä; mutta
urkujen kokonaisääneen se vaikuttaa täyteläi-

syyttä ja tukevuutta, jota ei muulla keinolla ole

aikaansaatavissa. /. Ä.
Peruukki iransk. peiruque, it. parrucca, <

lat. pi7ii,s- = iliokarva), tekotukka, tukka; koulun-
opettajan pilkkanimi. — P e r u u k k i t y y 1 i.

pilanimi, joka tuli liioittelevan barokin, Ludvik
XIV:ii hovieläiniiu ja tyylin osaksi suurten
allonjre-peruukkien aikana, 1600-luvun lopulla

1700-luvun alulla.

Peruutus. 1. Tavallisessa puheessa väärän tie-

don, huhun y. m. sellaisen kumoaminen (ruots.

demcnti), vrt. myö.skin Oikaiseminen. —
2. Hallinto-oikeuden alalla virka- y. m. määräyk-
sen p. — 3. Kauppatermi: konnossementin pe-

ruuttaminen, stoppagc in transitit, ks. Konnos-
sementti. — 4. ks. K e d u k t s i o n i. — 5. ks.

T u I 1 i p e r u u t u s. El. K.
Peruzzi [u'tsi}, Baldassare (1481-1537).

it. arkkitehti, synt. Sienassa, oli kuten niin moni
tä.vsreuesan.ssin mestareista monipuolinen sekä
erinomaisesti koulutettu ja kykenevä taiteilija,

pystyen varsinaisen ammattinsa ohella suoritta-

maan reliefistukkia. sgraffitoa ja groteskimaa-
lausta, sekä samalla matemaatikko ja insinööri.

Aluksi P. oli Bramanten apulaisena Pietarin-

kirkon rakennustöissä: myöhemmin Rafaelin jäl-

keen kutsuttuna itsenäisesti töitä johtamaan ja

suunnitteluja jatkamaan ( 1520-27) hän kirkon
pohjamuodossa palasi opettajansa Bramanten
kreik. ristiin. P:n päätyö on kaidalle, epäsään-
nölliselle tontille nerokkaasti sommiteltu Palazzo
Massimi alle Colonne Roomassa, kadunkäyryyttä
seuraavi-e julkisivuineen. hienoine avoimine doo-

ril. pylvässisäänkäytävineeu (alikerran keski-

osassa), loggiapihoineen ja klassillisen puhtaine
detaljineen (aloit. 1536). Suosijansa, sienalai-

sen pankkiirimesenaatin Agostino Chigi'n, vaati-

mattoman, mutta sopusuhtaisen hienon ilianne-

kesäliuvilan Villa Farnesinan (1509-10) arkki-

tehtina P. otti (Sodoman jai Rafaelin rinnalla

sen maalaustöihin tärkeätä osaa. koristaen upeilla

stukkinuiovailuilla. grote.skeilla ja maalauksilla

sen katot, Galathea-salissa etenkin. Maalarina
P. on Sodoman ja Pinturicchion oppilas, saaden
myöhemmin Rafaeliltakin vaikutteita. Maalauk-
sista, joissa kaikissa ilmenee voimakas dekora-

tiivinen piirre, paraimmat ovat : Sienan Fonte-

giusta-kirkon suurenmoinen ..Augustus ja Si-

bylla"-fresko sekä Castel Belcaron freskot, M. m.
Sienan kirjastossa ia Uffizioissa säilvtetyt P:u
käsipiirustukset käsittelevät antiikin Rooman ra-

kennusjätteitä — ollen arvokkaat siksikin, että

löOO-luvulta saakka moni raunioista on koko-

naan hävinnyt — , it. kaupunkien ja roomal. palat-

sien luonnoksia, nävttämöperspektiivejä y. m.,

ioissa P :n taiteilijasielun rohkea lento nävttäy-

tyy vieläkin enemmän edukseen kuin valmiissa

töissä. P:n piirustukset joutuivat hänen etevim-

män oppilaansa Serlion perinnöksi, ja tämä tun-

nustaakin arkkitehtuurikirjassaan velkansa P:lle.

Suurimmassa kövhyydessä kuollut mestari hau-

dattiin Pantheoniin Rafaelin rinnalle. U-o N.
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-»^«i lat. f<i tVrjii») . luouuuuvusttiiufii.

1. ttirineltiiiiiit.

A niajora /<»»- ;ö'-7 (Int.). ftiuiteii euoiii-

P- t; n I ni n. iisuttu seutu ]x>iiiianii

; ytys ks. Synnyt y s.

Ferujaikaiäet ' V',i/<;uf«xics I toiselta nimeltään
» II k • ! t 1 I 1 t ' / -^ n-ilorea I. Coliimbiformcs I,

Ml parhain tuntomerkki
takan», uivan ruumiin

;
t.tviillise^ti vahvasti sivuilta

-la on tavalliset riipyläjalat.

t omituisesti rUpyläreunaiset

:

rstii liyvin lyliyt talii puuttuu.
1> . .: .-

I

• -n. litteä talli liereä, nokka
• uor.i. pii .II. sivuilta litistynyt. Sii-

%••' 1- < •• „..,..; ,.i sui|>ot. lentotaito usein liuo-

n. Poika.set syntyvät untuvapeittei-
-... -

\ klikki eivät läliile heti emoaan seu-

raamaan. ^ t |>esiiän kauemmaksi aikaa.

Linnustosi m kuuluu kolme heimoa: ui-

kut IfodirrfHila-/ ja kuikat (GtitiidcF). joissa

vuätaavnt suvut sekU ruokit (Alcidcc).

E. IV. 5.

Perälä, rautatieasema Seinäjoen-Kristiinan-
Ka.ski-ten radalla. 88 km Seinäjoelta. Pissa haa-

rautuu rata Kristiinaan ja Kaskisiin: matka
ejelli>een kaupunkiin "24 km. jälkimäiseen 25 km.
Perämies iruot.s. st<irmun\. lakimäiträiscn nie-

renkulkututkinnon suorittanut henkilö, joka kap-
teenin lähimpänä miehenä ja hänen katsantonsa
alaisena on oikeutettu hoitamaan päällikkyyttä
aluk-^lla maapallon kaikilla merillä. /'. U'. /.,.

Peränkulma ks. Perii.
Periintie, maatila .-Matornion pitäjässä 10 km

Tornion rautatieasemalta polijoi.seen. Tilalla toimi
VV. lS'.t::-l9öo knrjanhoitokoiilu. A. Es.

Peräpeili (ruots. uklcrsiiegel), perimäisin ja

ylin o-^a nluk.sen peräriinkoa. johon aluksen kyl-

jet päättyvät. N. s. ta-saperäisessä aluk.se».sa sitä

«anotaan tasapeiliksi, joka on vain vähän kaareva
tai josku.» aivan suora tehden kylkien kanssa tyl-

siin tai jälkimäisessä tapauksessa miltei suoran
kulman ; pyöreiiperäisessä aluk.sessa on pyöreä
peili, joka kylkien yhtäjaksoisena jatkona kier-

tää |>eran taitse. F. IV. L.

Pera-Pohjolan maanviljelysseura perustet-

tiin l»St). .Miif»-na nykNiLiin Ki-iiiin kihlakunta
iv:een i;toO myiis Lapin). Toimislopiiikkana Tor-
nio. Pitempään tai huomattavammin vaikutta-
neilta henkilöistä ovat mainittavat kirkkoherra
J. Granö vainaja, kansak. -opettaja K. J. Lund.
agronomi A. Teräksinen ja mannvilj. E. A.
Liakka. Paik.-illisseiiroja seuran piirissä 1 1!)12( 2.>.

joi-ta 2.T:«<a tietoja nntaneex.^ia jilseniä yhteensä
1.'M'7. vrt. .M a u n V i 1 j e I y H H e u r a. U. B.

Peräpukamat ks. II e m o r r o i d i.

Peräl^iske I. liivemanki. veden tahi muun nes-
teen toimittaminen peräaukon kautta peräsuoleen.
P;n käytäntö on kovin monipuolinen, tarkoittaen
milloin ulostamisen aikaansaumiNta ja liclpotta-

mi"la iimpitniidin vaivatesiiu ja yleensä siiolentoi-

niinnnn '»lle-«.T liidn». milloin tajm periLsuolessa
a«ti»tavjeii -Il (kilioniatojeiii poista-
mi>tn Oh rnättömyys on potilaan

I' t-Uiu.L. voillaan niinikiiän p:n avulla
•via aineita »iioleen, joitta sitten imey-

tä i.ii \iri-<-n; ja tiloisna, joinsa tarpeellisten lääk-

keiden iiauttiiiunon lavallista lietä ei kiiy piiinsli

joko siitä syystä, että potilas kieltiiytvy iiiilii ot-

tamasta (mielisairauksissa) tahi hau on tainnuk
sissa, tahi hänen on jostakin syystä mahdoton
niitä niellä tai hänen mahalaukkunsa ei niitä

siedä, voi hän saada ne p:n muodossa. 1'lost uk-
sen aikaansaamiseksi kiiytctäiin yksinkertaisim-
min pelkkäil luuileata vettä, johon joskus myiiskin
liuotetaan tavallista keittosuolaa ja sekoitetaan
jokunen miiiirä öljyä tahi myöskin saippuaa: sa

massa tarkoituksessa käytetään niinikiiän vete-

liiii kauralientii. Tällaisten ruiskeiden nestemiiärät
vaihtelevat noin kahvikupillisesta »ina puoleen ja

kokonaiseen litraan ja enenipiiiinkin asti. Samassa
tarktiiluksessa voi kuitenkin tulla toimeen paljon

pienemmilläkin iniiärillä kiiyttämällii esim. pelk

kiiä L-lyseriiiiiä. jota itseiiikaan ci tarvita eneni

piiä kuin kahvilusikallinen tai kaksi. Ravitsevina
pieina kiiyteliiän monenlaisia keittoja ynnä ra

viilto- ja ruokaainesekoituksia. varsinkin kanan
munia: myöskin kalanmaksaöljyä. P. toimitetaan
parhaiten n. s. irrifiaattorin eli huuhtokannun
avulla, josta ruiskcneste vain omasta painostaan
letkuu kautta valuu peräsuoleen. Varsin pienet
p:eet asetetaan erityisillä vartava.slen tehdyillä

ja sopivilla kärjillä varustetuilla ruiskuilla. On
myöskin olenia.ssa n. s. klysopomppi. puiiipiin

tapainen laite, jonka avulla neste suuromnialla
voimalla pumputaan juok.semaaii peräsuoleen.

il. OB.
Peräseinäjoki. 1. K u n t a, \'aasan 1.. Ilma-

joen kihlak.. Jalasjärven-Peräscinäjoen nimis-

niiesp.: kirkolle Sydänmaan rautatieasemalla l.'j

km. Pinta-ala .'iO:!.? km', josta viljeltyä maata
(1910) 7,93.5 ha (siinä luvussa luonnonniityt 474
ha ja puutarha-ala 1. ia ha). Alaiittaaliiiiäärii 11 '/ti-

t.ilonsavuja 2.').">, torpansavuja 228 ja muita sa

vilja 178 (1907), .').79.i a.s. (1913): 664 riKikakiin

taa, joista maanviljely.stä piiäelinkcinonaan har
joittavia 519 (1901). 6,58 hevosta, 2.1111 nautaa
(1911). — Kansakouluja 4 (1914). Säästöpankki.
.\pteekki (.lalasjärven liaara-apt.) ; Jalasjärven

kunnanlääkärillä vastaanotot 2 kertaa kuussa
P:n kunnassa. - Teollisuuslaitoksia: 4 höyry
sahaa {joista 3:n yhteydessä myllyt), 3 vesisahaa.

6 vesimyllyä ja 3 höyrymeijeriä. — Kirkonkylän
erikoisnimitys L uoman k y I ä. — 2. Seura-
kunta, konsistorillinen. Turun arkkihiippak..

\'aasan yläroviistik.
;
perustettu Ilmajokeen kuu

luvaksi kiippeliksi kuiiink. majest. kiiskykir

jeellä 9 p:ltii tammik. 1798. määrättiin erotetta-

vaksi omaksi khrakunnaksi sen. piiat. 30 p:ltä

lokak. 1882 (ensimiiinen vakinainen khra v:8ta

189,5). — Kirkko puusta, rak. 1892. L. Ilncn.

Peräsin, aluksen ohjauslaite, joka yleen.sä on

n. s. riioriraiidoilla (saranoilla) kiinnitetty aluk-

sen pcrävaiitaaseeii. Periisimeii asentoa miiutel

laan tarvittaessa aluksen kannella olevien voima
laitteiden avulla, jotka liittyvät n. s. riioripin-

naan. /•'. IV. L.

Peräsuolen esiinluiskahdus, ulostnk.sen vai-

keutiiinisen. ripulin, rakkokiveii. peräpukamien,

y. m. aiheuttama periisuolon limakalvon osan

tunkeuminen ulos perilaukosta. Tila saattaa olla

kovin kiusallinen Hillit joka iilo.stamisessa on esiin

liiiskahdiiH helposti tarjolla, eikä esille tiinkeu

niit osa aina vähälläkään vaivalla ole jälleen si

joilleen asetettavissa. Vaiva vaatii asiallista hoi-

toa. ,1/. O II.
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Peräsuolentulehdus i proclilisj esiintyy usein

\liteydessä yni|iiiiöivion osien tulelituniiseu

kanssa, ailienttaeu joskus koviakin kipuja, vrt.

t> u o I i t a u d i t.

Peräsuoli ks. T! u u a n s u I a t u s k a n a v a.

Peräsuoliemätin-fisteli (rektovajri naali iieii

fisteli). sairaloisten lapalitumain. Iiaavoittuniisien,

syöviin y. in. ailiputlania aukko eli kanavautapai-
nen yhteys peräsuolen ja emiittimen viilillil.

Peräsuoli-fissuuri (lal. /|.s*r(')o = lialkeaina)

,

peräsuolilialkoania eli repeäinii. periiaukon lima-

kalvossa oleva pieni liaavoittunia ; erittiiin kiusal-

linen vamma, jonka tuottamat kivut kiihtyviit

periiaukon haljetessa ulostettaessa. Tila vaatii

kirurcista hoitoa ja on korjattavissa.

Peräsuoli-fisteli (ks. Fisteli). perilsuolesta

peräaukon lälieisyyteen kulkeva kanavantapainen
sairaloinen muodostuma.

Peräsuoli-katarri vrt. S u o 1 i t a u d i t.

Peräsuoli-polyyppi (ks. Polyyppi), perä-

suolen limakalvo>ta lälitevä. kovin verevii varrel-

linen kasvannainen, polyyppi, joka saattaa, olla

ulostaessa kiusaksi, on leikkauksella poistetta-

vissa.

Peräsuolirakko-fisteli, perilsuolesta virtsarak-

koon vievä, haavoittumisien ynnä muitten sai-

raloisten tapahtumain aiheuttama, luonnoton au-

keama tai kanava. Hyvin kiusallinen, mutta kui-

tenkin Usein ojieratsionilla korjattavissa.

Peräsuoliruiskutus, tavallisesti huuhtokannun
avulla toimitettu ]ieräsuolen huuhtominen, jolloin

sisäänvaluva neste suolessa kierreltyään jälleen

pääsee vuotamaan ulos. vrt. Peräruiske.
Peräsuolisyöpä, peräsuolessa esiintyvä syöpä,

v rt. S u o 1 i t a u d i t.

Perävannas (ruots. nktcrstäf). se yleensä suun-

taisen särmiön muotoinen, pystysuorassa asennossa
oleva vahva parru, joka puualuksissa on liitetty kö-

lin peräpäähän ja jonka sivupintoihin aluksen

pohjalankutus päättyy ja minkä peränpuoleista

pintaa vasten peräsin tavallisesti on kiinnitetty.

Rauta- ja teräslaivoissa on perävannas rauda-sta

tai teräksestä. F. W. L.

Peräytymisoikeus (saks. FUckfallsrecht, ransk.

droit de rctoiir). jälkeläiselle annetun lahjan lan-

keaminen takaisin antajalle edellisen kuoltua lap-

settomana Ranskan e o d e f i vi Iin mukaan.
Nfeillä on perillisillä valta peräyttäii lahjoitettu

perimysmaa lahjoittajan kuoltua. Maakaari 8:1.

ks. Peruutus. /;/. K.

Peräytysvala on vala. jonka ylempi oikeus -se-

littää mitättömäksi todistajan. p e r ä y t y s-

todistajan esteellisj-ydcn tähden. Oikeuden-
käymiskaari 16:4. El. iv.

Pes (lat.), jalka.

Pesaro, Pesaro e Urhino nimisen provinssin

pääkaupunki Pohjois-Italiassa. Jlarkkien maa-
kunnassa Adrianmeren rannalla Fofrlia-joen

suussa Aneonan-Bolojrnan rautatien varrella:

27.348 as. (1911: kuntana). — Tuomiokirkko San
Franeeseo. renesanssityylinen San Giovanni Bat-
tista (alotettu 15151. Sant' Ago.stino y. m. kirk-

koja; prefektuuripalatsi (alotettu 1455: ent. Ur-
binon herttnaiden kaupunkipalatsi), kaupungin-
talo. Villa Imperiale (3 km kaupun.cin ulkopuo-
lella. Urbinon herttuan maatalo), Trajanuksen ai-

kainen silta. Piispanistuin. Lukio, piispallinen

seminaari, teknillinen opisto, musiikkikonserva-
tori. kirjasto, museo, pari teatteria. — P. oli

16. VII. Paini-iiii =^ ,
!.'>.

roomalaisaikana Piin unim niminen kolonia. (Joot-

tihiiskuninjja-s Vitiges hävitti P:n. lielisarius ra-

kensi sen uudestajin. .Se kuului sitten Ravennan
eksarkaattiin, 755 Pippiu pieni lahjoitti sen paa
ville, 12S5 se joutui Malatesta-suvuUe, 1445 Sforza-
suvulle sekä vihdoin della Rovereille. Irbinon
lierttiuiille. Näiden aikana P. oli kiriallisuuden
keskipisteitä. Vv. 1631-1800 P. kuului Kirkko-
valtiolle. (/•;. /•;. K.j
Pescadores {-o'-J, (jap. Ilokolo, alkuasukasten

PoiijiliN). Japanille (hallinnollisesti Kormnsaan)
kuuluva saariryhmii Formosan-salmcssa, Formo-
san ja Kiinan välissä; 21 asuttua sa;irta, lisäksi

pienempiä luotoja, yhteensä 221 km^ n. 55.000 a.s.

(kiinalaisia). Saaret ovat alavia, tuliperäistä

syntyä. koralliriuttojen ympäröimiä. Suurin
13 km pitkä, 6 km leveä Penghu, jolla mainio sa-

tama Mako, Asukkaat harjoittavat kalastusta ja

karjanhoitoa, — P. joutui 1895 simonoseki'n rau-

hassa Kiinalta Japanille,

Pescara /-«'-/, Fernando Francesco
d"A V a 1 o s (1490-1525), P:n markiisi, esp. sota-

päällikkö keisari Kaarle V:n palveluksessa, val-

loitti Milanon 1521, sai Pavian voiton Ranskan
Frans I :stä 1525 ja tuli senjälkeen keisarin sota

joukon ylipäälliköksi Itali.assa, Hänen puolisonsa

oli kuuluisa runoili jatar Vittoria Colonna,

G. R.

Pescennius Niger /-e'n-7, C a i u s, Rooman kei

sari 193-194 j. Kr. P. N., joka oli etevä sotapilill-

likkö |a Koomassakin suosiossa jo ennen keisariksi

tuloaan, oli Pertinaxin murhan tapahtuessa Syy-
rian käskynhaltijana ja huudatti siellä itsensä

keisariksi. Lyhyen hallitusaikan.sa hän taisteli

Septimius Severusta vastaan, joka Tonavan var-

rella oli valittu keisariksi, ja jouduttuaan tap-

piolle sai surmansa pakonuitkalla. E. H-l.

Peschel /-sa?/, Oskar (1826-75), huomattava
s;iks. maantieteilijä, oli 1848-54 ..Allgemeine Zei-

tung"in ja 1854-71 ,,.\.uslanir'in toimittaja. v:sta

1871 Leipzigin yliopi.ston maantieteen professori.

Julkaissut: .,Geschichte des Zeitalters der Ent-
deckungen" (1858), ..Geschichte der Erdkunde bis

auf A. V. Humboldt und K. Ritter" (1865), ..Neue

Probleme der vergleichenden Erdkunde als Ver
-uch einer Morphologie der Erdoberfläche" (1870).

..Völkerkunde" (1875). P:u kuoleman jälkeen jul-

kaistiin ..Abhandlungen zur Erd- und Volker
kunde" (1877-79) . ..Physische Erdkunde" (1883-85).

..Europäisehe Staatenkunde"' (1880).

Peschkau, Emil (s. 1856). saks. kirjailija.

Julkaissut joukon humoristisia teoksia, joista

mainittakoon ..Unsere lieben Frauen"' (1895).

..Narren und Närrchen" (1896). ..Die Armsten"
(1S97), ,.Faniilie Skram" (1898). .,Welt, Weib und
\Vagenpferd" (1899), ..Stadtfraubas" (1902) y. m.,

lisäksi arvostelevia ja luonnontiet, kirjoitelmia

(..Moderne Probleme". 1896). H. Kr-n.

Pesellino {-U'-J, Francesco, oik. Fran-
cesco di Stefan o Giuochi (1422-57). it.

taidemaalari, kotoisin Firenzestä. kehittynyt Fra
Angelicon. Domenico Veneziauon ja varsinkin

Fra Filippo Lippi'n vaikutuksen alaisena. P :lta

OD S!lilyni,-t m. m. Italian. Ranskan ja Englannin
kokoelmissa joukko pieniä, sirosti käsiteltyjä ja

mielikuvitusrikkaita predella- ja morsiusarkku- 1.

cassone-kuvia. joissa hän tarunomaisia, vertaus

kuvallisia ja raamatullisia aiheita esittäessäiln

luo itselleen erikoisalansa renesanssin ritarielH-
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-- 11 om:\iittiseDii kuvaajniia. [VV.

\'. P. uiiJ die Komiiutik Jer

1. ...... E. Kr.
Peseta l-*^-h Espanjan rahayksikkö, = 100

•*nlin>kX« r n. 1 Smk
Peshavmr lf<i-]. 1. Piirikunta NortliWest

iroiun^r prov iiuv>^:>, Etulutiuii liioteiskolknssii,

Indus-virran lUnsipuolella; 21.706 km', 788.707

•ji. (19011. euimiiiakseen patlinaiiejn imiilinmetti-

laisia 7;i2,S70). — P. ou Inilukseen hiskevnn Hara-

joen \iiortrn kolmelta puolin ympUruimU laakso:

tuottaa viljaa, öljykasveja, puuvillaa, sokeriruo-

koa y. m. On tiirkeS Kliailiar-solan kautta Afpi-

uistaniin ja Keski-.Vnsinun meneviin kaupan lä|>i-

kulkumaana. — Eujrlantilaiset valloittivat P:n
1~: -a sikli-sodassa. — 2. Eilellämainitun

I'
1 ja Nortli-\Vcst frontier proviiiceu

pa..>. i 4"inki. tavattoman epäterveellisellä pai-

kalla Bara-joen vas. rannalla. Kliailiar-solan

suussa, rautatien varrella: 97. OS."; as. (1911). —
Useita kauniita moskeioja. ent. buddhalaisluostari.

korkeampi lähetyskoulu. kirjasto; :! km lännem-
pänä on sotilasasemn. jossa n. 20.000 miestä.

Siellä myös osuvat siviiliviranoniaiset. — P. on
Afpinistanin ja Keski-Aasinn kaupan tapuli-

paikka (vientitavaroita: vilja, suola, sokeri, tee,

kankaat: tuontitavaroita: kulta, hopea- ja kulta-

lanka, hevoset, muulit, hedelmät, turkit y. m.).

Sotilaallisesti sanpen tärkeä. E. E. K.
Peshine-Smith [paiaUnsmipj, E r a s m u s

(1814-82(, amer. taloustieteilijä, loimi matematii-
kan profes-sorina, siirtolaiskomissaarina y. m.;
Careyn oppilas : kielsi tähänastisilta taloudelli-

silta perusprinsiipeiltä tieteellisen oikeutuksen ja

koetti teoksessaan ..Mnnu.al of politiral economv"
il$.'i3) laatia uuden puhtaasti fyysillisille laeille

perustuvan taloustieteellisen oppijiirjestelmän.

Peftito (syr. /».Mi/ö 1. /(.»vi/o = yksinkertainen),
vanhimman syyrialaisen raamatun nimi; ks.

Il a a m a t u n k ä ä n n ö k s e t. Ar. II.

Peski, edestä umpinainen, eri seuduilla erilai-

sella kauluksell.a varustettu lappalaisten poron-
talj.iinen vartalonverho 1. viitta (ks. Lappa-
laiset, puku ja kuvat). V. T. S.

Peikov, Aleksei M a k s i m o v i t s, ks.

G o r k i j.

Pesne //x'n/, Antoine (16831757), ransk.
t.iidem.ialari. synt. Pariisissa; toimi v:sta 1711
berliinissU hovimaalaajana ja taideakatemian
johtajana. Maalannut m. m. Iiistoriallisia seinii-

ja kattokuvia Preussin kuninkaallisiin linnoihin,

mutta suurimman maineensa hän on saavuttanut
byvilnil muotokuvaajana, jona hän on esittänyt
etenkin nuorta Fredrik II:ta ja tUmUn seurapii-

ri». E. Rr.
Peso dat. pennum = punnittu). 1. Italiassa

rutiliio painon toisintonimi, vaihdellen 8.» :sta

9 k(;:aan. — 2. Entinen e»p. hopearaha: tiltä nykyä
eap.-amer. valtioissa, tav. vastaten viiden frangin
rahaa, hoftearahakannan yksikkönä: sieltil siirty-

nyt ItB-Aasiaan ; kaupparahana «itä sanotaan
tav. pia^terikni tai dollariksi. Meksi-
koaaa lyö<l;iän myöskin kulta-p:oja.

Peaaoari (mlat. /»m*/i'riiim), kautsusta tai jos-

takin muusta kovnnpuoleisesta aineesta telity

etnAn kannattamiseksi emättimeen asetettava laite.

Pessiniisnil dat. /»"»»imu» ^ huonoin, pahin) on
optimismin vastakohtana se maailmankatxomus.
ettA maailma on todellista arvoa vailla tai mah-

il<>lli>iniiiiaii ala arvoinen. Maailma on esim. Scho-
I>euhaueriu nuikaan niin huono, että se juuri ja

Uiuri voi pysyä pystyssä; jos se olisi hiukkasen
kann huonompi, niin se ei enää voisi olla olemassa.
Tätä käsitystään p:u filosofiset puolustajat, joina

Seliopeuhauer ja E. von Hartman ovat tunne
tuinunat. eivät tahdo katsoa vain miiiirutystä

tunnelmasuunnasta johtuneeksi, vaan koettavat
sitä käsitteellisesti perustella. Sen ohessa, että

p:u perustelemiseksi kuvaillaan kokemuksen osoit

taniaa kurjtuitta. koetetaan sitä myiiskin sielu

tieteellisesti, siveysopillisesti ja historianfilosofi-

sesli perustella. S i e I u t i e t e e 1 1 i u e n to-

distelu käy siihen suuntaan, että viiitetään

vain mielipahan I. tuskan tunteita todellisiksi,

positiivisiksi tunteiksi, jotavastoiu mielihyviin
tunne ei ole nuiuta .kuin hetkellistä vapautu
Ulista tuskasta. Polttava tarve, joka perustuu so-

keaan, hellittiiinättöniiiän viettiin, saa aikaan tus

kaa: kun tarve tulee tilapäisesti tyy<lytetyksi,

niin tuska hetkiseksi lakkaa, ja tätä tuskan hik

käämistä yksilö kuvittelee mielihyväksi 1. nau
tinnoksi. Täniii todisteluyritys raukeaa siihen,

ettii tunne, vaikkapa otaksutlaisiinkin sen syitä

kuvitelluiksi, joka tapauksessa myöskin mieli-

hyvän tunteena on sielutieteellinen tosiasia, sekä
siihen, etlu alituisen tuskan olettaminen ei va.s

taa tunteen todellista suhdetta eliiniäiin ja siinä

esiintyviin tarpeisiin. Tunne ei myiiskiiiin ole

siinä mäiirin riippumaton tie<lollisen sieluntoi-

minnan kehityksestä suurempaan selkeyteen kuin
Sehopenhauerin oppi, ettii kaikki tunne-eliimä liit

tyy sokeaan viettiin, edellyttää. Enemmän oikeu
tusta on p :n s i v e y s o p i 1 1 i s e 1 1 a peruste-
lulla, jonka mukaan kat.sotaan. että ihmiselä-

mässä tavattava siveellinen ala-arvoisuus todis

taa ilimisluoniioii kehnoutta, mutta ratkaisevaa
todistusta ei tietysti voi tässäkiiiin katsannossa
|>:n puolesta antaa, koskapa muunkinlaatuisia
kokemuksia on otettava lukuun kuin p:n puo
lest.T puhuvat. Historianfilosofisesti
yritetiiiin p:iii perustella korostamalla historialli

sen kulttuurikehityksen varjopuolia, joiden esim.

Rousseau katsoi osoittavan, että sivistyksen ke
hittye.s.sä ihmiset tulevat yhä onnettomammiksi
ja huonommiksi. Vaikka i):n iiuoltajat voivatkin
saada paljon syytil kulttuuriliistoriallisen kehi-

tyksen ankaraan tuomitsemiseen, niin ei tämil-

kiiiin todistelu voi riittää perustelemaan sellaista

mctafyysillistä käsitystii. että koko todellisuus

on liipeensä paha. ja siitä johtuvaa eetillistä oh-

jetta, että on pvriltävä täydellistä tyhjvytlÄ.

kohti.
"

'Z."C.
Pest ks, B u d :i p e s t.

Pestalozzi flr/lsij, Johann Heinrich
(1740-1827). kuuluisa sveits. kasvatusopintutkija
ja kasvatuksen inidistaja, synt. Ziiriohissii 12 p.

tammik. 1740. Isä. joka oli hanvaliiiikilri, kuoli

pojan ollessa O v:n ikäinen. Nuoren P:n kns-

v;itus jäi äidin ja eriiiin uskolli.sen palvelijan huo-
leksi. Pojan terveys oli heikko, mutta vahvistui

myöhemmin uutterissa ruumiinliarjoituksissa.

V'aikka perheen tnloudfllinen lila oli huono, sai

P. kumminkin riittiiviin koulukasvatuksen ja

pililsi jatkamaan opinnoitann. Hyi jilllyiliin lain-

opin uran hiin piiillti ruveta maanviljelijiiksi ja

osti Aar(,'aun kantlonista tilan, jolle antoi nimen
Neuliof. Rinne hän myös perusti, ihastuneena
moalaiselämiUln ja I!ousheau'n aatteisiin, kas
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vatiislaitoksen köyhille lapsille (1774). Saavutta-

mioiisa kokfiiiiiksieu pohjalla hän julkaisi ,,Brie-

len iiber die Erziehunj;

der ainieu Laiuljiigend"

(1776-77), jossa jo esittää

sen ajatuksen, että oikein

ohjatun työn ja siihen

liittyvän opetuksen avulla

<n\ lasten ja nuorison eri-

laiset voimat keliitettävä

sopusuhtaiseen inhimilli-

syyteen ja samalla kansa
tätä tietä pelastettava ta-

loudellisesta ja henkisestä
hädästä. Laitoksen piti

itse kannattaa itsensä.

.Mutta jo 1780 se oli kan-
nat toinattomana suljettava.

.Samalla P. perheineen jou-

tui mitä vaikeimpaan ta-

loudelliseen alidinkotilaan. Hän koetti nyt hank-
kia toimeentulonsa kirjailijana. Ensimäisenä il-

mestyi ,,Abendstuuden eines Einsie<llers", sarja

välähteleviä aforismeja, jotka tavallaan jo sisäl-

tävät P:n kasvatusopillisen ohjelman. Seurasi
sitten hänen tunnettu kasvatusromaaninsa ..Lien

hard und Gertrud. Ein Buch fiir das Volk"
(1781). jolla oli suuremioinen menestys ja jota

myöhemminkin, käännettynä monelle kielelle

(m. m. suom. osittain), on ahkerasti luettu. Petla-

gopisten perusajatustensa mukaisesti tekijä siinä

kertoo Lienhard nimisen muurarin perheestä,

jonka miehen juopottelu uhkaa viedä kurjuuteen,
mutta jonka hurskas, uskollinen ja järjestjstä

rakastava vaimo toimeliaisuudellaan pelastaa, vie-

läpä hän kykenee vaikuttamaan kohottavasti koko
siihen maalaiskylään, jossa hän asuu. Sitä seu-

raava kirja ..Christophe und Else" ei saavuttanut
enää samaa menestystä. Näihin aikoihin P, tu-

tustui Fichteen, jonka vaikutus on havaittavissa

1797 ilmestyneessä syvämietteisessä tutkielmassa

..Meine Nachforschungen- iiber den Gang der Na-
tur in der EntNvickelung des Mensehengeschlechts".
— Pitkän väliajan jälkeen P. antautuu jälleen

käytännöllisen kasvattajan j.a opettajan toimeen.

Kun Unternaldenin kanttonissa oli syttynyt ka-

pina syksyllä 1798. aiheutti sen kukistaminen
varsinkin kanttonin pääkaupungissa Stanzissa

sanomatonta kurjuutta. Erittäin säälittävä oli

orvoiksi jääneiden lasten tila. Nämä lapset P.

halusi pelastaa perikadosta selittäen tahtovansa
..ruveta koulumestariksi". Talvella 1798 hän otti

hallituksen kannattamana hoitoonsa 80 köyhää
lasia ollen alati heidän keskellään. Opetukseen
liittyi nytkin kiisitöitä ja ammattiopastusta, sillä

P. tahtoi kasvattaa oppilaistaan kansalaisia,

jotka itse ansaitsisivat leipänsä. JIutta laitos lak-

kasi sodan takia jo 1799. Etsittyään parannusta
heikontuneelle terveydelleen P. lähti Biirgdorfiin

Bernin kanttoniin tutkiakseen sikäläisissä kou-

luissa opetusmenetelmää koskevia kysymyksiä. Kun
hallitus sitten 1800 myönsi hänelle oikeuden käyt-

tää Burgdorfin linna.a koulun pitoon, avasi hän
siellä Kriisin ja Toblerin avustamana kasvatus-

laitoksen opettaja-seminaareineen. saaden yrityk-

selleen valtion kannatusta. Burgdorfissa toimeen-

paneinainsa kokeilujen ja saavuttamainsa koke-

musten pohjalla hän kirjoitti opetusmenetel-

määnsä selittävän teoksen, „Wie Gertrud ibre

Kinder lehrt. Ein \'ersuch, den Muttern Anlei

tung zu geben, ihre Kinder selb.st zu unterrichten'"

(1801; suom.). 15:ssä, eräälle ystävälleen osoite-

tussa kirjeessä P. esittää laajasti niitä kasvatus-
ja opetusopillisia periaatteita, jotka sittemmin
tulivat uuden kansanopetuksen pohjaksi. Ni-

mestä päättäen saattaisi luulla, että kirja on
helppotajuinen, mutta niin ei ole asianlaita. P. ou
vain tahtonut jo nimellä tulkita sitä pedagogista
periaatett.aan, että koulukasvatus ja -opetus on
rakennettava ..asuintuvassa" noudatettujen me-
nettelytapojen pohjalle. Samaan aikaan hän jul-

kaisi vielä eräitä menetelmäinsä mukaisia alkeis-

kirjoja (,,Buch der Miitter"). — P. alkoi jo olla

kuului.sa mies, hänen aatteensa vaelsivat maasta
maahan ympäri Eurooppaa, Se ei kumminkaan
estänyt Bernin uutta ylimysmielistä hallitusta

kohtelemasta P:ia kylmäkiskoisesti. Häneltä
otettiin Burgdorfin linna, mutta hän sai kum-
minkin käytettäväkseen Miinchenbuchseen van-

han luostarirakenuuksen, jossa avasi opetuslai-

toksen 1804. Kun yritys yhdistää P:n laitos li-

kellä Hofvvylissä sijaitsevaan Fellenbergin kou-

luun epäonnistui, muutti P. Iferteniin 1. Yver-
doniin Neuchätel-järven rannalle, perustaen sinne
180.5 opetuslaitoksen, jossa toimi kokonaista
kaksi vuosikymmentä. Tällöin hänen maineensa
kohosi korkeimmilleen. Kaikkialta Euroopasta,
vieläpä valtameren takaa saapui henkilöitä tu-

tustumaan hänen kasvatusaatteisiinsa palaten ta-

kaisin mieli täynnä pedagogista uudistusintoa.

Saksassa Fichte puhui innokkaasti P:n aattei-

den puolesta ja Herbart sai hänestä syviä vaiku-

tuksia. Suom. O. H. Gripenberg kävi talvella

1810 Ifertenin opetuslaitosta katsomassa ja in-

nostui panemaan kotimaassaan käytäntöön P:n
kasvatusperiaatteita. V. 1825 P. lakkautti Ifertenin

oppilaitoksen, hänen taloudellinen tilansa kun
oli taaskin käynyt tukalaksi. Mieleltään murtu-
neena hän muutti .asumaan Neuhofin tilalle pojan-

poikansa luo. Siellä hän valmisti vielä eräitä omaa
elämäänsä valaisevia kirjoitelmia (..Schnanen-

sesang", ..Lebensschicksale", „Langentn!pr Rede").

P. kuoli helmik. 17 p. 1827.

P:lla on ollut syvällekäypä vaikutus kasvatus-

opin ja kouluolojen kehitykseen 19:nnellä vuosis.,

ja nykyaikainen kasvatusoppi vetoaa jälleen

uudistuspyrinnöissään erikoisesti hänen peri-

aatteisiinsa, P:n kasvatusoppia kannattaa kaut-

taaltaan suurisuuntainen sosiaalinen pyrintö.

Kansa kokonaisuudessaan oli kasvatuksen avulla

kohotettava parempaan taloudelliseen toimeen-

tuloon ja korkeampaan henkiseen tilaan. ..Olen

elänj-t kerjäläisenä opettaakseni kerjäläistä elä-

mään ihmisenä." „Jo kauan, aina nuoruuteni
j)äivistä saakka, on minun .sydämeni halu vie-

nyt minua kuin mahtava virta sitä ja yksin-

omaan sitä päämäärää kohti, että saisin tukituksi

sen kurjuuden lähteet, johon näin kansan ympä-
rilläni vajonneen." Opin ja tiedon alkeet oli an-

nettava jokaiselle lapselle sukuun ja säätyyD
katsomatta, olipa koululaitos vielä niinkin jär-

jestettävä, että alemmast.a koulusta oli luonnol-

linen pääsy ylempään. — Ihmistä ei tullut ke-

hittää ainoastaan tietopuolisesti, ,.pään" voimain

rinnalla oli viljeltävä myös ..sydämen" ja ,,käden"
voimia, s. o. tunf-e-elämä oli jalostettava ja käy-

tännöllisestä taidosta oli pidettävä huolta. Täten
kasvatettaisiin sopusuhtainen siveellinen persoo-
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I kurviin ja kiiileii

I iliiiiin liiilm oli

ininkn viliumifli

tsinit" ajnliis,

~ iiiiiokkiiiisti tiirl-

1- ..työkoulu" |>yr-

Iliainaan. — P. ei

.11.1 i>|n-ita)a. niin xv-

ma -iialtoikin vaikut

liiniiiiiillä i>|i|iil»iliiiisa.

sanon liiiucii uinli^tniioiMi.

< kiilkirn. op«'tiisim'ni"ti-lniiiii

k liavninnoii kaiken tioloilspniiseii

r .Mistak^i. Koko «> !^uur<-niMninfii

-.~en menftt-liniilliuiMi odislys. joka on

I .1 lOiiinen xnixsiMidaii kouliio|>etnk-

•.^.«.1. juuutaa juurensa l':n kasvatusopista.

Miia kunnioitusta ja iluiilua V. on saanut osak

~«fti jiilkiitiaailiiian i>uol<'lta. todistavat m. ni. no

nioiift kiiyliiiMi or|Mila|>sieii kasvatuslaitokset

(P.-Mifte ja P.Stiftunpenl. jotka kantavat liä

ncn nimnin^. sekä Pestaloz/.i ylidi^tykset. jotka

levittävät liänen aatteitaan. - ..I*:s Siimtlidie

\Verke" jiilk. 1.. \V. Sevffartli il2 nid.. 1S99

t!Hr2i. ..P:s Ausj:ewiililte Scliriften" jnlk. Fried-

rich Mann i4 nid.). [Viimeniainittin johdantona

julkaisijan kirjoittama ...J. II. 1' :s I.el>cn nnd Wir-

ken" (188H). Muusia P:ia koskevasta saks. kir-

jallisuudelta ks. Hein. ..Enryklop. Ilnndli. d.

PSd»-:." VI nid. 2;nen pain., jossa on seuraavat

artikkelit asianoinaisine kirjallisnusluetteloineen :

..H. P.". ..P:s PSdapofrik". ..P.-Stifte und Stif

tunpen". ..P.-Vereine". — .1. Guillanme. ..P.. I^tude

bio^^TuphiiiuH" (1890>. /.Castren. ..J. II. P." 1 1900).

M. .lohns-on (Soinineni. ..P:n testamentti" (Val-

voja 18961. \V. Kuin. ..I'.. Ett inänniskokärle-

kens snille" (Kasvntusop. yhd. aikakauskirja.

tS'.'fi 1 O. .W-c

Pestaus on oikeastaan soinmoinen palveliisväli-

p.ilie. jonka lujittamiseksi pesti annetaan, mutta
kuytetuiin sitä yleensä erilaisten palvelusväli-

puheiden (liirittämisestä. .Myöskin sotilaaksi vär-
väystä (k-, l.l sanotaan p :ksi (Kiinink. as. vär-

%ääiiii-e-i;i y. m. huhtik. 7 p;ltä 1802). Kl. K.

Pestel, l'avel I v a n o v i t s (1792 1820). ven.

\.illankiimoiik-ellineii. Siperian kenraalikuvernöö-

rin Ivon Borisovit.; P:n jioika. Sai kaavatuksensa
Saksa/'itu ja Pietarin paaAikoulussa. Olli osaa so-

taan ranskalaisia vastaan 1812 kunnostautuen
m. m. I-eipzipiii Inislelussa. Määrättiin 1822

Vjalknn rykmentin komentajaksi. Oli jo 1817

fM-ru-t >ir:i--a salaista vallankumouksellista seuraa

Ien liitlon". mutia siirtyi pian eteläi-

-< ir.n jäseneksi tullen yhdeksi sen joitta-

jiat.1. .lulkaisi vnllankiimoukselliset mielipiteensä

..Russkaja pravda" nimisessä ohjelmakirjoituk-
«emn. joka on kuiki-ta dekaliristien Kuiinnitelmista

kypKynein ja kaii<iinvaltai-in. Ne radikaaliset

yhtei«kunnalli-et iiiidistuks<-l. joiden tuli to-

teutua hSnen demokrn.itti-essa taHuvallassaan.

hankkivat hänelle nimen ..sosialisti ennen sosia-

liamia". Kun dekahristien salaliitto tuli ilmi.

vanjrittiin P. ja sai osakHeen kuolenmnrnnpiis-
luku-n. r. ./. Mkka.

Peati on inlnnän palvelusvälipiihetta tehtäessä

palkolli><-lle antama kä-iraha jonka merkitys on
«•. ettit >e iiMjiltaa sopimuksen olleen lopulliseKli

pafiletyn. Jos isilntil voxloin sripiniiista ja lakia

ei ota va-staan palkollista lai ajaa liiinet pois pal-

veluksestaan, ineiiettää hän käsirahan iPalkkaus
«Häiitö :'i § 4 k.| ; i>nlkollinen. joka rikkoo .sopi

nuik.sen. on velvollinen paliuittamaan pestirahan

(i:t. 14. .'>:> $). .los palkollinen on laittomaJIa ta-

\alla pestattu, menee peslirnha vaivaisille (:!."i§i.

IVllä on loisinaan sama mertcitvs kuin sanalla

pestaus iks. t.l. Kl. K.

Pestilenssi dat. iHstHi'iiti»\. rutlolauli

Pesu, esiniMden ja aineiden puhdistamima
liasta ja muista aineista tav. vetlellä, jolloin

Useimmiten käytetään, paitsi likaa irroittavia lisä

aineita, harjoja t. m. P. toimitetaan joko kiLsin

lai koneilla (ks. l'esukone). Vaatteita pes

liian kiisin hieromalla saippuaa käyttäen, knn
niitii tav. ensin on lioilettu lipeäliuoksessa. joka
si.sältuii sootlaa lai suopaa ja vähäu ammoiiiak
kia ja liirpättiä. Vaatteiden pesuun kuulun vielä

kuivaaminen, joka toimitetaan joko ilmassa tai

koneilla. - llöyrykattilain pesu toimitetaan vesi

suihkulla, joka aikaansaadaan joko säiliiipai

iieella pumpulla lai injektorilla. ja jolla huuli

loen poistetaan kattilaan keräiintynyt uuita ja

nuiu irtonainen lika. — Vielii puhutaan nesteitien

ja kaasujenkin p:sla. Esim. er.-iänlai-et öljynpuh-

distajat eli -pesijät toimivat siten, ellii öljy hiskr

taan nousemaan pisaroillain lämpimiin veden läpi.

jolloin siinii olevat rikat y. m. viiTaal aineet er

kanevat veteen. Valokaasiia samoinkuin imu- y. m.
kaa.suja pestiiiln laskemalla ne virtaamaan vesi

ryöpyn liipi. jolloin terva, ammoniakki y. m.
haitalliset aineet joutuvat veteen ja tiimiin mu-
kana pois. \'aalteiileM ja kankaiden kemialli-

nen kuiva-|>. toimitetaan tientsiinillil tav. umpi-

naisissa astiois.sa. jotta bentsiiniä ei menisi huk-

kaan. Po P-o.

Pesukarhu ks. Supi.
Pesukone. I':ita on pesliivien uineiden laadun

ja koneiden käytliilavan mukaan monta eri lajia.

Vaatteita, kankaita, lan

koja y. m. pestään p:illa.

joissa tav. on joko hiiy-

ryllä tai kuumennetulla ve-

dellä puoliksi läytetyssii

liereässä sylinlerim.-iisessä

astiassa kalilaannepiiin

pyörivä reiällinen rumpu,
johon pestäviit vaatteet

pannaan. Vaatteet |>u!idis

tuvat hieroiittie-saan toi-

siaan vastaan knvass-i

nilkyvän p:n alla on tuli

\x»\\ veden lämmittiimistä

varten. .Astiain ja pullojen

p:issa pyörivät harjat hankaavat lian pois veden

stiihkiitessa niille. .1 uurikasvien p rissa on

pitkä kaukalo tai torvi, jonka sisällä pitiisiipincn

akseli pyörii hangaten ja liikuttaen, taikka niissä

on. kuten soran, hiekan, sepelien, malmien y. m.
|>estikoneis«a. pitkä kaltevassa luspunossa olcvn

pyiirivii torvi, jossa puhdistettavat aineet lian

kaavat toisiaan vetlii niille ruiskutettaessa, .ly

väl |iestäiin samaan tapaan, mutta ne kuivataan

heti keskipakoiskoneella. Po Po.
Pesulauta, aallomaisesli miitkitellulla sinkki

levyllii piiiillystetty lauta, jota vastaan vaatteita

pesiessä hanjiataan.

Pesupullo, nesteiiiäisellä aineella tilytetty lasi-

aj>tia. joka piilidiKlna sen läpi johdetun kaaxim

IVsiikone.
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Pesusieni (Eiit:<>oiigia), siciiieläiuteii (I'ori

firaj ryiiniiiän CeraospoTigia (ranko joustaviiii

sarvoismnistii aiiipttii) kuuluva oiiteloeläin t. oi-

keastaan tämän ranko. P:t elävät vain toukka-

asteilla vapaina, niyölicniniin alustaan kiinnitty-

neinä Uinipiniäliköjcn merien pohjassa, verraten
matalassa. Klävinä ne ovat harmaita limaisia

möhkäleitä. Tunnetuin laji. E. officinalis. a.sus-

taa \'älimeressä useana, kauppa-arvoltaan erilai-

^ena muunnoksena. P:i;i pyydystetään .sukelta-

malla tai useanlaisilla polijaharoilla. jonka jäl-

keen niistä poistetaan elävä aines liieronialla ja

mädättämällä. .Jälelle jäänyt kellalitava. joka
suunliuin haarautunut ja verkkoutiiuut. joustava.

Iiohkainen, suuressa miUirin imukykyinen ranko
on tärkeä kaup[)atavara. Paitsi puhdistusväli-

neenä käytetään sitä myös kirurgisiin tarkoituk-

siin, kuitenkin nykyään paljon väliemniän kuin
ennen. — ..Pesusieniä" valmistetaan nykyään
vleisesti mvös Liiffa (ks. t.) kasvin hedelmistä.

/. Vh.
Pesva ( P e i s v aj ks. M a r a t i t.

Pesä. eläint., munien tai poikasten kehityksen
turvaamiseksi valmistettu suojus. P:n alku-

muoto tavallaan on sopiva piilopaikka, ilitä eri-

laisimmissa eläinrylimissä on tästä kuitenkin
siirrytty varsinaisiin p. -rakennuksiin. Selkäran-

irattomista eläimistä m. m. eräät tuhatjal-
kaiset ja h ä m ä h ä k k i e 1 ä i m e t (esim. ta-

vallinen vesihämähäkkinime) sekä lukuisat

hyönteiset (termiitit, ampiaiset, mehiläiset,

kimalaiset y. m.j rakentavat hyvinkin taidok-

kaita pesiä. Selkärankaisten joukossa p:iä ra-

kentavat kuuluvat yleensä korkeimpiin eläimiin.

Kaloilla, samoinkuin yleensäkin vesieläimillä,

joiden nuinat tav. ovat muutenkin hyvästi suo-

j.atut, pesät ovat harvinaiset. Meikäläisistä ka-

loi.sta vain rautakalat (ks. t.l rakentavat oikean

[)esUn. Sammakkoeläimillä ja m a t e 1 i-

joilla tavataan vain harvoin jonkinlaisia p:n
aiheita. Krinoniaisen yleistä p:n rakentaminen
sensijaan on linnuilla, joilla on sekä maan si-

sään ja pinnalle, että maanpinnan yläpuolelle ra-

kennettuja, rakennusaineeltaan ja taidokkuudel-

taan mitä vailitelevimpia p:iä. Toisten p:ksi

riittiiä yksinkertainen maakuoppa, toista ääri-

mäisyyttil edustavat taas esim. kutoja- ja räätäli-

lintujen (ks. n.) sirot ja suuritöiset p:t tai sa-

laugaanien sylkirauhastens.a eritteestä muuraa-
nuit „syötävät pääskysenpesät". Nisäkkäi-
den p:t eivät vaihtelevaisuudessa vedä vertoja

lintujen rakentamille. Useimmiten ne ovat maan
sisässä, ollen samalla yleensäkin eläimen piilo-

paikkana ja asuntona. Lähinnä lintujen p:iä

muistuttavat useiden jyrsijäin (oravan, vaivais-

hiiren, tammihiiren) verraten yksinkertaiset

asunnot. /. V-s.

Pesäero. P;lla ymmärretiiän puolisoiden omai-
^uusyliteyden lopettamista ja pesänjakoa puoli-

soiden eläessä. P. ei koske puolisoiden aviollisia

henkilökohtaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka

jäävät entiselleen, vaan ainoastaan aviovaralli-

suusoikeudellisia suhteita, joten se tässä kohden
eroaa vuode- ja asunuiserosta sekä avioerosta.

P:n on oikeutettu saamaan sekä mies että vaimo.

kun toisella puolisolla on niin paljon yksityistä

velkaa, että hänen yksityinen omaisuutensa ja

osuutensa yhteisessä omaisuudessa ei riitä sen

maksuksi, tai kun toinen puoliso on toiselle vel-

kaa vastiketta inaimaosan täytteeksi korvauksena
yksityisestä omaisuudesta annetuista varoista),

johon edellisen naimao.sa ja yksityinen omaisuu.s
ei riitä. Sitiipailsi on vaimo yksinään oikeutettu
saamaan p:u. kun mies on. lyhyesti sanoen, ai-

heettomasti rasittanut pesää tai vaimon yksityistii-

oinaisuutta velalla tai uuiuten laiminlyönyt ]>esän

taloutta, unitta sitävastoin ei. jos mies on vää-

rinkäyttänyt edusiniosoikeutt.aan muulla tavalla.

Jos puoli.so ulosotossa tahtoo suojella naima-
osaan,sa, on keinona p:n hakeminen. Jos p:oa hae-

taan konkurssin yhteydessä, on hakemus viiineis-

tään valvontapäivänä jätettävä konkurssioikeu-
tet-u. Muussa tapauksessa jätetään hakemus mii'

heu persoonalliseen oikeuspaikkaan, jonka jäl-

keen oikeus määrää pesänkirjoituksen
(ks. t.) pidettäväksi ja kutsuu kaikki velkojat

asiassa kuultaviksi määrättynä päivänä, jota laki

sanoo valvontapäiväksi. Jos p, myönnetään eikä

konkurssia synny, ratkaisee oikeus puolisojen vä-

lin lain mukaan ja määrää uskotun mielien toi-

mittamaan p e s ä n j a o n. Puoli.so. joka ei

tyydy tähän jakoon, moittikoon sitä samassa oi-

keudessa määräajassa. Pm seuraukset ovat, että

kaikki omaisuus tulee yksityiseksi, että vaimo
saa itse hallita omaisuuttaan, ja että toinen puo-

liso ei vastaa velasta, jonka toinen vastedes te-

kee. Mutta sitäpaitsi pääsee vaimo vapaaksi eri-

tyisistä vanliemmistakin veloista, etupäässä niistä,

joiden tekeminen antoi hänelle oikeuden hakea

p :oa. — Pääasiassa saman vaikutuksen kuin p :11a

on avioliiton aikana, voi saada aikaan samansuun-
taisilla avioehdoilla ennen avioliittoa. Kuitenkin
on viimemainittu keino rajoitetumpi, kun kaikki

tulo yksityisestä omaisuudesta elidottomasti me-
nee yhteiseksi, eikä vaimo missään tapauksessa
voi hallita muuta kuin yksityistä omaisuuttaan.

Rajoitettu avio-omais\iuden järjestelyoikeus on-

kin herättänyt tyytymättömyyttä. On viitattu

Saksan oikeuteen, jonka mukaan m. m. p:n (GH-

terirennung) voi ko.ska hjvänsä saada aikaan so-

pimuksella avioliiton aikana, ja Venäjän oikeu-

teen, jossa omaisuuden erillisyys on lainpakoUi-

nen. ks. Avioero, A v i o v a r a 1 1 i s u u s o i

k e u s. El. K.

Pesänjako ks. Pesänositus.
Pesänkavallus on olemassa, milloin aviopuoli

sot kavaltavat jotakin toisiltansa, taikka lapset

vanhemmiltansa, taikka kasvatit kasvatusvanhem-
miltan.sa, taikka kuolinpesän osakkaat tahi muut
yhteisen pesän tai yhtiön osamiehet pesästä tai

yhtiöstä. Hanpaistus tästä rikoksesta, joka on

asianomistajarikos, on Rikoslain 30 luvun 1 §:n

mukaan sakkoa, taikka jos asianhaarat ovat erit-

täin ra.skauttavat. vankeutta korkeintaan yksi

vuosi. -t . T.

Pesänkirjoitus on liu»ttelon laatiminen omai-

suudesta, kun tämä joko luovutetaan konkurssiin

henkilön eläessä, tai kun puolisot liakevat pesä-

tai avioeroa. Viimemainitussa tapauksessa on me-

nettelv .sama kuin perunkirjoituksessa (ks. t.l toi-

I sen puolison kuoltua (Laki aviopuolisoiden omai-

suus- ja velkasuhteista 17 p:ltä huhtik. 1880.

•5:19). Myöskin pesäeroa haettaessa on menet

tely pääasiassa sama. kuitenkin oikeus määrää
jonkun jäsenistänsä tai muun sopivan henkilön

pitämään p:n. sekä saattaa, jos pesän laajuus ja

sekavuus niin vaatii, määrätä u.skotut miehet sel-

vittämään pesää (äskenm. laki ."irSlOl. Puoli-
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>ot riviit la.-^ it.^c toimita p:tu. \:uiii ovat kvlltt

s«kft ilmoitus- fttä »-uliivelvoUisia. Konkurssissa
tiilr-.- \.l:il!i>.!i luovutuslmkeiimkseeiis;i liittUU

1.1- iien luettelo kaikista rnroistjinsa

;.i -i ilmoitus v<-lkoiist:i y. m.

Varansa arv on omnn mieleusU niukuan.

«iki h&uen - irten tarvitse tur\autuii eri-

tyiseen arvioiiiii-hn-u. Ellei velallisella ulosmit-

tiiuksen tatiden ole inahilollisuutla telidii sellaista

tiiTilellista |>o<iliit'tteloa. tulee hiiuen ainakin vnl-

mistaa velkojainluettelo. £{. A'.

Pesän ositus. Ennenkuin leskimies tai le.ski-

vaiMio menee uusiin naimisiin, on i>csii, s. o. kuol-

io "
. iittuniä omaisuus, ositettava

ja la la.sten tai muiilen peril-

Ii«t.:i .^(-Mii r u.i >ita teiniä, menettää (luoliso

lapsille tai |>crillisille kolmanneksen pesUosumles-

taun ja on kuitenkin velvollinen osittamaan lain

muknun. Pappia, joka vilikii puolison ennenkuin
p. fn tapalilunut. ranpiistaan sixkoilla tai erot-

tamisella virantoimituksesta. Mutta hänen ei

tarvitse tutkia perinnönjaon laillisuutta, vaan
ainoastaan sitä, että jakokirja on asianomaisten
perillisten tai lieiiliiu liollioojaiusa läsnäollessa

tehty ja lieiilän allekirjoittamansa. Jos taas puo-

liso ei voi sellaista jakokirjaa esittää syystä, että

perilliset ovat tyytymUttöniiU jakoon ja siitä syn-

tyy riita, niin voi naitnisiin aikova pauna takauk-

sen siitä, mistä riidelliiän. jolloin lian on esteetön

uuteen avioliittoon, sittenkuin laillinen odotus-

aika, mielielle puoli vuotta jn vaimolle vuosi puo-

lison kuolemasta, on umpeen kulunut, ks. Perin-
Q u II j a k u. El. K.
Pesäpallo ks. Base-ball.
Petcjoki (luultavasti oikea.staan Petä ä-

joki). Oulun läänin Pyhäjoen vanha nimi.

esiintyy PähkinSsaaren rauhakirjas.sa nuiodossa

P a t h a I o k i.

Petalahti I. P e t o I a h t i (ruots. P e t a I a k n).

1. Kunta. Vaa.san I., Korsholman kihlak., Maa-
lahden-Petalahden-I!erpön-.Sulvan-Pirttikylän ni-

mismie.-ip. ; kirkolle Tobyn rautatiea-semnlta 40

km, Vä^rvikin laivalaiturilta 8 km. Pinta-ala

110.» km', josta viljeltyä maata (1910) 1.891 ha
(siinS luvussa luonnonniityt 4C7 ha, viljaakas-

vava kaskimaa 4.7t ba ja puutarha-ala l.ti ha).

Manttaatimäilrtt 13'',, talonsavuja 2(14 ja muita
»avuja 121 rl907). 2,179 as. (1913) miltei kaikki
motsinkielisiä : S.^ö ruokakuntaa, joista maanvil-
']>'. linkeinrnaan harjoittavia 202(1001).
2-' 86.') nautaa (1911). — Kansakouluja
3 r.>i4 . Kunnanlääkäri yhteinen Maalahdcn
kaapua (aiiuntopaikkana Maalahti). — Teollisuus-

laitoksia .^mossan nahkiiritehdas ; I.«lahden (Lo-

lak»! höyrysaha. — Kirkonkylän erikoisnimitys
Petalakii (»ammell. y (yleisesti käytän-
dOmJI). — 2. Seurakunta. Turun arkkihiip-
pak.. Vaaaan alarovnstik. : nlkiijaan KorHnäsin
kappeliin kuulunut kyläkunta, tuli snarnahuonc-
kunnakiii kunink. mujeet, käskykirj. 17 p:ltä

hohtik. 1807, liitettiin kappelina Maalailleen
(*en. pOlt. 10 p;ltä kesäk. i834), jollaisena se

vietlkin (1914) toiHtaiHekxi on, vaikkakin milU-

ritty erotetlavnksi omaksi khrakunnaksi sen.

pUt. 2 p:ttA joiiluk. 1002, - Kirkko puusta, rak.
180,'^. koriattu 1898. h. U-nen.
Pefalaks k/.. Pel a la h t i.

PetoHltti, maaalilpUä muistuttava mineraali.
Iitinm,'il'iminiumsilikaattia 'I/ij.XliSiaOn) . Kite<'t

harvinaisia, pyrok.seenikiteiden muotoisia, mono
symmetrisiä. Kovuus 6.». om.-p. 2.i. väiitiiu tai

punertava. P. esiintyy {jrauiittipepnatiiteissa

;

sen tärkeimpiä löytöpaikkoja on Utö Ruotsissa.

*:. M n en.

Petalodio, kasvitauti, jossa kukan eri osat

(vorholehdet, heteet, emit) käyvät lerämäisiksi

(täytetyt cli kerrotut kukat), J. I. L.

Petardi (ransk. jttUard. < /i^fer = räjähtää,

keilanmuotoinon. räjälulysainoella täytetty kap
pale, jollaisia käytettiin muuriei\. porttien y. m.

räjähdyltämiseen,

Petasites ks. Rutto juuri.
Petasos (kreik.), muinaiskreikkalaisten (erit

liiinkin nuorukaisten) käyttiiniä matala, leveä

lierinen huoi>ahattu. Hermes jumlaa kuvataan
tav. p, päässiiän. E. H-l.

Petekki (lat. p€te'chia), hiussuonipurkautuma.
pieni, ihonalaisesta verenvuo(lo.sta ailicutunut rus

keaupunainen pilkku tai piste, jommoisia esiin

tyy esim. lavantautisen ruumiissa, varsinkin

vatsan ihossa ja vielä suuremma.ssa määrin
pilkkukuumeessa sekä myöskin isossa rokossa,

keripukissa y. m. taudeissa ja sairaloisissa ti-

loissa.

Petelei, I s t v (l n fpntiiläi islvuni (18.'>2-1910),

unk, kirjailija, julkaisi joukon tositaiteelliaia,

vakavansävyisiil kertomuksia etn|>äussä syviisti

tuntemastaan maaseutukaupunkien ja maalaiskan
san pienten cläjiiin elämästä: novellikokoelmat

..Keresztek" („l{isteiä", 1882), ,..\7. On uteäm"
(...Minun katuni", 1880), „Vid6ki emherek" („Maa-
seudun ihmisiä", 1898), „.-\7. flet" (..Elämä", 1904).

.sekä kertomukset ..FUlemile" (.,.Satakieli"), „Jetti"

(1804), ..Alkonyat" (..Iltahämärä", 1896), „Fel-

liuk" (,.Pilviä", 1897), y. m. y. W.
Peterborough liiUahoro], kaupunki Enplan

nissa, Korthamptonin kreivikunnassa Nene-joen

varrella: 30,872 as. (1901). — Kuuluisa, enim
mäk.secn normannilaistyylinen. suurimmaksi

I
osaksi 1118-1237 rak. tuomiokirkko (kcskiforni

I

uusittu 1885-86): opettajaseminaari, teatteri. Vii

I

lateoUisuutta, vilja-, puutavara- ja kivihiilikau])

paa. — P. .syntyi saksilaisten 655 perustaman

I

benediktiläisluostarin ympärille. E. E. K.

I Peterhof ks. P i e t a r h o v i.

Petermann, .\ r t h u r (1845-1902), saks.-belp.

maanviljelyskemisti, Belpian valtion koelaitoksen

! johtaja ja Gemliloiix'n I.Mnstitut aprieolen pro

fessori v:sta 1872. P. on uudenaikaisen maanvil

I

jelyskemian merkkimiehiä ja on suorittanut erit

täin arvokkaita tutkimuksia esim. keinotekoisten

lannoitiisainpi<|pn käytöstä, maaperän ja ilma.s-

tollisten seikkain merkityksestil viljely.skasvien

hoidossa, y. m.
Petermann, .August (1822-78), saks. karto

piafi, työskenteli 1839-45 Kerphausin karfogra

fisessa laitoksessa, siirtyi 1845 Ediiiliurfrhiin, pe

riisti 1847 karloprafisen laitoksen I^onlooseen,

v:sta 1854 .Justus Pcrtheksen kartoprafisen lai

toksen johtaja Ciothassa, jossa v:sta 1855 jul

kaisi huomattavaa tnaant. aikakauskirjaa „Peter-

manns Mitteilunpen aus .Justus Perlhes' peogra-

phisrher Anstalt". P. on innokkaasti edistänyt

varsinkin .Afrikan ja fiohjoisnavan seutujen tut-

kimista. Kartoprafina P. saavutti suuren mai
neen tarkan kritiikkinsä ja etevän tekniikkanau

takia. (K. E. K.)

Petennann, .Julius Ui-inrifh (180176),
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saks. orientalisti ja tutkimusmatkailija, v:sta 1837

itänuiisleu kielteu professorina Herliinissä. Teki

l8ö'2-5ö laajoja malkoja EtuA;tsiassa ja Persiassa

(,.Heisen im Orieut" I-II, 1860-61). Vv. 1867-6S

pohjoissaks. konsulina Jerusalemissa. P. oli var-

sinkin armeeniau kielen tijvä tuntija. Julkaisi

..Grammatica liugua; aruieniaca;" (1837) sekä
aloitti 1864 toimittaa ..Porta linguarum orienta-

lium" nimistä itämaisten kielten kielioppien sar-

jaa, jota vielä jatketaan ja josta on ilmestynyt
lukuisia painoksia. P :n aloittamaa (1872) sarjaa

..Peutateuclius samaritanus" jatkoi hänen kuole-

mansa jälkeen Vollers. Jlainittakoon vielä: „Bre-

vls lin>ru;E samaritau.-c j;rammatica" (1873) sekä

„Brevis lingua; chaldaic» grammatica" pain.

18721. U. i/-o.

Peters [pv-]. Karl (s. 1856), saks. Afrikan-
matkailija, Saksan Itä-Afrikan siirtomaan perus-

tajia, perelityi Lontoossa Eiiglauuiu siirtomaa-

politiikan periaatteisiin : palattuaan Berliiniin bän
perusti Saksan siirtomaaseuran, jonka lähettä-

mänä 1884 lähti Itä-Afrikkaan. Täällä hän so-

pimuksilla alkuasukaspäällikiiiden kanssa hankki
seuralle la.ajat maa-alat. Matkusteli uudelleen

1887-88 (1885 perustamansa Saksan Itä-Afrikan
seuran asioissa), 1889-90 (Tana-jokea myöten Ke-
nialle ja sieltä Ugandaan, Eniin-pasan etsintä-

matkalla), 1891-92 (Saksan valtakuunankomissaa-
rina, perusti Kilima Ndzaron aseman ja otti osaa
saks.-euglantilaiseen rajankäyntiin) Itä-Afrikassa.

Syytettynä neekerien raa'asta kohtelusta häntä
rangaistiin ,,virkavallan väärinkäytöstä". Siirtyi

1896 Lontooseen, josta käsin 1899-1901 ja 1905

teki kaksi retkeä Sambesi'n ja Sabi'n seuduille,

luullen sieltä löytäneensä Salomonin Ofirin. Jul-

kaissut: „Willenswelt und Welt\ville" (1883),

..Deutschnational" (1887), „Die deutsche Emin
Pascha-E.\pedition" (1891), ,.Das goldene Ophir
Salomos" (1895), „Ophir and Punt in South Af-

rica" (1902), „Die Griindung von Deutsch-Ost-

afrika" (1906). (E. E. K.)

Peters [pc-], Karl Friedrich (k. 1828),

yleisesti tunnetun Leipzigiläisen musiikkikustan-
nusliikkeen perustaja (1814). Liike alkoi 1867

huokeahintaisen julkaisusarjansa (,, Edition Pe-

ters"), jossa klassillisten mestarien sävellykset

ovat pääosana. V. 1894 perustettiin liikkeen puo-

lesta ,,Petersin musiikkikirjasto" Leipzigissä,

joka on mitä paraiten varustettuja sekä käy-
tännöllisen että teoreettisen musiikin alalla.

/. K.
Petersburg [pclersbtirj]. 1. ks. Pietari. —

2. Kaupunki [pUozbSg] Yhdysvalloissa, Virginian
raitiossa, P:iin asti kuljettavan Appomattox-joen
varrella 17 km sen suusta, ratojen risteyksessä;

24.127 as. (1910), joista n. puolet neekereitä. —
L-seita neekeri-oppilaitoksia. Poplar Groven, City
Pointin ja Blaudfordin sotilashaudat (41.300 hau-

taa). — Kaupungin yläpuolella olevista putouk-
sista tehdaslaitokset (valmistusarvo 1905 30,6

railj. mk.) saavat mainiota käyttövoimaa. — Per.

1733. P:n j-mpäristössä kesäk. 1864-huhtik.
1865 tapahtui verisiä taisteluita Leen ja Grantin
sctajoukkojen välillä : viimemain. valloitti vih-

doin P:n kolmipäiväisessä taistelussa. E. E. K.
Petersen, Niels Matthias (1791-1862),

tansk. kielimies ja historioitsija; toimi seminaa-
rinopettajana, kirjastonhoitajana, arkistovirka-
miehenä ja v :sta 1845 pohjoismaisten kielten pro-

fessorina Kööpenhaminan yliopistossa (ensimäinen
tällä alalla Pohjoismaissa). Uraa uurtava oli hä-

nen teoksensa „Det danske, nor.ske og svenske
sprogs historie under deres udvikling af stam-
sproget" (1829-30) ; hän on myöskin pohjoismai-
sen paikannimitutkimuksen varsinainen perustaja

(,,Bema;rkninger om danske og norske stednav-

nes oprindelse" 1833, y. m.). Vielä huomattavam-
pina pidetään hänen historiateoksiaan ,.Dan-

marks historie i hedenold" (1834-38), „Haandbog
i den gammel nordiske geografi" I (1834), „Bi-

drag til den danske literaturs historie" (1853-61)

ja „Nordisk mytologi" (1849), y. m.
Peterson-Berger, \V i 1 h e 1 m (s. 1867), ruots.

säveltäjä. Kretzschmerin oppilas. Toimii (v:sta

1894) Tukholmassa musiikkiarvostelijana. On
säveltänyt etenkin ocpperoita (Sveagaldrar 189S.

Lyckan 'l902. Kan 1903). /. ii.

Peterssen [pe-J, Eilif Hjalmar Emä-
nne 1 (s. 1852), norj. taidemaalari. Opiskellut m. ra.

Kööpenhaminassa, Karlsruhessa ja Munchenissä,
jonka historiamaalarien joukossa saavutti huo-

mattavan aseman nuoruudenaikansa suurteoksella

,,Kristian II allekirjoittaa Torben Oxen kuolin-

tuomion" (1876. Bre.slaun galleriassa). Muutet-
tuaan 1879 Italiaan P. vapautui vanhan taiteen,

varsinkin Tizianin ja Holbeinin, vaikutuksen-

alaisuudesta ja kehittyi, riippumattomana ransk.

taiteesta, realistiseksi ulkoilmamaalariksi. jolloin

hän maalasi esim. henkilörikkaan sisustakuvansa

„Päivällisloma eräässä Soran osteriassa" (1880.

Kristiaanian taidemuseossa) . Tällaisten laatukivien

ohella P. jatkoi historiamaalaustaan ja teki us-

konnollisia tauluja (esim. ,,Paimenten kumar-
rus", Jaakobin kirkossa Kristiaaniassa). V:sta
1883 hän on asunut kotimaassaan, jonka taide-

elämässä hänellä on ollut erittäin tärkeä sija.

Tältä ajalta ovat peräisin hienot naturalistis-

luontoiset maisematunnelmat ja ennenkaikkea
lukuisat muotokuvamaalaukset (esim. oma kuva.

1890, Firenzen Uffizi-galleriassa, ja luonnetut-

kielmana erinomainen Arne Garborgin kuva,

1894. Kristiaanian taidemuseossa). Nykyään P.

on pääasiallisesti keskittänyt taiteensa suuriin,

naturalismista poikkeaviin, tj^yliltään yksinker-

tai.sen koristeellisiin sommitteluiliin, joista

merkkiteoksena mainittakoon iso kalkkimaalaus

.,Kristuksen taivaaseen-astuminen" (1909) UUer
uin kirkossa Kristiaanian läheisyydessä. E. R-r.

Fetersson /pc-/, Per Alfred (P. i Päboda)

(s. 1860), ruots. politikko; valittiin toiseen ka-

mariin 1894. ensimaiseen kamariin 1910; saa-

vutti vaikutusvaltaisen aseman ensin maamies-

puolueessa. sitten kansallisessa edistyspuolueessa,

mutta siirtyi lopulta vap.aamieliseen puolueeseen:

oli 1905 maanviljelysministerinä Lundebergin mi-

nisteristössä ja siten , ,ensimäinen talonpoika ku-

ninkaan neuvoskunnassa"; rupesi 1906 samaan
toimeen Lindmanin ministeristössä, josta erosi

1909; 1911-14 maanviljelysministerinä Staaffin

ministeristössä. Hänen esityksestään on m. m. pe

rustettu maanvälitysrahasto ja vesiputoushalli-

tus, maanmittauslaitos uudestaan järjestetty y. m.

Petervärad [petervä-] (saks. Petericardein,

serb. Pelrovaradin, keskiajalla Petricum), linna-

k;uipunki Etelä-Unkarissa, Kroatsia-Slavoniassa.

Draavan oik. rannalla vastapäätä Ujvidökia, Bu-

dapestista Belgradiin vievän radan varrella; 5,019

as. (1901 ; kroatsialaisia, serbialaisia ja saksalai-
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>i«). — P. jakaantuu yli- ja alalinnoitiiksMMi.

P>-hin Yrjiin kirkos^i turkkilaisMitieii ktiuliii

<atn sankarien hautoia: asehiionr. jo«.«a säilvto-
'•

i aniu^tettujii voitoimierk

:i-. viinin- ja lie<leliiiliiii

la oli roomitl. siirtola <'m-

ttiviit l':ii 1.'>-1). 1687 SH

^^^>>tta ttirkkilai>fl soii (liaii

prins-^i Eiiiren V n luona siii

1 '1 voiton I muistopatsas pvs-

rin itsenäisyvssodiussa P.

- ; Mlaisille. "i E. K. K.)

Pation de Villeneuve /tiö' dj rilnö'rl. J (

r o III < >1T'<^"4 r.ui-k. asianajaja ja politikko;

tulittiin
' kokouksifn. jossa liittyi iiiiri-

n\rt!<i>en ««; valittiin jouluk. 1790 kan
.il»^«u presidentiksi: oli yksi niitä edus-

1 k«>iiik. 1701 toivat pakoon lUlitcntHMi

: perli<.'<-n takaisin Pariisiin: oli tä-

'ires~:i kansansuosiossa ja valittiin
!

:r:.irri-k. K','! Pariisin miUiriksi. josta toimesta

frot<'ttiin. kun ei ollut estänyt Pariisin alhaisoa

20 p. kesiik. tunkeutumasta Tuileriespalatsiin. I

mutta sai lakia-säälävän kokouksen toimesta vir
|

• -nn takaisin: liittyi kansalliskonvcutissa.

-imäinen presidentti liän oli. kateudosl:i

reen. pirondisleiliin ja vangittiin lieid.'iii

:i 2 p. ke.suk. 1703. mutta piiä.si pakene-

, •tti osaa m.na.seudulla syntyneihin liirniu-

valtaa vastaan suunnattuihin kapinoihin: surmasi
it.<«nsä p:iästiiksensU joutuma.sta vastustajiens;i

käsiin.

Petit I. petiitti [ransk. äänt. pii], oik.

..pieni", pieni kirjasinlaji, ks. Kirjasin.
PeUt Ipti/. A lex is T h « r e s (1791-1820).

ran.-ik. fyysikko, tuli 1810 Pariisissa olevan lyc<^e

Bonaparten opettajaksi, tutki nesteiden fyysilli-

»ii ominaisuuksia ja keksi yhde.s.sä Dulon^in
'ka. t.) kanssa kemialle tärkeän n. s. Dulonjrin

ja Petit'n lain.

Petit de JuUeville lptidifiUi'l]. I. o u i s

(1841-1900), ransk. kirjallisuushistorioitsija, Sor-

bonnen profe^-sori. .lulkaissut Hanskan teatterin

historiaa, etenkin keskiaikaista käsitteleviä teok-

sia, joista mainittakoon: ..Ilistoire du tli6Atre en
France" if> nid. 1880-80). ..Le th<'-Atre en France
juMiu'ii nos jours" (1893). Niinikään hän oli laa-

jan ..(listoire de la langue et de la litt<-rature

francai-e"n toimittaja. //. Kr-n.
Petition of rights [pili'in or raitsj (eu-rl.i.

..oikeuksien anomus", valituskirjelmä, jonka Eng-
lannin parlamentti antoi 1A28 kuninpis Kaarle
I :lle ja jossa esitettiin vaatimukset kansan-
vapauksien palauttamisesta ja säilytlämisestii.

.Se sisillsi. että kenenkäiin ei ollut pukko antaa
kunink.-ialle lahjoja tni pakkolainoja parlamentin
«uodtumukselta. että ketään ei saatu mielivaltai-

»e»ti vanL'ila eikä tuomita eikä myöskiiiin rasil-

-'11a ja että sotaoikeuksien val-

missionit olivat ainiaaksi lak-
nuiii-i in II r.uriinpui hyväksyi vaatimukset ke-

Ok. 7 p. 1628. ja «iilä iilkaeii P. on ollut Eng-
lannin tärkeimpiä perustuslakeja, joka myöhem-
min rahvi-telliin ja täydennettiin Habeiis Cor-
pu» ja Declnration of riirhtnlaeilla. K. U'. ff.

Petitio principii (lat.), ,.alkupcrusteen tavoit-
telu", mielivaltainen todislusp*-riihteen olettami-
nen: värilinkin sellainen loo(.nllinen virhe Imlis-

tukoeua. että todistettavaa to<listellaan vetoo-

nialla |«>rusteeseen. jota itse a.sia.s»a täytyisi en

siksi näyttää tottvu osoittamalla juuri toilislel

tava väite piileväksi. A. (ir.

Petitor li'J (lat.l, anoja.

Petitsioni (lat. petfliO < jii/trc = pyytää)

.

unonuis iks. t.l.

Petjnrvi I. P e I t j ä r v i. 1
'/„ manttaalin suu-

ruinen ratsuvelvoUinen säteri Huotsinpyhtiiän pi-

tiijässä 20 km Loviisan kaupun<;ista koilliseen
;

pinta-ala 3.1S4.:s ha. .luustonieijeri (valmiste

taan Edamin juustoa). Tila on kuulunut Duvalt-.

Creutz- ja af rorselles-suvuillc. viimemainitulle
v :een 1870. V. ISSfi se joutui oston kautta liike

mies Antti .Vhsltrömille. Nyk. omistaja (1914)

Antti -Xhlström osakeyhtiö. Tilan alueelle pe

rusti maaherra Juhana Creutz HiOS Striiniforsin

rautatehtaan, jonka tiluksiin P. siitä alkaen ou
kuulunut.

Petoamplaiset 1. k a i v a j a p i s t i il i s e t

( Fossoriii I ovat myrkkypistiäisiin kuuluvia liyön

leisiä. jotka pyydystävät toukilleen ravinnoksi
erilaisia hyönteisiä tai hiimähäkkejä. lamauttaen
saaliinsa taitavalla pistolla, niin ettei tämä ky-

kene liikkumaan. Takaruumis linikkakantainen.

TiU:anilkan ensi nivel liereä. 1'etoampiaisel ja-

kautuvat moneen heimoon, joista tärkeimmiit ovat
scura:ivat : 1. M a a n t i e p i s t i ä i s e t ( l'ompi-

lidcrl. Kauniita mustan- ja punaisenkirjavia no-

pealiikkeisiä hyönteisiii. jotka maata pitkin juos-

tessaan myötäänsä värisyttävät siipiään. Touk-
kiaan varten ne pyydystävät liämähiikkcjä. joi-

den kanssa ne n.sein saavat käydä ankaraa tais

telua. Ma.sennettua.in vastustajansa myrkkypisti
mellä ne kaivavat kuopan maahan, kiitkevät hä
mahakin siihen ja laskevat munan kuoppaan.
Toukalla on liiten heti kuoriuduttuaan tuoresta

ravintoa käytcltiiviiniiän.

2. H i e t a p i s t i ii i s e t I. hiet a-a m p i a i

set fSphegid<e) muistuttavat suuresti edellisiä,

joista eroavat siinä, että keskiruumiin ensi ui

velen takalaidassa on kummallakin puolella syvii

pykälä. Toukilleen pyydystävät useimmat lajit

hyönteisiä, jotkut hämähäkkejä. .Saaliin valin

nassa hietapistiäiset ovat hyvin tarkkoja. .Jokai

sclla on myös oma tapansa pyydystää ja kuljet

taa saalistansa, kaivaa pesiiii ja valmistaa si

kiunsil olo mahdollisimman mukavaksi. Useimmat
pesät ovat maahan kaivetut, jotkut puunrunkoi
hin, oksiin jopa iikiiiiiiinkin. Meikäläisistä hieta

pistiäi.sist:i mainittakoon: Iso hietapistiäi
n en (Psnuimophitn liirsiila). Va.sta lamautet

tuaan toukan (etupiiässä Aprolis- ja Vhnrnis
toukkia) se hakee sopivan pesäpaikan, ja kiitkee

saaliinsa siksi aikaa, jolloin se kaivaa pesäkolon

johonkin läheiseen suojattuun paikkaan. Kun
kolo on valmis, asetetaan ravintofoukka ja mun;i-

siihen. ja sitten peiteliiiin kolon suu huolellisesti

hiekalla, pikkiikivillä ja kasviiijäi teillä. Ta vai
1 i n e n hietapistiäinen fAtntiioiiliiIn anbii

Inna) eroaa elintavoilta.an c<lellisestä lajista siinä,

cttil se ensin kaivaa kolon j.a vasta sitten liihti*

rnelsiistysretkellc ja tuo koloon aluksi ylidcn tou-

kan, .'senjillkecn si' voi aika ajoin tuoda sikiöl-

leen uusia ravintotoukkia. joka kerta avaten ja

sulkien pesäkolon. Kent t ä h i e t a p i h t i ä i-

nen l Ammitpliila ranipiHlrixj tuo aivan sään-

nöllisesti sikiölleen useita ravintotoukkia, käyden
sitä ennen tuon tuostakin tarkastama.ssa. onko
uusi ravinlotoiikka tarpeen. Täten se osoittaa



Petolinnut 1.

Kotimaisia haukkalintuja.

Nii..llli:uikk;l.

(lahii siihhiilfo.)

Kanahaukka.
(Astiir imliimhariiis.)

Mehiläishaukka.

(Pernis apivonix.)

Tornihaukka. N-aipushaukka.

Hiirihaukka.

(Biiteo viiUldi-is.)
Kalasääski.

(Pandion haliatlii>:-)

Maakutka (uuuri lintu).

(Aqcila chrysaetus.)

Merikotka (vanha liutui

(Baliuetus albiclllu.)



^-3

i r
l^obuiibkaja.

fStrix biibo.j

Helmipullö.
(Syrnium fiiiiircim.)

Viirupöllö.

(äyrnium uralenie.)

\

Petolinnut II.

Kotimaisia pollöjii.

>,u \ ijiöliii.

(Asio otus.)

Hiiriiiispöllö.

fSu nila iiliiln.)

l.ii|>iii|i(illö.

(!< III- lii II III liiiiiiuiiiiiiiiij

\'arpiiMj)ölli(.

(Uurnia pusHerinu.)

Tunturipöllö poikineen.
(Syctea ncandiaca.)
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liuolenpilou. |()[ika \t'r luisia tunkin tapuaiiinie mii-

liiäii muilla yk-siii elävillä pistiäisillä.

:>. K u 1 t a s u u-p i s t i ä i s e t /CrabronidcE)

pyydystävät toukilleen enimmäkseen kärpäsiä.

r. «-S.

Petoeläimet {('nrtiirnni = ..Hliansyöjät"; myös
/'(/«i. iMittiiin luiinnuUinen nisäkäslahkc, johon
kuuluvat eläimet joko yksinomaan tai ka.svi-

ravinnon ohella pyydystävät saaliikseen muita
eläimiii. V. ovat kooltaan vaihtelevia, mutta aina

vahvaruumiisia, useimmiten nopealiikkeisiä, ais

timet ja henkiset kyvyt ovat erinomaisesti kehitty-

neet. Kuumiin rakenne on täydessä sopusoinnussa
elämäntapojen kanssa. P. muodostavat siten yh-

tenäisen sarjan suureksi osaksi kasviravinnosta
elävistä tyypillisimpiin lihansyöjiin. Erityisesti

tämä ilmenee hampaiston laadussa. Etuhampaita,
jotka yleensä ovat verraten pienet, on melkein
poikkeuksetta 6 kummassakin leuassa. Kulma-
hampaat ovat pitkät ja vahvat, suippokärkiset.

Poskihampaat taas vailitelevat suuresti sekä luvul-

tiurn (pitkä- ja lyhytkuonoiset ) että muodoltaan.
Takimaiset. korkeintaan 2 kussakin leukapielessä

molemmissa leuoissa, ovat nystermäisiä, kaikki

muut sahateräisiä. joskin niissä voi olla enem-
män tai vähemmän kehittynyt nystermäinen
kantaosa. Erityisen luonteenomaiset p:lle ovat

niiden isot raateluhampaat (dens lace-

ransj (yläleuassa kummallakin puolella viimei-

nen välihamma.s. alaleuassa ensiniäinen varsi-

nainen poskihammas) , jotka liikkuvat toistensa

sivuitse. Muut yläleuan ja kaikki alaleuan väli-

hampaat ovat yleensä pienet, usein poisputoavat.

Nystermä- ja sahateräisten hampaiden ko'on
suhde on selvin petoeläinluonteen mitta. Kissa-
eläimillä esim. on yläleuassa kummallakin puo-

len vain yksi hyvin surkastunut nystermäham-
mas. alaleuan vastaava hammas puuttuu tav.

kokonaan ja raateluhampaissa ei ole lainkaan
nystermäistä kantaosaa. Karhuilla taas, jotka

edustavat toista äärimäisyyttä, on sekä ylä- että

alaleuassa kummallakin puolen 2 hyvin kehitty-

nyttä nystermähammasta ja näitä pienemmässä
raateluhampaassa iso nystermäinen kantaosa.

Muita petoeläintuntomerkkejä ovat varpaiden
(4-5) käyrät, lujat kynnet. Kissaeläinten kyn-
sien tylsistyminen estyy siten, että niitä kan-
nattava nivel voidaan kohottaa taapäin. Osa
p:stä on kanta-astujia iesim. karhu) ja näistä

täydellisiin varvasastujiin {esim. kissaeläimet)

johtavat lukuisat väliasteet. Solisluu on hyvin
surkastunut tai kokonaan ]iuuttuva. kuten on
laita useiden muidenkin nopeasti liikkuvien ni-

säkkäiden. Kavinnon laadun mukaisesti ruuan-
sulatuskanava on verraten lyhyt. P:llä on kaksi
haaraineu emä (uterus bicornis) ja vyöistukka
(placenln zonaria). Useimmat ovat yksiavioisia.

Poikaset syntyvät avuttomina, vaatien siten pit-

källistä hoitoa. — P:iä tunnetaan yli 300 lajia.

Edustajia kaikissa maanosissa lAustraaliaan kui-

tenkin ehkä vasta ihmisen mukana saapuneina)
ja kaikissa ilmanaloissa mitä erilaisimmilla

a.suma-alueilla. Ihmiselle tai kotieläimille vaaral-

lisina suuret p. ovat kaikkialla saaneet väistyä
ihmisen tieltä. Toisia taas pyydystetään arvok-
kaan nahan, muutamia myös lihan vuoksi.

Kotieläimiksi ihminen on saanut kesytetyksi
koiran ja kissan. P. jaetaan seuraaviin heimoi-
hin: karhut (TJrsidae). näädät (ilustelidae). koira-

eläimet fCiiiiidie/, kissaeläimet (['elidcej, hyeenat
( Jlyienid(s), sivettikissat (Yivcrrid(c).

P:iin yhdistetään usein edellämainittujen
maa- 1. varsinaisten p : n lisäksi v e s i-p.

1. h y 1 j e-e I ä i m e t 1. e v ä j a 1 k a i s e t (Pinni-
/icdia, ks. t.), jotka voidaan käsittää vesielämään
mukautuneiksi p:ksi ja joilla varsinaisten p:n
kau.ssa lienee yhteiset esimuodot, eoseenikauden
kaikkiruokaiset ai k u-p. (Creodonla). I. V-s.

Petokuoriaiset (Carnivori = Carnboidea = Ade-
plKii/ii/. kovakuoriaisia, jotka elävät hyönteisistä,
simpukoista, madoista j. n. e. Jakautuvat heimoi-
hin Vicindelidfe (ks. Cicindela). ('«)o!/i(ice(ks.

M aa k i i t ä j ä t), Ualiplidas ja UytiscidcB (ks.

Sukeltajat). V. S-s.

Petokärpäset ks. K ä r p ä s e t.

Petolahti ks. P e t a 1 a h t i.

Petolinnut (Raptaiorcn). Nykyaikainen lintu-

tiede pitää pöllöjen I. y ö p e t o 1 i n t u j e n

( Kirigidmi yhdistämistä h a u k k o j e n 1. p ä i v ä-

]) e t o 1 i n t u j e n (Accipitrrs) kanssa samaan
ryhmään vähemmän sopivana, mutta molemmilla
on kuitenkin seuraavat yhteiset ominaisuudet

:

Ruumis tanakka, pää suuri, pyöristynyt, nokka
käyrä, ja sen tyvi vahanahan peittämä, silmät

suuret. Koko sääri on ruumiista ulkona, jalat

vahvat, varpaat kaikki samassa pinnassa, kynnet
terävät, vahvat ja koukistuneet, muodostaen näin
p:n luonteenomaisen raatelujalan. Kyynärsulkien
suuret peitinhöyhenet useammassa rivissä ja niin

pitkiä, että pisimmät ulottuvat yli sulkien puoli-

välin. Luuranko on hämmästyttävän samanlai-
nen, lihakset voimakkaat varsinkin rinnassa ja

raajoissa. Poikaset syntyvät untuvapeitteisinä

mutta avuttomina pesässä, jossa vanhemmat niitä

ruokkivat. Petolinnut I Accipitres) ahtaam-
massa merkityksessä ovat vahva- ja typäkkäruu-
miisia, leveärintaisia: raajat ovat usein suhteet-

toman pitkät, mutta erinomaisen voimakkaat.
Kauha säännöllisesti lyhyt ja vahva. Nokka on
sivuilta litistynyt, yläleuka leveämpi kuin ala-

leuka. Yläleuan kärjen takana on usein ..ham-

mas" (jalohaukoilla) tahi ainakin pyöreä mutka.
Jalka on lyliyt. vahva ja pitkävarpainen, ulkovar-

vas kääntyy monella lajilla taaksepäin. Höyhe-
net ovat yleensä suuria, mutta niitä on harvassa.

Pä.ässä. varsinkin ..ohjaksissa" ja silmän ympä-
rillä sekä kaulassa on usein untuvia tahi ovat ne
aivan paljaat. Siipi- ja pyrstösulat ovat aina huo-

mattavan isot. Eri sulkien lukumäärä on san-

gen pj-.syväinen : käsisulkia on tav. aina 10. kyy-
närsulkia tav. 13-16 ja pyrstösulkia 12 muissa
ryhmis.sä paitsi kori)pikotkilla 14. Aistimista

ovat erittäinkin suuret silmät hyvin kehittyneet.

Kuulo on niinikään tarkka, mutta hajuaisti pal-

joa heikompi. Henkiset kyvyt, jotka esiintyvät

saaliin tavoittamisessa, ovat korkealle kehittyneet.

P. asustavat koko maapallolla, runsaimmin lämpi-

missä ja kuumissa vyöhykkeissä, niukemmin lauh-

keissa ja kylmissä. Monet viimemainituissa seu-

duissa pesivistä ovat muuttolintuja. Pesimisaika

on kaikkien kotimaassa keväällä ja yleensä on

vain yksi pesue tavallinen. Pesä on hyvin monen-
lainen, useimmiten puussa, usein kallionkielek-

keillä, harvemmin jyrkkäseinäisi,ssä rakennuk-

sissa, vielä harvemmin ontoissa puissa ja kaik-

kein harvimmin paljaalla, tasai.sella maalla.

ITseimmat eivät itse valmista pesiääu. vaan otta-

v.it vanhan varis- tahi haikarnlinnun pesän asut-
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ta».^-.^;^ \ .ir»inkiii »uumniiiat liijit kSyttiivUt

to lu vuotta. Mimnt ovat pyiireiili-

k, \\iu vnililolevia, liarvcminin ai-

ra- Mömiii. Pienillä lajeilla on

Dl.. ' • kpl.), suurilla vHliiiu |l-3).

PoiK>!>vi 3Wit\vtit useimniiteii nlikevinii. uutuvu-

p«itteisinii. osuavat piau syiklli itse sitii ruokaa,

minkit emo niille kuntaa, ne kasvavat jn kellitty-

vät tiop«>ti<ti. P;n ravintona ovat kaikenlaiset luu-

r.i el. mutta monet, varsinkin pienem-

Dl. vUt niyJiskin liyi'>nteisiii. matoja, eta-

noin. .'M_M>skin raadot kelpaavat useimmille

multa tiedelmunsyöjiä p. ovat vain poikkeus-

tapauksissa. Saaliiseen tartutaan yleensä aina

kjnsillii. lentäviä liyönteisiä pienet lajit sieppaa-

rat nokallaan. Sauliin paloittelemi.seen käytetään

sekii nokkaa että jalkoja. Huuansulatus tapahtuu

hyvin nopeaan. P:Ila on kupu. Sulamattomat
ruuantähteet, luut. karvat, höyhenet y. m. pois-

tu\-at oksennuspalloina vatsasta. Petolintusyste-

matiikka kaipaa vielä paljon selvittelyä. Yksin-

kertaisin jako on neljään heimoon : uuden
maailman korppikotkat (Catliarlcp),

kurkikorppikotkat (Seriicniariidce),

korppikotkat (Vullurida:!, (jotka kaikki

usein yhdistetään yhdeksi : korppikotkat,
ks. t-) sekä haukat ( FalconidcFl. Erikoisase-

massa on viimemainituista usein omaksi heimoksi

erotettu rvlimä kalasiiäsket (Fandinnidir).

E. IV. S.

Petos. P:een tekee Suomen lain mukaan it-

sensä syypääksi se. joka hankkiakseen itscllofu

tahi toiselle laitonta aineellista etua saattaa jolle-

kulle tavaran tahi rahan tappion siten, että hän.

tuomalla esiin valheellisen asianlaidan, taikka

Tftilristiimällä tahi salaamalla todellisen, uikaan-

«aa taikka vireillä pitää erehdyksen; niinkuin

JO» hän myy väärennetyn tavaran oikeasta, se

koitetun puhtaasta, taikka virheellisen virheettö-

mästä; tuikku myy tahi vuokraa saman omaisuu-
den kahdelle tai use-.immallo; taikka ottaa palkol-

lispestin samaksi ajaksi kahdelta tai useammalta:
taikka myymisen, lahjan tai muun välipuheen
varjolla kavaltaa omaisuutta velkojalta, kun
ulosotto oo tulos.sa; taikka kaupassa tahi muu-
teo väitrin niittaa, punnitsee tahi laskee, taikka
muulla tavalla peijaa toisen. Milloin tämä on
tehty vain tavaran tai rahan tappion saattami-

•ekiii toitelle. on pelos myös olema.ssa. Ranprais-

tiu on Kiko.slain 30 luvun 1 §:n mukaan sakkoa
tahi vankeutta korkeintaan yksi vuosi, taikka.

jos a.*iianhMarat ovat erittiiin raskauttavat, kuri-

tiiHhuonetta korkeintaan kaksi vuotta ja kansa-
laisluoltamukHen menetys. P. on täytetty, vasta

kun petetylle on syntynyt omaisuusvahinkoa,
mutta jo sen yritys on rangaistava, ks. V a k u u-

tuspetos. A. T.

Petra, muinaisten edomilaisten, sittemmin na-

baiealniiiten (ks. t.l pääkaupunki. Nimi on kreik-
kalainen (= kallio), alkuperäinen nimi on tunte-

maton, multa lodcnnäkuinrHli sama kuin Raama-
tun <2 Kun. 14:) S el a d kallio). P. sijaitsi he-

delmäin »ixtaä laaksossa 11.') km pohj. Akaba-lah-
dcnta ja 74 km cicl. KuoUccita-merestä. Kaupun-
tnn peruHtamisaika on tuntematon, mutta lienee

paikka, se kun sijaitsi tärkeän kauppareitin var-

r<" in linnoitettu. V. 10.') e. Kr. P. joutui
f' haltuun ja kadotti vähitellen mer-
kii,. ». ••-M .1 Vielil 6:nnella vuosi*, j. Kr. I'. mai

nilaan piispanistuimena, mutta senjälkeen se pian

kokonaan muuttui raunioksi. V. 1812 .sen löysi

jälleen Burckhardt ja varsinkin viime vuosina on
raunioissa toimitettu kaivauksia, joiden seurauk-

sena on ollut rikkaan sivistyksen ja runsaiden

inuinaisjiiUunöslen ilmituleminen. [Briiiinow-Do

niasze\vski, ,.Die Provincia arabica" (10041 ; Mu-
sil, ,..-\raliia petriva" (19(i"-08): Daliiian, ..P. und
.seine Kelsheilifitiinier" (1908), ,,Neue V.-V^orschun

gen" (1912) ; „Corpus inscript. semit." II 30.5 ja

seur.l //. Il-a,

Petreeus f-lii']. E sk il (l.'i9:M0.'i7), Turun
piispa, synt. Gruniin pitäjästä Vermlannista, tuli

ylioppilaaksi Upsalassa 1009, maisteriksi 1019.

llarjoitettuaan useita vuosia opintoia \Vittenlier-

pissä ja ilenassa P. määrättiin 1628 Turun ka-

ledraalikoiiliiii opettajaksi. Kun katedraalikoulu

lO.^iO muutettiin kymnaasiksi, tuli P;staseiien

simainen jumaluusopin lehtori. V. 16;!4 P. sai Tu-

run tuomiorovastin viran, ja 1040 perustettuun

Turun yliopistoon hän tuli ensimiiiseksi juma-
liiusopiu professoriksi ja rehtoriksi. Piispaksi

P. nimitettiin 10.52. Täniii riiotsahiissyntyinen mies

oli niin perehtynyt suomen kieleen, että saattoi

toimia vaikiittavinipana jäsenenä 10:18 asetetussa

raamatiinkäännöskcmiteassa. jonka toimesta ..Coeo

Pyhä Ramattu suomexi" julkaistiin 1042. V. 1040

liän julkaisi ensimäisen tunnetun suomen kieli

opin: „Linfrua! Finnicse lirevis institutio". Ajan
oloihin nähden harvinaisen laajatietoisena. hurs

kanna ja maan parasta sydämestään harrastavana
miehenä P. vaikutti koulun ja yliopiston o]iettajana

tehokkaasti kunnollisen papiston kasvalt;imiseksi

\'ielä vira-ssakin ollessaan jiapit voivat liyötyä h!i

neii latinankielisistä saarnanjäsen nyskokoelniis
taan. joiden tarkoituksena oli joluhittaa heitä luon

nollisenipaan ja raamatiillisenipaan saaniatapaan.

kuin mikä oikeaoppisuuden aikana muuten oli ta-

vallista. Piispana P. liarrasti paiuston parasta,

m. m. hankkimalla kappalaisille nialidollisnuden

virkatalojen saantiin. Nuorison opetus ja knn
san koko siveellis-uskonnollincn eliiniä oli P:n
hellän huolenpidon esineenä, mutta häneltä puut

tui tarmoa jjlrjestyksen ylliipitämiseen aikana,

jolloin mahtava aatelisto pyrki mielivaltaisesti

sekaantumaan kirkon asioihin ja papistonkin kes-

kuuteen tunkeutui kaikenlaisia huonoja aineksia,

joilta puuttuivat sekä opilliset ettil siveelliset

edellytykset paimenvirkaan. .Sentilhden oli P:n
kuollessa hiippakunnassa paljon epäjärjestystil.

mutta itse hän jiitti rakastetun mnisfon.

A. J. P-ä.

Petrarca l'i'r-J, Franeesco (1.304 74), ke.ski

ajan Italian suurin lyyrikko ja renesanssin ensi

mäisiä cdeltäjiil. synt. Arezzossa i:!04. Isä, firen

zeläinen maanpakolainen ja lainoppinut, muutti

n. 1312 Avi^rnoniin. jonne perliekin myöhemmin
siirtyi. Isän toivomuksen mukaan P. 1319-26

lueskeli lainoppia Montpellier'ssä ja Bolofinaasa.

Va.sta v;n 1326 jälkeen P. palattuaan Avifjnoniin

sai kokonaan antautua iliaileniansa klassillisen

I
kulttuurin tutkimiseen. Pitkäniiperjantaiiia 1327

I'. ensi kerran kirkossa niiki Lauransa. Seur.

j
vuosina P. teki laajoja matkoja m. m. Ranskassa.

Flanderissa ja Saksassa keräten innolla vanhoja

käsikirjoituksia. V. 1337 P. Avi(;noiiin tiirmcltu-

nee,stä ilmn[)iiristä vetäytyi Vaucliispii rauhalli-

seen, majesteelillisfen alppien ympiiriiiniään Inak

»oon. Täiillii hänen svnnvnnäiniMi luonnon-
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Kianct' Heirare

tajunsa kehittyy, ja useimmat hänen piirliaim-

mista teoksistaan alkavat kypsyä. \'. i;!4l P.

Rooman kapitolilla kruu-
nattiin runoilijiikunin-

kaaksi. \'. 1:5.53 P. muutti
Italiaan eläen enimmäkseen
Xiscontien hovissa Mila-

nossa ja Veuezian tasaval-

lassa, jolle hän testamen-
tissaan lahjoitti kallisar-

voisen, n. 200 nidettä si-

sältävän kirja.stonsa. P.

kuoli .Vrquassa, lähellä Pa-
dovaa 1374. — P. nautti

harvinaisen suuressa mää-
rässä aikansa oppineiden
ja ylhäisten ihailua. Hän
on 1300-luvun merkillisin

kulttuuripersoonallisuus,

kuten Voltaire oman ai-

kansa. P. on subjektiivinen, rikas ja moni-
vivahteinen luonne. ..Maalliset" ja ..taivaal-

liset' ihanteet, elämänilo ja tuskallinen, as-

keettinen mietiskely ovat hänen sielussaan alin-

omaisessa taistelussa keskenään. Vaikka hän
yleensä teoriassa hyväksyy keskiaikaisen maail-
manvihan, ei hän kuitenkaan voi vapautua turha-

maisuudestaan ja puhtaasti maallisista nautin-
noista. Ennenkaikkea hän jumaloi klassillista

muinaisuutta, sen esteettistä elämänkuvaa ja rak-

kautta kunniaan. Hänen rakkaimmat kirjaili-

jansa ovat Cicero, Seneca ja Vergilius ; kreik.

suurmiehistä hänellä on vain hämärä aavistus. P.

ymmärtää klassillisen sivistyksen merkityksen,
tullen siten renesanssin edeltäjäksi. Kunnia ja

maine ovat hänen elämänsä ylimmät joUtotähdet,

mutta ajoittain nekin tuntuvat hänestä turhilta,

elämäänkyllästyminen valtaa hänet ja hän etsii

yksinäisyyttä luonnon helmassa. Suuren vasta-

kohtansa Danten tavoin P. uneksi eheän ja voi-

makkaan Italian syntymistä Saksan keisarin
avulla. — P:n laajin latinalainen teos on kuiva,

puoleksi historiallinen runoelma ..Africa", jonka
pääsankarina on Scipio Africanus. Muista latina-

laisista teoksista mainittakoon: ..Epistoljp met-
ricse", ,.Carmen bucolicum", ,,De vita solitaria.

„De viris illustribus" ja ennen kaikkea ..De con-

temptu mundi", jossa P. keskusteluissa P. Augus-
tinuksen kanssa paljastaa oman intensiivisen sie-

lunelämänsä ja mieltäkiinnittävät sisäiset risti-

riitansa paljoa avomielisemmin ja välittömämmin
kuin esim. kaunopuheisissa kirjeissään. — P:n
kuolemattomuus perustuu hänen italiankieliseen

lyriikkaansa. Sen huomattavin tuote ,.II Canzo-
iiiere" sisältää 366 runoa, etupäässä sonetteja. Näi-
den joukossa on muutamia hehkuvia isänmaalli-

sia lauluja, mutta useimmat esittävät runoilijan

tunteita Lauraa kohtaan. P:n lyriikassa huomaa
provencelaisen runouden, aikaisemman it. lyrii-

kan ja varsinkin antiikin kirjallista vaikutusta,

mutta pohjaltaan tyyli ja havainnollinen esitys-

tapa ovat kokonaan itsenäiset. Tosin Laura (luul-

tavasti rouva Laura de Sade) on runoilijalle jon-

kinlainen hyvä hengetär, kuten Beatrice Dantelle

ja pysyy — vastakohtana Boccaccion Fiammet-
talle — uskollisena avioliitossaan ja kylmänä
ihailijansa hehkuville huokauksille, mutta veret-

tömäksi symboliksi hän ei milloinkaan muutu.
i'aan pysyy elävänä naisena. Me näemme hänet

ilmielävänä edessämme, erilaisissa tiloissa,

saamme selvän käsityksen hänen kauneudestaan,
ja tavallisesti muodostaa Vauclusen mahtava,
juhlallinen alppiluonto viehättävän taustan ku-
vaukselle. P:n lyriikan kautta on luonnon kau
neus päässyt oikeuksiinsa mjöhemmässä runou-
dessa, P. etsii luonnossa vastinetta omille tunteil-

leen, luonto ottaa osaa hänen iloihinsa ja surui
hinsa aivan kuin uudemmassa lyriikassa. Canzo
nieren rinnalla on kuivalla, allegorisella ,,Tri

onfi" runoelmalla vain kirjallishistoriallinen arvo.
— P:n kieli on erinomaisen rikasta ja sointuvaa.
Koko renesanssiajan lyriikka polveutuu P:sta ja

kaikissa sivistysmaissa pidettiin seuraavina vuosi-

satoina P:n runoutta ihailtavana esikuvana. [G.

Volpi, „11 Trecento" (cap. II ; 1907) : A. Gaspary,
..Geschichte der ital. Litteratur" [1, Cap. XIII-
XIV: 1885-88); Menziöres, „Petrarque" (1895);
G. Finzi, ,.Petrarca" (1900); Körting, ,,Petrarcas

Leben und Werke" (1878) ; B. Zumbini. ..Studi

sul Petrarca" (1895.] M. V. E • -ch.

Petrasevskij [e'f-], Mihail V a s i 1 j e v i t s

(1821-66), ven. kirjailija, opi.skeli lakitiedettä

Pietarin yliopistossa. Hänen kotinsa tuli 1840-

luvulla etlistysmielisen nuorison kokouspaikaksi,
jossa pohdittiin yhteiskunnallisia kysymyksiä
ransk. sosialistien Saint Simon'in, Proudhon'in,
Fourier'n y. m. hengessä. Enimmin kiinnittivät

kuitenkin huomiota Venäjän omat kipeät kohdat:
sensuuri, oikeusjärjestys ja maaorjuus. Levittääk-

seen yhteiskunnallisia harrastuksia laajempiin-

kin piireihin P. alkoi 1845 salanimellä Kirillov

julkaista tietokirjaa ..Vierasperäisten sanojen

taskusanakirja", mutta sensuuri kielsi tämän vaa-

ralliseksi huomatun kirjan, jossa vaadittiin venä-

jän vanhentuneiden muotojen uudistamista. P.

aatteenkannattajiueen vangittiin 1849; heitä syy-

tettiin vallankumouksellisesta kiihotustyöstä.

Sotaoikeus tuomitsi yhtä vaille kaikki 22 vangit-

tua ..petraievtsia" kuolemaan, mutta tuomio lie-

vennettiin teloituspaikalla. P. karkoitettiin Si-

periaan, jossa kuoli. V. J. M-kka.
Petrefakti (kreik. peträ = kivi, ja lat. faeere

= telidä) ks. Kivettymä.
Petrejus [-lrc'-j, Petrus (k. n. 1620). ruots.

matkustaja ja kirjailija, oli kotoisin Upsalasta,

julkaisi 1592 Marburgissa väitöskirjan, oleskeli

1600-luvun ensi vuosina Venäjällä, sai sieltä ko-

tiin palattuansa paikan kuninkaallisessa kans-
liassa ja kä\-tettiin sitten useampia kertoja Ve-

näjän tuntijana Venäjälle menevissä lähetys-

töissä. Hänen teoksistaan mainittakoon : ..His-

toria Pseudo-Demetrii seu Griska Drapeia Ducis

Moschovitarum" (1608) : ,.Een kort och nyttig

Chrönica om alla Sverikis och Göthis Konungar"
(1611) ja pääteos, laaja kertomus Venäjästä ja

sen silloisesta tilasta „Regni Muscovithici Scia-

graphia. Thet är: een viss och egentligh beskriff-

ning om Evdzland" (1615, ilmestyi saksaksi 1620).

K. G.

1 Petri ks. Laurentius Petri ja Olaus
i
Petri.

Petrie [pitrij, Flinders (s. 1853), engl. mui-
1 naistutkija, on Egyptissä toimittanut kaivauksia

j

v:sta 1880 alkaen ja on v:sta 1894 Lontoon yli

' opistossa egyptologian professorina. Julkaissut

suuren joukon arvokkaita teoksia Egyptin mui-

j

naisuudesta, joista tärkeimmät ovat : ..The pyra-

I

mids and teraples of Gizeh" (18831. ..Kahun.
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Guroh »nd lla»ani" ilSUO); IVll el Ainarna'

(I8W). ..A hiMorv of KL'\pt" (lSM-19051. ..Na

»-,.•> ,. ' Ti.lli," 1896». ..Deudereli" (1898)
"] (190e>. .4. il. T.

1' k. pr(n) :: kivi. ja lat. /«

r«rr r triidap, kivettymä iks. t.).

Fetrifikataioni ik>. Pc t r i f i k a a t t iK ki

velt> iiimi-ii. ks. K i V e 1 1 y in ii.

Petrissä^ [fi'it ks. H i e r o ii t a.

Petrobrusiaanit. ko.skiaikaiuen kirkkoa va^i-

tu<.t.iva Uliko. Perustaja Picrro de Briiys cli

l8:iiDella riiosis. .Snnriiattuaaii kotisriidullaaii.

Etpiä-R.iiiska.via 20 vuotta lapseiikastetta. pap-

pien iiainiattomuutta ja kirkollisia menoja vas-

taan hän sai siirnianss» IK!0. jolloin kiilikeii kan-

ianjoukko liänet roviolla poltatti. Hiin liylkiisi

ulkonaisen kirkon perintiitietoint>cn ja piti vk

sin evankeliumeja sitovina. Hänen kuoltuaan

johti lahkoa Henry Ijiusannelninen. mutta vähi-

tellen se vainojen vaikutuksesta katosi. E. Ka.
Petrograd ks. Pietari.
Petrografia (kreik. pe/rox = kivi. ja tiraphciii

= kirjoittaa! on se osa <reolo';insta. jonka tehtä-

vinä on tutkia ja kuvata vuorilajien ainekset mi-

nenilojrisessa. fysikaalisessa ja kemiallises.sa suh-

ti-essa. selvittäfi vuorilajeissa tapahtuneet muu-
tokset ja eri vuorilajien suhtiN-t loisiinsa. Tähän
kuraavaan puoleen liittyy petrolo<rin. joka

edelliseen jierustuen ja vielä nojautuen keino-

tekoisiin kokeihio. koettaa selvittää vuorilajien

syntyä ja historiaa. — P. saa alkunsa G. A. Wer-
neristä. Nykyisen suuren merkityksensä se on

kuitenkin saavuttanut vasta mikroskooppi-
sessa p:9sa. Tässä suhteensa on tärkeintii mai-

nita engl. S o r h y. joka ensimäisenä otti käytän-

töön hienoksihiotut viiorila jilaitteet. O. T s c li e r

m a k. joka selvitti mineraalien kidejärjesteliiiiln

mUrSSmisen optillisten ominaisuuksien perus-

teella, sekä sittemmin Z i r k e 1. R os e n b u se h.

Fouquet. Michel-I, evy ja Beck o. jotka

ovat kehittäneet tiitä tieteenhaaraa yhä suurem-

pnnii täydelli.syyteen. /•'. .l/->irii.

Petrokov ks. Pioirko».
Petroleum! k-. \' u o r i ö 1 j y.

Petroleumibentsiini ks. V ii o r i ö 1 j y.

Petroleumieetteri ks. V u o r i ö 1 j y.

Petroleumikeittiö ks. Keittolaitoksi-t.
Petroli k -i. V u o r i ö 1 j y.

PetroUmoottorl ks. Polttomoottorit.
Petrologla ks. P e t r o fr r a f i n.

Petrolööri ja (naispuolinen i
petrolöösi

iransk. jtrlrnlrur, pelroleune\. nimitys, jota käy-
tetään niistä miehistä ja naisista, jotka Parii-

sin knmmuunikapinan aikana 1871 pctroleumin
avulla sytyttivät tuleen Tuileriat y. m. julkisia

rakenniiKsin : rnurliapolttaja.

Petromyzon ks. Nahkiainen.
Petronius Arbiter f-o'- f. Caius (?). roomal.

Hatiirikko ja romaanikirjailija, joka älynsä, suk-

keiuutenna ja sulavan käytöksensä vuoksi päiisi

keinnri Neron suosioon. Ilovipiireissä hän »ai

lii.lniinen nrbiter fietjnnli<r ja oli siellä huvien
o' a maun mttfirääjänä. kunnes hänen
ki.; 1 Tifellinus »ai yllytetyksi Neron
vihatoAiin tuomitsemaan liiinet kiiolema;iii v.

M j. Kr. P. A:n alkuperin 20 kirjaa sisältilnyt

tcoa ..8atir»" oli huumoria pulppuava matkakcrto-
inua. Sen liionteenta saa livvän kiiHityksen niistä

kntkelmist/i. jotka ovat iiilkinuiailmalle säi-

lyneet. Pisin tui kuuluisa ..(.Viia Triinalchionis"'

^„Tr^lnalkion pidot"), joissa joukko ajan tyyp-

pejä kokiHintune<'na herkuttelevan nousukkaan
piiytäUn laskettelee väliin rivoja, väliin ku-

vaavan typeriä tahi purevan .sukkelia sutkauk-

siaau. Kullekin on annettu oma kielensä ja sik-

sipä kertomuksessa vilisee kansanomaisia kulu-

neitu ja murteellisia sanoja ja lauselapuja. ,lulk.

liiieheler (4:s pain. ISHM). Lo\ve (1005). Friinl

liiiider (1891) y. m. ll^ollif:non, ..l^tude sur P<5t

lone" (1892), sama. ..Pftrone au moyen-flse el

ilaus la littfrature fran(;aise" (189S). .sama, ,.P*!t

rone en Frann»" |10()4) : llein/.e. ..Petron iiiul der

UMiechische Hornan" (..Hermes" 1S99), Thomas,
..I.Vnvers de la .sociftf romaine cTaprds Petrone"

i2:neii pain. 1902). K. III.

Petropavlovsk f-<i'l. 1. Piirikunnankaupunki
Venäjän Keski-Aasian pohjoisosassa. .-Vkmolins

kili provinssissa. Isimin ja Siperian radan var

rella ; 43.;!9;l as. (1910). Muutamia kirkkoja,

nuiliamettilaisia rukoushuoneita. pari koiilim

IIII. in. kir};iisikoulu). Nahka-, rasva- y. m. s. teli

taita. Kirpiisiaron päiikauppapaikka, jonne tuo

daan karjaa, karjantuotteita. käsiteollisiiusiuot

teitä (silkkikaiikait-a. mattoja, vaippoja y. m.)

ja josta viedään puuvillakankaita, rauta- ja me
tallitavaroita. viljaa, sokeria. — P:u paikalle per.

17.')2 linna, joka 1807 korotettiin kaii|)unfriksi. —
2. Kaupunki (Siperiassa. Kamtsatkan provinssin

pääkaupunki. Kamtsatkan itärannalla Avnfsan
lahden ])eriikassa erinomaisen suojaisessa ase-

massa: 1,346 as. (1911). Mainion satamansa
(jäätön n. 10 kk.) ja .sotilaallisesti edullisen ase

liiansa takia \'eiiiijiin liallitns paraikaa suunnitte-

lee P:sta sota.satamaa. Laufraloii ^iihkiilenuätin

asema. — P. per. 1740: kesällä 1S.'i4 eii>;l. ransk.

laivasto turhaan yritti liävittää muutamia P:n
luo rakennettuja pattereita. E. A'. K.

Petrosa /-'V-/. Petrus ik. l(SOfl) . Eerikinpoika,

mainitaan olleen kotoisin Polijanmaalta ja lähte-

neen. Iiarjoitelliiansa opintoja Tukholmassa ja

Upsala.ssa. ulkomaille. \'. 1,'>97 häiiel kirjoitettiin

oppilaaksi Rraunsherfrin jesniittaseniinaariin ja

sitten hän kiivi itse Roomassa, jossa hänen ker

rotaan kääntyneen katoliseen uskoon ja tulleen

lainopin tohtoriksi. V. 1004 hän palasi Ruotsiin,

sai paikan Kaarle kuninkaan kansliassa ja lähe-

tettiin sitten Praaf.'iin keisari Rudolfin luo val-

tiollisissa asioissa. l';ihitessansa syksyllä i60Cy

vanpittiiii P.. jonka katolinen usko oli saatu ilmi,

syytettiin salahankkeista Ruotsia ja Kaarlea vas-

taan, tuomittiin kiduttavan tutkinnon jälkeen

kiiolemajin ja iiieslatliiii. Hiiiilä nimitettiin jos

kus niyiiskin Romanovit/, niniellii. (K. C. Lein-

herjr. ...N'va iinderrättelser oni P. P." (Hist. Ar-

kisto .\\-M).| K. n.

Petrosavodsk ks. Petroskoi.
Petroselinum ks. Persilja.
Petroskoi (ven. l'ilrmarodnk). I. K a u-

p II II k i. .Aiiiiuksen läilnin 1. kiiverneinentin pää-

kaupunki. Ailnisjärveii länsirannalla, Petroskoin-

lahden (.Xänisjärven läntisimmän lahden) ran-

nalla Nepalinka- ja I>ososiiinaja-jokicn varsilla.

«r47' pohj. lev. ja 4°0:t' it. pit. (Pnlkova.sta)

;

matka Pietariin (vesilsei 4(l.'i km. 1.'').420 as. (1910)

;

v. 1897 oli asukkaita 12.905. joista kreik.-kato-

lisia ll.fiOO. protestantteja 802 (siinä luvussa

suomalaiset luterilaiset 748), juutalaisia 210,

rooni. katolisia 200 ja muita iiskolaisia 1H. Kreik.-
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.1 1<atoli.sia kirkkoja 7. joista erittiiiii niuiiiittakiKiii

Pietari Suuren rakeunuttama Pietari-Paavalin

kirkko. 1 luterilainen kirkko. Kouluja : kymnaasi
(7-luokk.). naiskyinuaasi 7 Uiokk.). lienfiellinen

-eminaari. opettajaseminaari. Iicufiellineu koulu.

liiip]iakunnalliDen tyttökoulu (6-luokk.l. ..kau-

|iun<;inkoulu" (o-hiokk.t. 2 kansakoulua, tehtaan
koulu. alempi käsityöläiskoulu. suomalainen
kansakoulu, välskärikoulu y. m. - Lääninsai
raala. 2 apteekkia. - Museoita: Historiallis-

etnofjrafinen museo. vuoriteoUisuusnuiseo, Aunuk-
sen luonnontieteellis-taloudellinen museo. Keskus-
\irastoja: Aunuksen kuvernöörinvirai^to. Aunuk-
sen vuoriteollisuusliallitus. nieripelastuspiirihal-

linto, y. m. — Kirjastoja; Aleksejevin yleinen

kirjasto. - Nähtiivvvksiu: Pietari Suuren ja

.\leksanteri II :n muistopatsaat: yleinen puisto

(Pietari Suuren perustama). — Historia. Kau-
punki sai alkunsa siten, että Pietari Suuri perus-

tutti Lososinnaja-joen (ks. ylemp.i r:uinalle rauta-

tehtaan ..Petrovskij zavod" (siitä nykyinen nimi),

joka varustettiin valleilla, kanuunoilla ja niiehis-

töUii : tehtaassa valmistettiin m. m. kiväärejä.

Pian rakennettiin myös linna keisarin käyntejä
varten ja ylemp. mainittu Pietari-Paavalin kirkko

y. m. Mutta jo 1724 siirrettiin kiväiiritelulas

Siestarjoelle ja pian muukin toiminta taukosi.

V :sta 1755 toimi P:ssa jonkun aikaa vaski-

valimo ja v:sta 1703 erään ranskalaisen ylitiön

rautatehdas. Uutta vauhtia sai paikkakunta kun
Katariina II 1774 perustutti sinne kanuuna-
ja asetehtaan (joka on toimessa vieläkin) ja

1777 antoi tehtaan viereen muodostuneelle ky-

ljille kaupungin arvon; 1782 siirrettiin sinne

myös maakunnan liallitns. V. 1784 telitiin P:.sta

[lääkaupunki n. s. ..Aunuksen ja Vienan läänien

käskynhaltijakuntaan" (jonka ensimilisenä ku-

vernöörinä oli runoilija Der za vi n). V. 179H

alennettiin P. NovsorofUn lääniin kuuluvaksi piiri-

kunnankaupungiksi. mutta tehtiin 1802 uuden
.•\ n n u k s e n läänin (ks. A u n u s) pääkau-
iriksi. jona se yhä vieläkin on. — P:n ja Pieta-

rin kaupuncrin välillä on suoranainen vilkas laiva-

liikenne. Muut tärkeimmät laivakulut ovat: Po-

ventsa;iii (Aänisjärven pohj. päässäl ja Vodda-
joelle (Podporozskoihin. Aänisjärven itärannalla).

— 2. Piirikunta ivrt. Aunus, hallinnolli-

nen jako) käsittää 14.9.35 km-:n suuruisen xna;i

alueen Aänisjärven länsirannalla. .Vunuksen k a r

j a 1 a i s- ja v e p s ä 1 ä i s-aluetta. N. 101.400 as.

(1912). 6.S as. l:tä knr:iä kohti. V. 1897 oli

asukasmäärä 79.712 henkeä. joista suomen-
sukuista kansaa 25.737 henkeä (nimittäin 17.641!

karjalaista. 7.257 vepsäläistä ja 837 luteril. suo-

malaista). Tiirkeiministä kunnista mainittakoon:
Säämijärvi (Samozerskaja). Muudjärvi (Spaso-

Prerbrazenskaja). Pyhäjärvi (Svjatozerskaja).

Suoju (Suiskaja), Soltjärvi 1. Suotjärvi (selt-

ozerko-Bereznaja) ja Kontu|)olija (Kondopczkaja) :

ja niissä olevista huomattavimmista paikoista

mainittakoon: Kivatsun koski (ks. t.). Sok-

sun porfyyrilouhos. Tiudien marmorilouhos ja

Dvortsan terveyslähde (ks. Mundjärvi).
L. n-ncn.

Petrovsk [o'-]. 1. Piirikunnankaupnnki Itä-

Xenäjällä. Saratovin kuvernementissa. Saratovin
kaupungista luoteiseen Medveditsa-joen ja rauta-

tien varrella; 19.346 as. (1910). — Luostari, muu-
tamia kouluja, kirjasto, sairaala. Muutamia

liöyrymyllyjä y. m. teollisuuslaitoksia. — Pietari I

per. P:n 1698 rajalinnaksi tataareja vastaan.
— 2. Satamakaupunki Kaukaasiassa, Dagesta-
nissa. Kaspianmeren rannalla, rautatien var-

rella: 22.068 as. (1911). Muutamia kouluja; tu-

pakkatehdas. Ennen melkoinen kauppa on viime
vuosin:i (uutuvasti vähentynyt. — Per. 1857(1844
perustetun P:n linnan ympärille). (E. E. K.)
Petrozavodsk ks. Petroskoi.
Petrus ks. Pietari.
Petrus, Martyr V e r m i <r 1 i (1500-63). it.

jumaluusoppinut, tuli 15 V:n vanhana munkiksi,
ja toimi v :sta 152() alkaen saarn;uijana m. m.
Koomassa. Napoli'ssa hän tutustui Juan de Vai
desin piiriin ja omi.sti tämän reformatoriset mieli

piteet. V. 1541 valittuna Luccan läheisyydessä
olevan luostarin prioriksi hän täällä toimi us-

konpuhdistuksen liengessä järjestäen m. m. säUn-

nölli.stä raamatunlukua. Nautittuaan ehtoollista

evankelises.sa nmodossa P. kutsuttiin inkvisitsio-

nin eteen (1542), mutta pelasti henkensä pakene-
malla Strassburgiin. jonka yliopistossa hän jon-

kun aikaa oli |irofessorina. Oltuaan v:sta 1547

professorina Oxfordissa ja v:sta 1552 jälleen

Strassburgissa hän 1550 siirtyi professoriksi Zu-

richiin, jossa m. m. otti osaa ..Confessio Helve-

tica posterior"in laatimiseen. Protestanttien kes-

ken hänen maineensa oppineena oli tavattoman
suuri, jonka takia hiinet m. m. kutsuttiin Rans-
kaan ottam.ian osaa uskonnonkeskusteluun Pois-

sv'ssä 1561. [K. Selimidt. ..Petrus Martyr Ver-

mirrli" (lS.=,8i.l e'. K-<i.

Petrus Daniiani ks. D a m i a n i, P.

Petrus de Dacia (n. 1240-88). ruots. uskonnol-

linen kirjailija, liittyi dominikaaniveljeksiin. opis-

keli Kölnissä 1266-69 sekä sen jälkeen Pariisissa

.St. Jacquen dominikaanikoulussa Tviomas Akvino-
laisen johdolla. Toimi dominikaanien opettajana

Ruotsissa ja Visbyn dominikaaniluostarin prioriiia.

Hänen perustamansa on ensimäinen dominikaani
luostari naisia varten Ruotsissa. Lat. teoksessaan

(julk. sarjassa ..Acta sanctorum") hän on erit

täin miellyttävällä tavalla kuvannut erään nuo
ren naisen, sittemmin pyhimykseksi julistetun

Kristiinan elämäntarinaa, johon hän Kölnissä

oleskelll^ssaan oli tutustunut ja syvästi kiintynyt.

Hänen kääntämänsä ja muodostamansa arvellaan

myös kuuluisan kokoelman ..Ett fornsvenskt le

gcndarium" olevan. H. Krti.

Petrus de Vinea, oik. Pietro della
Vigna (1190-12491. it. oikeusoppiiuit ja valtio-

mies; palveli keisari Fredrik II :ta tärkeissä tuo-

marin- ja diplomaatintoimissa: vangittiin ja so-

kaistiin 1249 .syytettynä murhahankkeista keisa-

ria vastaan, minkä jälkeen luultavasti surmasi it-

sensä: bänen kirjeensä ..Epistclarum libri \\"

ovat tiirkeä Fredrik II: n historian lähde: kir-

joittanut myös ..De potestate imperiali" ynnä
lat. ja it. runoja. [Capasso ja Janelli. ..Pietro delln

Vigna'" (1SS2).]

Petrus Elavi (k. 1299), ruots. piispa, tuli

1280-luvulla \'esteräsin piispaksi ja seurasi 129.".

marski Torgils Knuutinpoikaa hänen ristiretkel

liian Karjalaan, kastaen karj;ilaiset kristin-

uskoon. Mistä syystä juuri hän. eikä joku mun.
esim. Turun piispa, tähiin toimeen valittiin, emme
tiedä. Myöhemmin joutui kuitenkin P. E. rii-

toihin Birger kimink;\an ja marskin kanssa ja

pakeni Norjaan, jossa 1299 kuoli. K. G.
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Petrua Jon». liikaninirltii H r I s i u ^ i u s

«k. lÖOTi. ruotii, piispn. l°psiilan yliopiston proles-

•orina ollpssiinu P. J. ryhtyi 1576 sonoiu jii kir-

joitukttin tai>t<'leuuian Juliana 111 :n julkaisemaa

lilurpaa vn<iaan, jatkarn seuraavina vuosina

taittrlu.uin siitii liuolimatta. ettlt liiineltii riistrt-

tiio tulut. virka, jopa ajoittain persoonallinen va-

pauskin. V. 15S1 Tukliolnuusa vunsiittuna V. J :n

oonistui paeta Xyköpinjiiin. jossn Kaarle lierttua

otti lulnet turviinsa. V. 1586 herttua nimitti Iiii-

net kitni-iknan vastustuksesta huolimatta Streni:-

n.- '-.si. llilnen johdollaan hiippakunnan

p.^ mielisesti asettui litur-iiaa vastaan.

Cp-al lu kokouksessa 1593 P. J. oli huomatuim-
pia johtoni ieh iii. .4. J. P-ii.

Petrus Lombardus \n. 1105-601, skolastilaineu

jumaluii-o|i['iiHit, loimi v :sta 1140 Pariisin Notre

Danien katedraalikuulnn opettajana ja kuoli Pa-

riisin piispana. Hiinen piiii teoksensa ..Liliri qiiat-

tuor sententiarum" oli koko ke.skiajan enimmin
kilytetty do^iiatiikan oppikirja. Lukuisia seli-

tyksiii on siihen kirjoitettu ja fekijii sai sen joh-

dosta knnnianimen ..nm-iister sententiarum".

Teoksen suuri menestys johtui ctupiiiissii sen ob-

jektiivi-estä. kertoilevasta luonteesta. E. K-a.

Petrus MagTii (P e d e r &I A n s s o n) (k. 1534)

,

ruots. piii-pa jn kirjailija: oleskeli v:sta 1508

kauan aikaa Roomassa: tuli 1524 \'esterftsin piis-

pak.si. mutta riitaantui pian Kustaa Vaa.san

kanssa, jonka kirkkopolitiikkaa ei hyviiksyuyt,

ja menetti kaiken sananvallan hiippakuntansa
asioissa. P. M. jiitti jillkeensii useita erilaisia ai-

neita käsitteleviit riiotsinkielisiii klisikirjoituksia

:

bSn oli ensimiiisiii oppineita, jotka kiiyttiviit kir-

joituksissaan ruotsin kieltii.

Petrus Venerabilis dat. t(wt'r«'6i7i« = kunnioi-

tettava) (n. 1004-1105), v:sta 1122 Clunyn luosta-

rin apotti, niinen aikanaan flunyn (ks. t.) liios-

tnriliitto kohosi korkeimpaan kukoistukseen.ia.

Pyhän Bernhardin rinnalla hiin oli aikansa vai-

kutusvaltaisin kirkonmies. P. V. kirjoitti pctro-

hnisiaaneja ja juutalaisia va.staan. E. K-a.

Petsans. 1. Metalliesineittcn pinnan puhdista-

minen sille gynlyneestii happcumakerroksesta ha-

pon arulla, jonka tarkoituksena on joko saada
metallin kaunis luonnollinen viiri niikyviin tai

räin puhdas pinta, iolion sitten esim. palvanoi-

dessa peitemetalli helposti tarttuu. Happona kiiy-

telHiln mieluimmin rikkihappoa, ITappo tavalli-

»c»ti laimennetaan vedellil. esim. 1 osa rikkihap-

poa lOIOO osalla vcttii. Petsattavat esineet Saa-

rat liota hapossa, kunnes niiden pinta tulee kiil-

taviikiii, ja sitten ne mahdollisimman nopeasti huuh-
dotaan mieluimmin lilmpimiillii vedellii ja kuiva-
taan «nhajoiihoilla ikiilto-p.). Sopivilla hapoilla

ja aineilla voidaan nilin kiiltilviiksi petsattu pinta
snada himmeilksi (liimmeii-p.) . Kun muutamat
metallit ja useimmat metalliseokset tiilen kilsitel-

tyinä «aavat erityisen viirin, kilytetäiin p :ta myiis-

kin metallien „vnrjiiiimi«een" ja ..keitlilmiscen".

— 2. Puun pinnan vUr^iiiiminen hapolla. Tilhiln

kBvtetliiin tavallisesti laimeata typpihappoa tai

knliumrierman;;nnaattiliuosta, jotka puulle sivel-

tyinä tekevilt sen keltaiseksi tai ruskeaksi. Ylei-

sesti sanotaan vllriaineellakin vilrjiittyil puun
iinpintaa petaatiikiii. l'n Po.
Fetieneg^t 'ven. pelimrrji, kreik. jinlnirtnkitai,

unk. hr^myok). muinainen turkkilai^perilinen
kanaa, joka 9:nDellil viiosis. aiiusti Volf^an ja

L lal-joiMi viili.sessit maassa, räiiiiiii viiosis. loppu
i puolella he — muiden turkkilaisliciiiiojon aliilis

I tainina — vuorostaan tunkivat tiolliiiin l.cliodi

assa (Etelii-Veniljiillii Dneprin ja Diiestrin var

I

silla asuvat) unkarilaiset, jotka nyt siirlyiviit

liinnemmiiksi ja lounaiscnimaksi nyk. Moldovaan
(n. SSO j. Kr.) ja sieltii l'nkariiii. llonin ja To-

imivan viiliset arot olivat nyt p:n hallussa. V.

I

OCS he ahdistivat Kiovaa, jonka ruhtinas Svja-

toslav tiimiin jolidosta kiiruhti takaisin Hulgaa
riaan tekemiilliiiin sotarelkeltii ; v. 971 hiin Dnep
rin koskilla kaatui tiiislelussa p:ejä va.staan. Vii

mei.sessii voniiliiislen ja p:n viilisessii taistelussa

Kiovan luona 1034 p. kiirsiviit tappion ja siirtyi

viit tiimiin jiilkeen Tonavan maille pliin Hiilpia

riaan asti. joutuen nyt taisteliiiliin Bysantin
kanssa. Maritsa-joen suulla keisari Älcksios
Koninenos 1091 heistii saavutti ratkaisevan voi

ton : tiimiin jiilkeen p. hajosivat osaksi Bulpia
riaan, osaksi Unkariin, jossa sulautuivat unkari-
laisiin (muistona heistii m. m. useat llisiinin niini-

set paikat). [Neumann, ..Die Volker des sUdl.

Husslands in ihrer gescliichtlichen Entnickliiup"
(2:nen pain. 1855): tioliiliovskij. „Petsoiie';i.

Torki i Polovtsy" (18S4I.] V. W.
Petseri (ven. Petsory). kaupunki VeniijiiUii.

1'ilikovan kuvernementin liinsirajalla, Pilikovan
kaupungista länteen; 2,240 as. (1009). Kuuluisa,
lujien muurien ympiiröiniii luostari, per. jo 1473.

Pian sen liiviliiisel hiivittivät, mutta 1519 se ra-

kennettiin uudestaan. Oli sitten rajalinnana mo-
nien hyijkkiiysten ja piiritysten alaisena (Istvftn

Bäthory'n. Kustaa .\adolfin). — Paljon kiiytetty

pyhiinvaelluspaikka. l E. E. K.)

Petserskij, .Andrej, salanimi, ks, Meljni
k o v.

Petsi. happoliuos. jolla metallia tai puuta pet

sataan ks. Petsaus. Myiiskiii viiri iiiikii me-
talli- tai puuesineen pinnalle on petsaamalla saatu.

Po Po.
Petsikkotunturi, Inarinjiirveen ja Tenojokeen

laskevien vesien vedenjakajana oleva matalahko
tunturi Siiytsjiirvon ja Mierasjiirven välillii; sen

viiliiiisestil korkeiidest.a huolimatta on huipulta

valtava niikiinla varsinkin luoteeseen, josta niikyy

Norjan puolella oleva Raste^aisa (ks, t.) ja sitil

ympiiriiivil mahtava tunturiseutu, P:n yli ktty

Inarin-Utsjoen postikulku: samoin mainittujen
pitäjien raja, P:lla on uusi hyvii autiotupa mat
kusta ain mukavuudeksi. L. Il-nrri.

PetSili ks. T s i I i.

PetSora l-o'-], virt.a Pohjois- Veniljiillil, Permin,
\'olojrdan ja Vienan kuvernementeissa, liihtee Ura-
lin lilnsirinteeltil. Permin kuvcrnementista, vir

tila lyhyessii yliljuoksussaan (\'olosjanitsan suun
alapuolelle) vuolaana liintistii piiiisiiiintaa, käiiii

tyy pohjoiseen, Usan suun alapuolella liiiiteen.

lounaiseen, liinteen, Tsiljman suun luona, jossa

:ihijiioksu alkaa, iiohjoiseeii, laskien vihdoin t:i-

vattoman laajan, saaririkkaan suistomiuin kautta
Pohjois-.Iiliimeren Pin-lahteen (75 km pitkii, 70
km leveil: pohjoisessa sen sulkevat merestii Russ-

kij Zavorot-nicmi ja fliiliaevy Koiiki-saaret), Pi-

tuus 1,707 km. Leveys ylempiinii n, '/< l""- keski-

juoksun alaosassa flzman suussa) I '], km. Oikea
ranta tavallisesti vasenta korkeampi, Alajuok-

Hussa alava vasen ranta tulvan aikana peittyy

I

aina 20 kmtn laajuudelta. Syvyys vaihteleva;

1 suun poikki kulkee särkkil. jolla on vain 4 n»
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vettii. Kuljettava P. on liöyiyahiksilla 1.4.i0km;

tukinuittoon sitii voidaan kiiyttäil hieman ylem-

pänii, yläjuoksulla vasemmalta tulevan Unjan
suusta alkaen. Jiiässii P. y UI juoksussaan on n.

6 kk., suupuolella 8 kk. Liikenne kuitenkin ver-

raten vilkasta: alas viedäiin viljaa, rautaa, teolli-

suuden tuotteita, puutavaroita, suolaa, ylös kalaa,

turkiksia, poronhoidon tuotteita, merieliiinten ih-

raa y. m. Tärkein P:n satamista on Tsiljnian

suussa (vastaisella rannalla) oleva P:n piirik\in-

nan pääkaupunki Ustj-Tsiljma. Lisäjokien var-

silla olevista mainittakoon syrjäänien „pääkau-

punki" Izma sanuiiinimisen joen varrella.— P:n
lisäjoista tärkeimmät ovat, oikealta: Ilydzj, Usa,

Sosva, Sapkiaa, vasemmalta: Unja, Volosjanitsa,

Kozva, Izma, Petsorskaja Piznia, Tsiljma. Sula. —
P:n yläjuoksun seudut kasvavat metsää, joka keski-

juoksulla vähitellen harvenee, alajuoksulla vaih-

tuen vesiperäiseksi, metsättömäksi tundraksi

(P:n ja Uralin välillä „Isonniaan tundra", P:n
länsipuolella „Vähänmaan tundra") ;

laajoja,

erinomaisia laidunmaita on runsaasti. Tundralla

kuljeksivat samojedit ja paimentolais-syrjäänit

porolaumoineen, metsäscuduilla asustavat vauraat

„kiinteät" syrjäänit ja venäläiset uutisasukkaat.
— Kalastus kaikkialla huomattava. E. E. K.
Petsory ks. P e t s e r i.

Pettenkofen /-ö'-/, August von (1822-89),

itäv. taidemaalari ja kivipiirtäjä ; opiskeli syn-

tymäkaupungissaan Wienissä ja myöhemmin Pa-

riisissiv, jossa häneen vaikuttivat Meissonier ja

Troyon. Tuli erittäin suosituksi pienillä laatu-

kuvamaalauksillaan Unkarin sotilas- ja kansan-
elämästä. E. R-r.

Pettenkofer, Max von (1818-1901), saks. ke-

misti ja hygieenikko, tuli 1847 lääketieteellisen

kemian ylim. professoriksi Muncheniin toimien

tehokkaasti tämän tieteenhaaran edistymiseksi.

P:n suurin ansio on kuitenkin tieteellisen ja

kokeellisen terveysopin perustaminen. Itse omis-

taen laajat tiedot niin hjvin kemian ja lääke-

tieteen kuin teknillisten tieteiden ja taitojen

aloilla P, oivalsi, että terveysoppi ei saattanut

kehittyä omintakeiseksi tieteenliaaraksi ainoas

taan hyväkseen käyttämällä muiden, varsinkin

luonnontieteiden, ja lääketieteen eri haarojen

saavutuksia ynnä teknillisten taitojen ja joka-

päiväisen elämän kokemuksia, vaan että sen tuli

itsenäisesti kokeilemalla pyrkiä ratkaisemaan
määrätietoisesti suunnittelemiaan kysymyksiä:
ennen muuta oli hygienialle hankittava tieteelli-

nen pohja, jota vailla se siihen asti oli suurim-
maksi osaksi ollut. Tässä tarkoituksessa tuli

terveysopilla olla yliopistoissa oma edustajansa

ja tämän käytettävänä erikoinen tieteellinen lai-

tos, jossa mitä erilaisimpia tutkimuksia voitai-

siin suorittaa. P:n toimesta perustettiinkin

Muncheniin ensimäinen terveysopin vakinainen
professorinvirka, jonka haltiaksi P. itse joutui

1865, saaden myöskin erikoisen hygieenisen lai-

toksen (ensimäinen laatuaan) käytettäväkseen.

P:n ensimäiset jo aikaisemmin suorittamat tut-

kimukset terveysopin alalla koskivat uuni- ja

ilmalämmitystä sekä ilmanvailitoa ja vaatteiden

fysikaalisia ominaisuuksia. Niinikään P. oli jo

1855 tutkinut koleeran leviämisen ehtoja ynnä
maaperän ja veden merkitystä sen kuten myöskin
lavantaudin leviämiselle. Yhdessä Voitin kanssa
P. tutki myöskin hengitystä, ravitsemusta ja ai-

neenvaihtoa terveysopillisia näkökohtia silmällä-

pitäen. P:n runsaasta tieteellisestä tuotannosta
mainittakoon seuraavat julkaisut terveysopin

alalta: „Untersucliungen und Beobachtungen iiber

die Verbreitungsart der Cholera" (1855), „Cber
den Luft\vechsel in Wohngebäuden" (1858), „Die
Verbreitungsart der Cholera in Indien" (1871),

,,Zur Ätiologie des Typhus" (1872), „Beziehun-
gen der Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden"
(4:s pain. 1877), ,.t'l)er Nahrungsmittel und iiber

den \Verth des Fleischextrakts" (2:nen pain. 1876),

„trber den \Verth der Gesundlieit fiir eine Stadt"
(3:s pain, 1877), ,,Der Boden und sein Zusanimen
hang mit der Gesundheit des Menschen" (1882).

Yhdessä Ziemssenin kanssa P. julkaisi laajan ter-

veysopin käsikirjan, „Handl)uch der TTygieue"

(1882 ja seur.). P. kuului „Zeit.schrift fur Biolo-

gie" nimisen aikakauskirjan perustajiin sekä toi-

mitti yhdessä Hofmannin ja Forsterin kanssa
(1883-94) aikakauskirjaa „Archiv fiir Hygicne".

ii. OB.
Pettersson, Axel (s. 1868), ruots. kuvanveis-

täjä; smAlandilainen talonpoika Döderhultin pi-

täiiustä Kalmarin läänissä. \"eistänyt puusta pie-

niä pilakuvamaisia ryhmäkuvia, jotka leikkisän

liioittelevaisuutensa oliella ilmaisevat varmaa ja

tyyliltään omaperäistä muodontajua. P:n teok-

sista, joita on m. m. Gööteporin museossa, Thie-

lin galleriassa Tukholmassa ja .Ateneumissa, mai-
nittakoon ryhmät ,.Varusmiesten tarkastus" ja

„H,autajaiset". E. R-r.

Pettie [peti]. John (1839-93). skotl. taide-

maalari : opiskeli syntymäkaupungissaan Edin-

burgh'ssä. työskenteli v:sta 1862 Lontoossa.

Maalannut hienoa väriaistia osoittavia muoto-
kuvia ja etenkin historiallisia laatukuvia. Ku-
vittanut myös kirjoja. [Martin ILardie, „John
P." (1908),] E. R-r.

Pettilä (ruots. Karlberg), ratsutila Uske-

lan pitäjäs.sä 6 km Salon kauppalasta kaakkoon,
käsittää nykyään n. l.js manttaalia. 480 ha. Vesi-

mylly. Omistajista mainittakoon ratsumestari M.
Carpelan (k, 1766), tohtori C. G. von Bonsdorff

(1838-80), kreivitär M, Armfelt ja uyk. (1914)

maanvilj. Herman Bock. A. Es.

Pettuleipä ks. H ä t ä I e i p ä,

Petty IpeliJ, Sir William n623-87), engl.

taloudellinen kirjailija ja tilastotieteen perusta-

iia; toimi v:sta 1648 anatomian opettajana Ox-
fordissa, tuli 1652 Irlannissa olevan armeian yli-

lääkäriksi ja sai 16Ö4 toimitettavakseen uuden
V. 1641 takavarikkoon otettu-en maatilo-en mit-

tauksen ja jaon, mikä toimitus teki hänet varak-

kaaksi mieheksi: tuli sittemmin Irlannin yli-

maanmittariksi. P. on Englannin huomattavim-
pia aikaisempia taloustieteilijöitä, fysiokraattien

ja Adam Smithin edelläkävijä: saattoi käytän-

töön nimen „poliittinen aritmetiikka": teoksia

.,.\ treatise of taxes and contributions" (1662),

„Quantulumeunque, or a tract concerning mo-

ney" (1682). „Essay concerning the multiplication

of mankind" eto. (1862), ,,Political arithmetic"

(1690).

Petu 1. alusta (ruots bfidd) tehdään asetta-

malla puita, ruokoja, rottinkia t. muita sopivia

aineita aluksen pohjalle kohottamaan lastia, jotta,

estettäisiin sekä aluksen liian raju huojuminen

aallokossa että lastin kastuminen aluksen pohja-

vedestä. Kun alukseen otetaan kosteudelle erit-



511 Petunia—Petöfi 512

tS-

I

l .. 1..1.., Mlkrliiall |>:uil |K>llJil»lu vios

n t;ir|xfii mtiknuii. lastin

lu-tn. rttik |>. uu ulliit liian

r nosti telitv. on alukson kor-

» . 1 villiinkö. f. *' . /..

Fvtonia, eiriu anifriikkalnincn ^"o/<lMln•f«lu•i

lui !. -.Vii \'v -nkarvoi>tii talinu-itii ruolioja,

1, . IkIi-I. kukat liiukaii vii.-.takot>tai-

>: . .1. viiilikos.<a. Kauuiskiikkaisia

1,1 »i/foroa. /*. i-io/<«-eiia ja crilaisii

,.. il', kt/briäui vilji-liiiiiu iiii-il-

Liki;. .<"ina. H- />•

Peti. . u t y.

PetajiiKositi Miuittila Sotkamon pitUjiln etelä-

oti^i.^ li-^ilniflta .SolkaiiuKin jolitavaii maani ien

\ - km Sukevan rautatieasemalla. Omi—
I .\nlli .MiUtröm osakeylitiö. Tilalla

f autatelulas. .4. I's.

:. valtion omistama liovitila Sakkulan

I

kolia linnunlietii n. 7 km etelUiin. Ti-

1., lelly («.TUstaa talouskoulu. — P. oli

K m liikana Kl.ifversköld (Klöfverblaili-

suvulla, ja -iltemniin sen laajan lahjoit usmiian

keskustalla, joka 1T1:> annettiin kreivi Ivan Mu
«in-Pu.skinille. peruutettiin [liau. mutta 1702 jiil-

leeu Inhjoitettiin ..ikuiseksi ja perinnölliseksi

oiimi-uu(lek<i'° äskenmainitun lahjoit nksensaajan

veljen. Platon Musin-Pu.skinin jieriliisille. Xiimä

möivät lahjoilu^iiuian valtioneuvos Joakim Si-

veisille. jonka (»erillisiltii >e ostou kautta siirtyi

Freederipk»]! suvulle (1774). \iimeni:n lalijoitii.-.-

inaiitemine liistoria.ssa surullisen kuuluisan suvun

aikana oli Pm tiluksillakin retlelöilä. V. 18:i7 oli

hovitilan lioitaja pyytänyt viranomaisten apua

lampuoteja va-staan. jotka eivät tyytyneet liäätö-

kSfikyihin. Tämän johilosla nimismies Strömberf;

siltavoudin, venäläisen aliluutnantin ja kaliden ka-

sakan saattamana läliti tilalle, .loukkue surmiisi

Metsäpirtin Saaroisleii kylussil muutaman raulial

lisen liil<>ii|Mijan ja piteli toii-ia palloin. Nimismies

Strömherj: tuomittiin tämiin johdosta vankilaan ja

vihdoin kuolemaan, mutta ruhtinas Mensikovin

toimesta vapautettiin syyllinen kaikesta edesvas-

tuusta. -- Valtion luniustus lupalitiii 187;i-74. --

Päärakennus on ISOOluviin alkupuolelta. Tilalla

o'i rrefslerirksr.ien vanha siikuhaiita. A. Ea.

PetAJavesi. 1. Kunta. Vaasan I.. Laukaan
kihlak.. Petäjäveden JyviLskylän-Toivakan nimis-

miesp. : kirkolle Petäjäveden rautatieasemalta ',

km. Pinta-ala 4-14. « km', jo-ta viljeltyä maata
il910i 4.040 ha i siinä luvussa luonnonniityt
1'-'

1 viljaakasvava kaskimaa 42.n hai.

M ..Irä K!'',, talonsaviija !»9. torpan-

«a> 1 1 -4. ja muita 'avuja 972 (1907). "i. 4:1.1 ns.

(1013) : 1.207 ruokakuntaa, joista maanviljelys

(iSaelinkeinona 600:11a ja teolliitnus 209:llii

i11K)li. 490 hevoHla. 1.880 nautaa (1911). -
Ki.r,- .l,..iili. , f. UiHi. Siläslöpankki. - Teolli-

•> '.lareii naula' ju rautalanka-.
" •iiehda»; Piesalan. Kummun.
Karikon. Kintaiiden ja Murtolan vesimyllyt; Ka-
rikon JB Kuivasmtten nnhat ; Kintaiiden ja Kui-
vasiniien turve|>ehkiitehtaat ; Karikon tiililehdaH.

.Muinai-muistonu cäilytetUiln vunliua puukirkkoa
(valmi-liiniit 1764i. 2. Seurakunta, kon-
niiitorillinen. Porvoon hiippak.. .lyväxkylän ro-

vanlik.; |M-rii«tettu .lärnHäkn kuuluvana ..K ii i-

vanmlki" nimiM-nä riikoiisliiionekiintaiin 1728
(kiinink. majixt. kii>kykirj. :i p;ltsi joiiliik.). nai

kiippelioiketulel 1779. siirrettiin 1!<.M> .lyviUsky-

lään kuuluvaksi kappeliksi, määrättiin erotettu

vaksi lunaksi klirakunnaksi keis. käskykirj. 14

p:ltä tamniik. 1807 leiisimUinen vakinainen khra
v:st4i 18711. — Kirkko puusta, rak. 1879. -

;>. K a II t a t i e a s e m a (V 1.) Ilanpamäen-.ly-
väskylän rataosalla Kintaiiden ja Keuruun ase

inien välillä. o5 km Jyväskylän kaiipiiii^istii:

matka Helsinkiin 344 km. — 4. Liionniinihana

Järvi samaiiiiiniisessä piläjäs.su. 110 m yi. me
reiip. ; rannikot hyvin epäsääiiniilliset. täynnK
niemiä ja pitkiä lahtia. P:een laskiH.' idänpiio
lelta suurehko Kintaiiden vesireitti ja pohjoispiio

lella P:n kan.ssa samalla korkeiidclla oleva .Hiin

sänjärvi vastaanottaa l'en^'erjoen pohjoisesta.
Pistä ve<let virtaavat Pie.salanjoen. Siioliveden.

Salosjiirveii y. m. jii.ivien ja jokien sekä lopuksi
.liimsänioen kautta Päijiinteeseen. - - Pm pohjois
rauiinlla on Petiljäve<leii kirkonkylä. L. //-nm.

Petöfi. S n n d o r (.\ 1 e k s a n t e r i) //«i^fl/i

fiHiiilor/ (182:i-49). kuuluisa iiiik. runoilija, syntyi
tainmik. 1 p. 1820. kaatui

Inkarin vapaustaistelussn •

heiniik. 31 p. 1849 päii-

t Viliin ainoa.staan 26 v:ii

ikitäu. Pm eliimä oli. ly

hyvdestään huolimatta, li

Viittoman moni vai hei no
Hiilien isänsä, ammatilta <

leiiriistaja ja kupakanisiii

tä. toivoi pojastakin ti

rastajaa: iiidin toivoiiml

sieii niiikaisesti poikii km
telikin pääsi alkeiskoulun h

ja sitten lukioon, jonkii

läpäisikiii ehdittyäiin sitU

eiineii ilman mciiestystii

koetella sekä näyttelijän

ettii sotamiehen uraa. lino

liinatta siitii. että P. 1842
4:: jiilkiiisemillaan runoilla oli -.iiiiv ultiiiiiit mel-

koisia menestystä, inikii jolidatti hiinet ISiulapes

tili kirjallisten ja taiteellisten piirien tuttavuu-
teen, yritteli hän kuitenkiu vielil useita kertoja

iiiiyttelijäksi. vaikka onnisluinalta. \'. 1844 P.

pikiisi erään sanomiilehden aputoimittajaksi, ja

nyt alkiui hänen kirjallinen loistokautensa. Hän
hiiminästyttää maiiiliiiaa. ei ainoastaan tavatto-

maliii UiotteliaisuiideMiian. vaan myiis runojeiisn

hiirvinaisella omaperäisyydellä ja liionnollisuii

della. Parin vuoden kuluessa hän ehti julkaistu

useita runokokoelmia (..Sypressinlehtiä Etelkeii

haudalta". ..Rakkauden helmiil". ..Pilviä", ,,Ita

kastunut ineri'"l. kaksi kertovaa riiiioa (..Jftnos

sankari". ..Szilaj Pistä"), näytelmiä (joita ei sna

niil näyttämölle), suorasanaisia matkamiilstelinia.

vieliipä romaaninkin (..Pyiivelin kiiysi"). Erot
tilaan 1840 lehdestäjin P. yritti perustaa uuden
riippumattoman kirjiijliscn seuran sekä niknkaiis-

lehden, joiden avulla hän tahtoi ..raivata tietä

uudelle, täysin kansallisella polijalla toimivalle

kirjiilliselle seuralle". Mutta viranomaiset vai-

nusivat valtiollista viuirau ja kielsivät lehdeltä

ilmestyinisluvnn. Näihin aikoihin P. tutustui

varakkaan tilanhoitajan Szendreyn .liilia nimi
seen tyttiireen. jonka monen romanttisen vaiheen

jillkeen voitti omakseen (1847). TiUtä lähtien hä

iien laulunsa saavat miehevämmän ja syvemmän
Kävyn. Keväällä 1847 ilmestyi hänen koottujen

fiMiifi SAniliir.
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niuojensa kokoelma, joka pariksi vuodeksi tur-

\;isi hänen taloudellisen asemansa. P:n luomis-

into oli nyt ylimmillään. Jlilloin liäu suunnit-

teli Aranyin ja Tompan kuussa liittymistä J6kain
„liletk6pck"-leliteen, milloin Aranyin ja Vörös-

mnrtyn kanssa Shakespearen unkarinfamista.
Mutta valtiollinen a.sema kävi Unkarissa yhä jän-

nittävämmäksi, ja ajan kansanvaltainen vapau-
denhenki valtasi P:u kokonaan. Bu<lapestin val-

lankumouksen etunenässä oli m. m. hänkin. Val-

iankumonspäivän (maalisk. 15 p:n 1848) iltana

P:n kirjoittama kansallislaulu ,.Talpra, niagyar!"
(.,Ylös, magyari!") mitä suurimman innostuksen
vallitessa lausuttiin kansallisteatterissa. P:kiu
astui sotapalvelukseen (lieti alussa pälisten kaj)-

teeniksi) ja pääsi halunsa mukaisesti kenraali

Bernin johdolla Itä-Unkarissa toimivaan armeiaan.
Segesvärin taistelussa P. kaatui ; hänen ruumis-
taan ei löydetty. — P:n runoudelle ovat luon-

teenomaisia piirteitä voimakas ja lennokas mieli-

kuvitus, välittömyys ja tee.skentelemättömyys.

llän valloitti runoutensa piiriin uusia aloja, joita

ennen häntä oli pidetty liian jokapäiväisinä: hän
osaa runoilla, ei ainoastaan lemmestä ja vapau-
desta, vaan myös yksinkertaisista vanliemmis-
taan, köyhästä työmiesperheestä. vaimostaan, ja

ikävänä ja rumana pidetj-stä Unkarin tasanko-

maasta. Ja hänen sanontatapansa oli aivan uusi

:

yksinkertainen ja luonnollinen, mikä oli kauhis-

tus sen ajan kaavoihinsa kangistuneen romantii-

kan ihailijoille. Harva runoilija on ilmituonut

kansansa isänmaan- ja vapaudenrakkaulla niin

voimakkaasti ja kauniisti kuin P., eikä kukaan
liene runoillaan kansaansa, sen kaikkia kerroksia

myöten, enemmän vaikuttanut kuin hän. P:n ly-

riikka, joka samalla kertaa on tositaiteellista,

kansanomaista ja kansallista, muodostaakin kään-
teen unk. runoudessa. [Alex. Fischer, ..Petöfis Le-

ben und \Verke" (1889): Z. Ferenczi, ..P. öletrajza

I-TII (1896).]

Peu ä peu [pö a p5'] (ransk.). vähitellen.

Peucedanum ks. Suojuuri.
Peucer [puitsai-], Kaspar (1525-1602), saks.

teolojri. Melanchtonin vävy, esitti Wittenberg;in

professorina n. s. filippistisiä mielipiteitä ja pi-

dettiin sentakia vankeudessa 1.574 86 Pleissenbur-

gin linnassa, vrt. K r v p t o k a 1 v i n i s m i.

E. Ka.
Peukalo (pollexj. ensimäinen (uloin, radiaali-

-iini sormi. Xiillä viisivarpaisilla nisäkkiiillä.

joilla eturaaja ei ole kehittynyt tartuutaeli-

meksi eikä ensimäinen sormi toisia sormia vas-

taan asettuvaksi, ei voi sanoa olevan p :oa. Vasta
puoliapinoilla, apinoilla ja ihmisellä on ensimäinen
sormi neljästä muusta pitemmän sormivälin erot-

tama ja samalla siksi liikkuva, että se tartut-

taessa esim. puunoksaan kiertää oksan toiselta

puolen kuin muut sormet. Täten käsi muodostaa
pihdintapaisen tartuntaelimen. Jalka voi niin-

ikään muodostua tartuntaelimeksi (pussieläimet,

puoliapinat ja apinat), jolloin sen ensimäinen
n. s. peukalo varvas toimii käden peuka-
lon tavoin. Ihmisen jalan ..isollavarpaalla" ei

tätä kykyä ole. P:n juuri, päkiäs. on paksu ja

vahvan. p;oa liikuttavan liliaston täyttämä. P:u
luuston muodostaa kaksi sormiluuta (muissa
sormissa niitä on kolme), jotka muodostavat jat-

kon ensimäiselle kämmenluulle. Y. K.
Peukaloinen (Anorthura troglodytes) on pieni,

17. VII. Painettu °,.15.

10-11 cm:n pituinen, ruskea ja poikkiviiruinen,
pysty pyrstöinen lintu. Sen paikka järjestelmässä
on epävarma, nykyään sitä pi-

detään koskikaran ja kerttus-

ten sukulai-sena. P;n nokka
on heikko, alaskaareva, nilkat

korkeat, siivet ja pyrstö hyvin
lyhyet. P. asustaa laajalla

alalla palearktiselhi alueeUa,

Etelä- ja Keski-Suomessa jok-

seenkin niukasti. Oleskelee ti-

heissä risukkometsissä, kos-

teahkolla maalla, matalalla. Peukaloinen.

Juoksentelee hiiren tavoin
vilkkaasti. Hyvä laulaja. Pesä useimmiten risu-

kasoissa, suuri, palleroinen, aukko kupeessa. Mu-
nia tav. 6, joskus 10 12:kin; ne ovat valkeita,

hienosti ruskeapilkkuisia, E. VI'. S.

Peura, villipeura (Rangifer tnrandus),
hirvieliiin, jonka ruumiin pituus on 1,7-2 m, kor-

keus liartiain kohdalta n. l.i m, suurimpien muun-
nosten aina l.s m:iin saakka, häntä aivan lyhyt;
naaras on koko joukon koirasta pienempi. Aluista

hirvieläimistä p. eroaa m. m. siinä, että naa-

raallakin on sarvet. P:n sarvet ovat sirotekoi-

set, moni- ja pitkäliaaraiset, latvaosiltaan litteät.

Jalat ovat lyhyehköt, varpaat hyvin leveiikavioi-

set, syrjävarpaat maahan saakka ulottuvat, joten

muodostuu pehmeässäkin lumessa ja suomaassa
kannattava leveä polkupinta. P:n väri vaihte-

lee eri seuduissa ja vuodenajan mukaan. Ke-
sällä lyhyehkö karva on yleensä tummanhar-
maata, vatsapuolella kuitenkin vaikeahkoa. Pitkä
ja tiheä talvikarva on vaaleampaa, kauimpana
arktisissa seuduissa aivan valkeaa. Kaulan alla

on pitkä harja. P. elää säännöllisesti suurissa

parvissa, tuhansiakin yhdessä, ja tekee usein

pitkiä vaellusmatkoja ravintoa etsimään. Sen
varsinaiset asuma-alueet ovat autiot, puuttomat
tundrat ja tunturit, mutta tar|)een tullen se

vetäytyy metsäseutuihinkin (vrt. Poronhoito)
ja Pohjois- Ameriikan pohjoisissa metsäseuduissa
asustaa säiinnöUisestikin eräs p.-muunnos, iso-

kokoinen karibu. P:n ravintona ovat kesällä

jäkälät ja kaikenlaiset ruohokasvit, pensaat y. m.,

talvella melkein yksinomaan jäkälät. Eiuoojjassa

etenkin lumen alta kaivettu poronjäkillii. P:n
kiima-aika on syys-marraskunssa. Koiraat tappe-

levat tällöin ankarasti keskenään, kootessa:in

malidoUisimman suuren parven naaraita mu-
kaansa. Naaras synnyttää keväällä yhden vasi-

kan, harvoin useampia. — P. on sirkumpolaari-

sesti levinnyt, asustaen ainakin 3-4 muunnok-
sena useimmissa Pohjois-Jäämeressä sijaitsevissa

ja sitä ympäröivissä maissa. Skandinaaviassa se

on Köliä pitkin levinnyt Etelä-Norjaan saakka.

Suomessa sitä tavataan vielii Sodankylän pitä-

jän pohjoisosi.ssa. Muualta Polijois-Suomesta, sa-

moinkuin itäisimmästä Karjalasta, jossa p:oja

ennen joskus talvisin on tavattu Laatokan koillis-

rannoilla saakka, se njkyäiin on melkein koko-

naan hävinnyt. V:sta 1913 p. on meillä koko-

naan rauhoitettu. Koillis-Venäjällä p. on myös
harvinainen. Aasiassa p:n levenemisalueeseen

kuuluu koko Pohjois-Siperia. Pohjois-Ameriikan
länsiosissa on eteläraja n. 50°. itäosissa n. 45°

polij. lev. Kaikkialla, Pohjois-Jäämercn saaris-

sakin, missä ihminen on päässyt p:aa ahdista-

maan, se on nopeudestaan, varovaisuudestaan ja
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luui huoluunttu hvviD

p:sta, porosta ks.

M h o i t o.

m ollut x-iclä pui

_ .

N
. .,v.l--ti

kaudrii ajoilta se on Fäini.

m. m. I*> rrneilli ja Alpeilla -

sen kivikauden peura-aika, k».

rialliset ajaDjaksoth
Peiira-aika k«. E s i h i « t o r i a 1 1 i

I a k !>o t. (ulsta Sl-J.

Feunuajuari. Libanolit montona
korktM.

. eltinyt

,
il«-oliitti-

K a i h i s t o-

/. V».
set a j a n-

jokseenkii»

liiiskalelitinen. vnlkokukkaioen sarj»

k > vin karvaisia. KiDneniitrillii Ali-

Turussa. K. L.

Pe.: .1 ks. Po r on j ii k ii 1 S.

Peu- .1-/. Konrad (14tlS-1547), raui-

•; .. »ikeusoppinut. tutki InkitietlettU

I ja oli joukun aikaa Uooiiias.sakiii.

i '••n \-altiopaivatyun jiilkeeu Maxiini-

tti P:n keis;irilli-.eksi neuvokseksi, P:n
j'. i-vat ..ln>criptiones noiiiaua'" (1520)

seka n. ». ..Peutinperin taulu" i..Tal>ula Peutin-

Seriana"!, Rooman valtakunnan tiekartta.

K. Bl.
Pewter (pjutof (engl. nimitys), tinaa, lyijyil ja

antimonia sisältävä lejeerinki, kuytetäUn myös
brilanuia-metallista iks. t.) y. m. Icjeerinjjeistä.

Peyerin rauhasryhmät ovat oliutsuolcn ala-

OKO-Hsa tavattaviii, pitkUnpyöreitii imurauliasryli-

miä. jotka sijaitsevat suolen limakalvossa mesen-
teriumin kiinnity.skolidan vastakkaisella puolella.

<
' -assa esiintyvät imurauhaset pie-

u kokoisina nystyinä siellä täällä

lm .ih.:ini.n (.Miualla. P. r. sairastuvat useissa

taudei.s.sa muodostaen toisinaan lia.ivoittumia

esim. lavantauti, suolituberkuloosil.

Peyron /jtorö'/. .\ m a d e o 117851870). it.

orientalisti; meni lien<;elliseen säätyyn, mutta
rylityi samalla innokkaa.sti tutkimaan itämaisia

kieliä; tuli 1815 professoriksi Torinon yliopis-

toon. P. oli tarkka koptin kielen tuntija-, jul-

kaissut tältä alalta ..Lexicon lin<ruae eoptioae"

(1833). ja ..Grammatira linpiiae oopticae" 11841).

P. julkaisi ja tulkitsi m. m. myöskin Torinon
't papyruskokoelmat ollen papyrustut-

K Menraiviuijia.

Feziza ks. Kotelomaljaiset.
Pfaler //«-/, Karl Elis Leonard von

(s. 1850i. pankinjohtaja, valtiopäivämies: ol-

tuaan lobtaiana Yhdyspankissa tuli 1U07 Poh-
'

tajaksi: ollut por-

sivilla 1S851906.
rjiiinii IM i-inp-rn-na 1Ö05-06.

< lat. palalium - palatsi),

.-..-^a keisarillinen linna, jossa

piti hovia ja jossa oli keisaril-
I, IMI,,, tämmöisen linnan alue:

joilla oli linna ja sen

laänityksenä. oli nimenä
Iks. t.t.

^20-1623 yhteenkuuluncen saks.

i : 1 ) Y I ä p f a 1 z, herttua-

iiaieri)i.sa. liiiömin rajalla;

. K e i n-p I a 1 z. Heinin Pfalz-

kreivikuntai P<-inin molemmin puolin. — Oltuaan
II.S5-9.T II' lila ja 1195 1214 «VUeillä
.Mapfalz :i Hnierin \VitteUliaeheilli>.

joi«ta »ittemmui >.'ri hnara hallitoi PiRHa; v. 1320

Pfalz /

p t a I z k r e I

.' K:i),d.-I,

A I M p i » I /.

siihen liitettiin Yläpfalz; v. i;'.5ii vulivislettiin

P;n hallitsijan, pfalrkreivin, vaaliruhtinasarvo.

P:u hallitsijasuku jakaantui aikaa myöten usei

liin haaroihin. Piiähaaran sammui tua 1559 P.

joutui Simmernin haaralle, joka saattoi kalvini-

laisuuden valtaan maassa. Kun vaalirulitins

Freilrik V oli kolmikymmenvuotisen sodan al-

kaessa ottanut vtustaan lUiömin kruunun, menetti

hän ranjmistukseksi l(i23 Yläpfalzin ja vaaliruh-

tinasarvonsa Baierille. Hänen poikansa Karl
Ludvijr sai AVestphalouin rauhassa 1048 takaisin

.-Vlapfalzin ja uuden vaaliruhtinasarvon. Simmer-
nin haaran s;immuttua 1G85 .-Mapfalz joutui Neu-
hur^in haaralle. Kun Hanskan kuningas Ludvik
XIV tahtoi mieliittää P:u turvatakseen Simnier-

nin haaraa olevan kälynsä Elisahet Charlotten
perintövaatimukset, syntyi P:n perimyssota, jota

käytiin 1GS8-07 ja jonka alkaessa ranskalaiset

julmasti hävittivät P:ia. Keuhur>;in haaralta P.

siirtyi 1742 Sulzbaohin haaraan kuuluvalle Karl
Theodorille, joka 1777 peri myöskin Baierin. Hä
nen seuraajakseen sekä P:ssa että Baierissa tuli

1799 Zweibriickenin haaraa oleva Maksimilian
Josef. Tämän täytyi 1802 luovuttaa Alapf.il/.in

Heinin vasemmalla rannalla oleva osa Ranskalle.

Baierin Heinpfalzi; muu osa joutui Hesseu-lliirm

stadtille y. m., mutta sai 1815 takaisin suurim-
man osan Reinin va.semnianpuolista P:ia (nyk.

Baierin Hein]>falzi : miui osa joutui Uessen-Darm
stadtille ja Preussille.

3. (Heinpfalzi Baieriin kuuluva hallitu.salue.

kuninpiskunnan pääosasta erilläiin Reinin va.s.

puolella; 5.928 km=. 937,085 a.s. (1910), 158

km=:llä. ks. B a i e r i. vrt. Pfalz 2.

Ffalzin perimyssota, 10S8-97, aiheutui m. m.
ja sai nimensä siitä, että Hauskan kuningas Lud
vik XIV ilmoitti tahtovansa miehittää Pfab.in

turvataksensa kälynsä Elisatiet Cliarlotten pe-

rintöoikeuden tämiin veljen. 1685 kuolleen Pfalzin

va,ali ruhtinaan omaisuuteen. Hanskaa vastaan

muodostui liitto, johon ottivat o.saa m. m. keisari.

Espanja. Enplanti. Hollanti. Ludvik XIV:n jou-

kot taistelivat menestyksellä Saksassa. .Manko-
maissa, Espanjassa ja Italiassa, mutta merellä

Ranska joutui tappiolle. Rijswijkin rauhas.sa

1697 Ludvik antoi takaisin eräitä valloittamiansa

tai reunionien kautta saamiansa alueita.

Ffalzin suku, ruol>. kuningassuku, oli haara

Baierissa ja Pfalzissa JKillitseva.sta \\'ittelst)aehin

suvusta. Huots. haaran kanta-isä oli pfalzkreivi

.Inhana Kasimir (ks. t.|. jolla naimisestaan K.aiirle

IX :n tyttären Katariinan kanssa oli pojat Kaarle
Kustaa ja Juhana .\adolf. Edellinen tuli Kris-

tiina kuiiinpatt.aren jälkeen Ruotsin kuninkaaksi
(Kaarle X Kustaa. 1054 00); hänen .seuraajansa

olivat kuninkaat Kaarle -XI iI6GO-97) ja Kaarle
XII (1097-1718). johon hänen sukunsa sammui
mielien puolelta, ja kuningatar Ulrika Eleonora
(1718 20), jonka kuollessa 1741 suku loppui myöij-

kin naisen puolelta.

Pfalzkreivi (lat. rnmcs jmlnlinua). Pfalzin

(ks. t.) hallintoa ja myöskin oikeudenhoitoa toi-

mittava virkamies keskiajan alkupuolella. Nimen-
omaan sai suuren merkityksen kaksi p:iU: Sak-
sin p. ja Reinin p., jotka aikaa myöten tuli-

vat mahtaviksi ruhtinaiksi, joilla keisarin poissa

ollessa tui välilmllitukscn aikana oli sijaishalli-

tus kiisissään. Erittäinkin Reinin p. tuli yh-

deksi .Saksan valtakunnan vaaliruhtinaista ja
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p.-iiimit}'.s niyölieniiiiin tarkoittaa tavallisesti

luiiitii.

"

Ä. G.

Pfaundler, Leopold (s. 1839), ititv. fyy-

sikko, tuli professoriksi Innsbruckiin 1867 ja

(iraziin 1891. P. on suorittanut lukuisia kemial-

lisia ja fysikaalisia tutkimuksia etenkin lämpöopin
alalla. Hän on selittänyt dissosiatsionin (ks. t.) ki-

neettisen kaa-suteorian perusteella sekä regelat-

sioni- ja rekristallisatsioni-ilmiöt, tutkinut veden
ominaislämpöä, puolisiilaa olotilaa j. n. e. P. on pa-

rannellut ilmalämpömittaria ja suunnitellut joukon
onnistuneita kojeita luentojen valaisemiseksi, ku-

ten esim. aaltoliikekoneita ja koneen Lissajous'n

kuvioiden (ks. t'.) esittämiseksi. P. on toimitta-

nut uusia laajennettuja painoksia paljon käyte-

tystä Miiller-Pouillefn fysiikan oppikirjasta

(!0:s pain. 1906-14).
"

U. S :n.

Pfeffer f-arj, W i 1 h e 1 m (s. 1845), saks. kasvi-

fysiologi, tuli professoriksi Bonniin 1873, Base-
liin 1877. Tiibingeniin 1878
ja Leipzigiin 1887. Tutki
aluksi sammalia kasvi-

niaantieteelli.sesti, myöhem-
min kasvifysiologiaa, saa-

vuttaen sillä alalla suuren
maineen. Julkaisuista mai-
nittakoon : .,Pliysiologisclie

Untersuehungen" (1873),

..Die periodisehen Bewe-
guugen der Blattorgane"
i1S7.t). ,,Osmotische Unter-
>uc-hungen" (1877), laaja

ja tärkeä ..Pflanzenpliysio-

iogie"", (2 n id. 1881, 2':nen

pain. 1S97-1904), „Oxyda-
tionsvorgänge in lebenden

Zellen" (1889), „Studien
zur Energetik der Pflan-

zen" (1892), ,,Ueber Druck und Arbeitsleistunceu

der Pflanzen" (1893). Julkaisi 1881-88 sarjaa

..Untersuchungen aus dem botan. Institut in Tii-

bingen" ja v :sta 1894 yhdessä E. Strassburgerin

kanssa ..Jahrbiicher fiir wissenschaftliche Bota-

nik". P. on lahjakas, harvinaisen työkykyinen
mies ja erinomainen kokeilija, joka myös opetta-

jana on vaikuttanut hyvin paljon. Hänen labora-

torissaan on alati työssä tutkijoita maailman eri

ääriltä. K. L.

Pfeiffer [pfiiifar], Franz (1815-68), saks.

germanisti. toimitti julkisuuteen joukon vanhem-
man saks. kirjallisuuden muistomerkkejä, perusti

sarjajulkaisun ..Deutsche Klassiker des Slittel-

alters" (v:sta 1865) sekä aikakauskirjan ..Germa-

nia" (1856); muita teoksia: ..Zur deutschen Lit-

teraturgeschichte" (1855). ,.t*ber Wesen und Bil-

dung der höfischen Sprache" (1861), ,.Der Dicli-

t«r des Niebelungenliedes" (1862), ..Freie For-
schune" fl867) y. m.
Pfeiffer [pfäifQrJ. Richard Friedricli

Johannes (s. 1858), saks. bakteriologi ja hy-
gienikko, oli B. Kochin assistenttina 1887-91.

..Institut fiir Intektionskrankheiten"-laitoksen tie-

teellisen osaston johtajana 1891-99, v:sta 1899
hygienian professorina Königsbergissä ja v:sta

1909 Breslaussa. P. on monipuolinen bakteriologi, I

joka on tullut tunnetuksi varsinkin intluensan i

bakteriologiasta sekä tyfus- ja koleratartunnan
!

immuniaineksia koskevista tutkimuksistaan ynnä i

inimuniseerausteoriastnan. Yhdessä C. Fränkelin

\ViLliHliii PlVffpr.

kanssa hän on julaissut : ..Mikro-photografischer
Atlas der Baklerienkunde" (2:neu pain. 1893-95).

yhdessä Proskauerin kanssa v:sta 1902 „Encyklo-
pädie der Hygiene". il. 0-B.
Pfeil, Friedrich Wilhelm Leopold

(1783-1859), saks. metsänhoitomies, tuli 1821
metsätieteen professoriksi Berliinin yliopistoon

ja 1830 Ebersualden metsäakatemian ensimäi
seksi johtajaksi, P. julkaisi lukuisia kirjoituk-

sia ja teoksia, joista mainittakoon: „Vollstän-
dige Anleitung zur Behandlung, Benutzung und
Schätzung der Forsten" (1820-21, 3:s pain.

1854). ..(iruudsätze der Forst\virtschaft in Bezug
auf Xationalökonomie und die Staatsfinauz\vis-
senschaft"(1822-24). ..Die Forst\virtschaft nach rein

praktischer Ansirht" (1831, 6 :s pain. 1870). Vv.
1822-59 hän julkaisi tunnetut „Kritische Blätter
fiir Forst- und Jagdwissen.schaft", O. Lth.
Pfennig [-ih] (P f e n n i n g, mysaks, phan-

tinc, phcrminc) . alkuansa lyöty raha yleensä; sit-

temmin hopearaha, v:sta 1494 vaskiraha; tätä
nykyä Saksan valtakunnassa pronssiraha; 100 p.

= 1 Reichsmark = 1 Smk. 23.5 p.

Pfister [-l3r], Albrecht (n. 1420- n. 1470).
saks, kirjanpainaja, Gutenbergin aikalainen, sai

haltuunsa Gutenbergin kirjasinvaraston, jolla pai-

noi Bambergissa 36-rivisen Raamatun.
Pfitzner f-narj. Hans (s. 1869), saks. sävel-

täjä. wagnerilaisen tyylin huomattavimpia edus-

tajia. Toimi kapellimestarina ja sävellysopetta-

jana Berliinissä (1897-1907) ja Miinchenissä;
siirtyi 1908 Strassburgiin konservatorin ja or-

kesterin johtajaksi. Säveltänyt 2 oopperaa, näyt-

tämö- ja kamarimusiikkia. lauluja y. m. I. K.
Pfleiderer, Otto (1839-1908). saks. teologi,

opiskeli nuoruudessaan Tiibingenis.sä Baurin joh-

dolla, sai tiiltä ynnä Hegelin filosofiasta ratkai-

sevia vaikutuksia: v:sta 1870 professorina .Je-

nan ja v:sta 1875 Berliinin yliopistossa, LTskon-

nonfilosofina P. oli intellektualisti ja luuli voi-

vansa järkiperäisesti todistaa uskonnon korkeim-
mat totuudet. Jletafysiikka ja uskonto sulautui-

vat hänen opissaan yhteen. Uskonnonfilosofisen
kantansa P. on esittänyt useissa teoksissa ; ..Die

Religion. ihr Wesen. ihre Geschichte" (1869).. .Re-

Hgionspliilosophie" (1878) y. m. Myö.skin uskon-
nonhistoriaan ulottuivat P:n harra-stukset. Vas-
toin Ritschlin puoltamaa synoptista evankeliumia
P. painosti Paavalin merkitystä kristinuskon ke-

hityksessä, hän kun nimittäin Paavalin julistuk-

sessa Hengen osallisuudesta luuli voivansa todeta

kristinuskon henkisemmän kehitysasteen. Kris-
tinuskon alkuhistoria.a ko.skivat hänen teoksensa.

..Paulinismus" (1873) ja ..Das Urchristentum"
(1886). Teroittaessaan kristinuskon yhteyttä esi-

kristillisten uskontojen kanssa P. on tullut us-

konnonhi.storiallisen koulukunnan perustajaksi.

Taisteltuaan pitkin elämäänsä jotenkin yksin

Ritschliä y. m. vallitsevia suuntia vastaan hän
ehti elämänsä lopulla nähdä useiden esittämiensä

näkökohtien saavan yleisempää tunnustusta. P.

on myöskin julkaissut teoksia englannin kielellä

esim. ,.Phi!osophy and development of religiou"

(2 OS., 1894). P:n viimeiset teokset olivat yleis-

tajuiset: „Die Entstehung des Christentums"

(1905), „Die Entwicklung des Christentums"

(1907) ja „Religion und Religionen" (1906).

E. E-a.

Pflugk-Harttung [pflilk- -iirik]. Julius von
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il eusiii kaup-

..in: tuli 1SS3

virknmieliei\ii

-^; teoksin:
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Eduard Friedricli
ih. saks. fysiologi, tuli ISöD

I ksi ja fysiolopsen laitoksen

llänra tutkimuksensa ovnt

etu|HuuuMt kunktun-l selkiiytimen tuntopuolista

toimints!» rMiinTi-^MJatuksen ehkiiiseviiä lieriiios-

• ' ilitumin. Teoksia: ,.Uie seu-

. des UUrkenmarks der \Vir-

beliieru" !>'
. ..Das ncmmunfrsnerven-syslem

för die pcristaltische Beivepiing der Gediirme"

(1857). ..Untersiicbunpen Uber die Pliysiolouie

des Elektrotonus" (1859). ..Untersiioliunpen aus

dem physiol. Laborntorium in Bonn". P. perusti

ilS6$i myöskin suuren aikakauskirjan: ..Arrbiv

fQr die pesammte Pliysiolope". M. 0-B.

Pfordten IpforltinJ. Ludnrij: Karl ITein-
rich von der il811-80>. viipnalierra. baierilai-

nen valtiomies; tuli 1834 room. oikeuden profe-^so-

rik-i \Vr.r?liurpiiu. 184.3 jirofessoriksi Leipzigiin.

:

- -iainministeriksi Saksin maaliskuun-
I! .'.n. 1S49 Baierin ulkoasiain ja myö-
bemmin sam. v. myöskin pääministeriksi. P:n
ulk-p"Htiikka oli preussilaisvastainen ja tar-

l - m pienempain valtioiden ylidistilmistä

) lon alaiseen liittoon: taantiimukselli-

t iikkansa lieriittiimiin tyytymiittömyy-
•i biinen täytyi luopua 1859; tuli sam.

V. liaicrin läbettilUäksi liittokokoukseen. 1804

uudelleen pääministeriksi saaden Baierin v:n
1866 sodas.sa asettumaan Itävallan puolelle; luo-

pui »am. V.

Pforzheim IpfortahnimJ, kaupunki Etelä-Sak-

vxfA. Biidenissa. .S<-hwarz«aldin polijoisjiiurella,

Xeckariin laskevan Enzin varrella, rautatien ris-

teyk^e»<>ä; 69.082 as. (19101. joista vain n. '/•

katolisin. — Linnankirkko, linnanrauniot, raati-

huone. Bismarckin muistopatsas. 400 pforzbeimi-

laisen (jotka t.nrun nuik.ian 30-vuotisessa soda^isa

kSrsivIt Rankarikunloman muutamassa viioren-

»oli--a. rnui-tomerkki. Taideteollisuuskoulu, lu-

V y. m. B. laitoksia. Harjoitetaan ku-
k i kuuluisaa kulta-, bopea- ja jalokivi-

lutta : lisäksi kemiallisia, nalika-,

I
ita. konepajoja y. m. Vilkasta puu-

\a.\AS^-, oljy-, viini- ja karjakauppaa. — P. on
per. roomal. Poria llerrynict nimisen siirtolan

peikolle; oli 1300-1565 Bulenin rajakreivin lial-

iituskaupiinki. E. E. K.
Fhacochoenis k-. P a b k a s i k a.

Phsdrus, .Maknjoninstn kotoisin oleva roomal.
- ' 'iiksen vapautettu orja. Ku-
'• ri. .Au^nihti liberti. fabulir

.l.--i'i" ;. tti Pli. .Aisoposta sekä esi-

kuvanaan lähteenäilnkin. .Jamliinen
•r ir.,iti iliia kävttäil, sujuu bäneltä

kielikin. — .lulk. L. MUl-
! . ...eli» (6 pain. 1889) y. m.

E. ni.
Fhsnolo^a kii. F e n o I o |; i a.

Pheophycec ks. R ti n k o I e v ä t.

Phaethon /vlh/iit/, Helioksen poika (al-

kuaan Helioksen lisänimi ..loistava"). Synty
peräänsä tinlistaaksei-n Pii. pyysi Heliokselta au
rin,;:ouvauiiut piiiväksi olijattavikseen jn sjiikin

ne. Kun Pb :n varomattonuiudesta taivas ja maa
syttyivät palamaan, josta linnunrata on merk
kina. niin Zeus .salamallaan tuliosi biint-t ja

syöksi Eridanos-jokeen. Pli:n sisaret. Ileliudit.

jotka itkiviit veljensä kobtaloo. muutettiin pop
peleiksi ja beidun kyvnelceusä meripibkaksi.

L. T.

Phaidon l-öuf, eräs Sokrateen oppilaita; mi-

tiUlönuin eeli Iäisen oppikunuan perustaja.

Kuuluisa Platonin „Pbaidon eli sielusta" nimisen
dialoirin jolidostn.

Phaidra, kreik. taruhenkilö. Kreetan kunin
k;ian Minoksen ja Pasipliaen tytär, Tlieseuk.sen

|>uoliso. tunnettu traafrilli.sesta rakkaudestaan
poikapuoleen.sa Ilippolytokseen (ks. t.).

Phaidros. eräs kaunosielu, esitelty nuorukais-
tyyppinä Platonin rakkaudendialoseissa. joiden

Joukossa on buoniattava ..Pbaidros eli kauneu-
desta". R. L.

Phaieekit, kreik. tarukansa. Homeros kertoo

pb:n kuninkaansa .•\lkino'oksen ballitsemina elä

viin huoletonta, onnellista elämää Sklierian saa-

rella kaukana iliniisten ilmoilla. Itsestään kul

kevilla laivoillaan be kuljettavat luokseen

tulleet kuolevaiset, esim. Odysseuk.sen. niilden

kotimaaban. Myöhemmin väitettiin Kerkyraa
ph :n s;iareksi. L. T.

Pbaistos, muinainen kaupunki Kreetassa, jon-

kun matkan piiiissil etelärannikolta. V;sta 1900

alkaen ovat italialaiset tutkijat (F. Halbberr
y. m.) muinaisen Pli:n paikalla paljastaneet suu-

ren palat-sin rauniot, joka valaisee historian-

takaista kreettalaista kulttuurikautta (ks.

K r e c 1 1 a 1 a i n e n kulttuuri). Tärkeimpiä
eroavaisuuksia samanaikaisesta Knosoksen palat-

sista on. että Pb. oli vahvasti linnoitettu. L. T.

Phalacrocorax ks. Merimetson suku.
Phalanks (kreik.). taistorivi, taistelurintama,

ks. F a I a n ;r i. -- Anal. Sormi- ja varvasluiden

nimitys, ks. Käsivarsi ja Jalka.
Fhalanst^re IfnläslfTr/ ks. F a 1 a n s t e r i.

Phalaris, heiiiiikasvisuku. meillä belpi fPli.

tiriniiJinufxal, korkea, levejilelitinen. koko maassa
yleinen rnntnbeinä. jolla valkeiin- tai punervan-

vihreät tähkylät ovat tiheissä ryhmissä. Puutar-

hoissa niikee u.sein vilielfynii muunnoksen pirta.

jolla lehdet ovat kauniisti valkcajuovalsia. Toi-

nen, satunnainen P/i.-laji on kanarian heinä
(ks. t.). K. L.

Phalaris jobti Akrafraassa Zeuksen temppelin

rakentamista ja anasti siellii fyömiestensä avulla

yksinvallan itselleen. Otti niihtiivästi osaa kreik

kalaisten kamppailuun karthagolaisia vnslanu

0:nnella vuosis. e. Kr. Ph, on tunnettu julmasta

hallituksestaan; kerrotaan, että hän poltti kuo-

lemaan tuomitut hehkuvassa vaskisonnissa. Hiin

kukistui 5.'i4 e. Kr. Tclcmakhokscn toimeenpane
massa kapinassa. Ij. T.

Phalaris-kirjeet. väärennetty kokoelma kir-

jeitil ll4S kpl.) 2:si'lta vuosis. j. Kr. Näissä Piia-

laris (ks. t.) esiintyy lempeänii. edistystä suosi

vana hallitsijana. R. Bcntley (ks. t.) todisti ko-

koelman väärennetyksi. L. T.

Phalaropua ks. V e s i p ä ä s k y n e n.

Phaleron /-c-/. Ateenan vanhin satama. Pei
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iiiieukson satainaiii rakentumisen jälkeen se me-

netti siiiiriniman osan merkitystäiin.

Phallacere ks. K u p u s i e n e t.

Phallos /-o'-/ (kreik.). mielien siitinelin, joka

useilla kansoilla on ollut luonnon luomisvoiman
tunnuskuvana. Pli:n kuvaa kannettiin uskonnolli-

sissa julilakulkueissa (esim. muinaisessa Krei-

kassa liakklios-julilissa).

Phallus = ItliypliaUiis, ks. K u p u s i e n e t.

Phanerogamse (kreik. p/i «m erVs = näkyvä, ja

(/(imo.v = avioliitto) ks. Selväsiittiöt.
Pharnabazos f-na'-] (pers., = ..jonka käsi

on militava"!. Fryygian satraappi, Artakserkses

II :n vävy, avusti peloponnesolaissodassa sparta-

laisia Ateenaa vastaan, piti Artakserkseen puolta

sodassa Kyyröstä vastaan ja voitti ateenalaisen

Kononin kanssa Spartan laivaston Knidoksen
luona (:!04 e. Kr.). A'. T-t.

Phamakes (II) [-na'kesj Bosporoksen kunin-
gaskunnan hallitsija 63-47 e. Kr., Pontoksen ku-

ninkaan ilitliridateen (ks. t.) poika, joka sai

valtakuntansa roomalaisilta palkkioksi siitä, että

oli pettänyt isänsä tämän taistellessa Roomaa
Viistaan. Kansalaissotien aikana Pli. yritti laajen-

taa valtakuntaansa, mutta hänet voitti nopeasti ja

perinpohjin Csesar (ks. t., ,.veni. vidi, vici") v.

47. Ph :n tyttären Dynamiin jälkeläisiä oli sit-

temmin vielä jonkun aikaa ,,Bosporoksen kunin-
gaskunnan" valtaistuimella. E. H-l.

Pharos, saari Aleksandrian sataman edus-

talla, patorakennuksella yhdistetty- mannermaa-
han. Sille rakennettiin n. 280 e. Kr. n. 100 m
korkea kolmikerroksinen majakka, jonka hui-

pulla Poseidonin kuvapat.sas yliluonnollista ko-

koa. Ph., josta perustukset ja osa alinta osa.stoa

ovat säilyneet, oli esikuvana myöhemmän antii-

kin rakentamille majakoille. L. T.

Pharsalos /-iilosj. nyk. ta Phersala. muinaisen
Thessalian mahtavimpia kaupunkeja. Sen luona
oli 9 p. elok. 4S ratkaiseva taistelu Caesarin ja

Pompeiuksen välillä. Nykyinen Ph. on aivan
vähäpätöinen, tunnettu tappiosta, jonka kreik-

kalaiset 1807 siellä kärsivät taistelussa turkki-

laisia vastaan. L. T.

Pharyngitis 1. f a r y n g i i 1 1 i, nielutuleli-

d us. (ks. t.).

Pharyngognathi (kreik. pharyrjks = nielu, ja

gnathos = leuka) , nielu leukaiset. luukalain

(Telcoslei) ryhmä. Tähän yhdistetään joukko
kaloja, joille on yhteistä alempien nieluluiden

(.5:nnen kiduskaariparin jäännösten) yhteenkas-
vettuminen, mutta jotka muuten tuskin lienevät

lähemmin sukua toisilleen. I. V-s.

Pharynks (kreik.) nielu. kita. ks. Nielu.
Phascolomys ks. V o m p a 1 1 i.

Phaseolus ks. P a p u.

Phasianus ks. F a s a a n i t. .

Phasmidfe ks. K u m m i t u s s i r k a t.

Phegopteris, PolypodiacesE-heimoon kuuluva
saniaissuku, johon meillä kuuluu 2 yleistä lajia,

korpi-imarre (P. poUjpodioides) ja metsä-
imarre (P. dryopteris).

Pheidias [-i'as] in. 500-431 e. Kr.), kreik. ku-
vanveistäjä. Kharmideen poika Ateenasta. Ph :n

opettajina mainitaan ateenalainen Hegias ja

argolainen Ageladas. Hänen vanhin tunnettu teok-

sensa oli kullatusta puusta ja marmorista valmis-
tettu Athene Areian kuvapatsas Plataiaissa (jäl-

keen v:n 479 e. Kr.). Kerrotaan hänen mvös val-

mistaneen sen suuren pronssisen kuvapatsasryh-
män, jonka ateenalaiset Kimonin aikana pystytti-

vät Delphoiliin Marathonin voiton muistoksi. Ehkä
samaan aikaan valmistui Ateenan akropoliille

kauas merelle näkyvä, pronssinen Athene Pro
nuikhoksen kuvapatsas. N. 450 e. Kr. lemnolaiset
pystyttivät Ateenan akropoliille Athene Lemnian
pronssisen kuvapatsaan, joka oli kuuluisa vie

noata kauneudestaan ja josta on luultu jäljenuök
siä säilyneen meille. Periklcen ryhtyessä suuriin

suunnitelmiinsa Ateenan linnavuoren muodosta-
miseksi kansalliseksi pyhäköksi Ph. oli hänen
läheisimpiä neuvonantajiaan. Ph:n omaa työtä
siellä oli vielä 438 e. Kr. Parthenoniin pystytetty
kullasta ja norsunluusta tehty Athene Parthe
noksen kuvapatsas, muinaisen Kreikan kuuluisim
pia kuvapatsaita. Sen ulkomuodosta on osaksi

kirjallisten selontekojen, osaksi erilaisten, enini

mäkseen pienten jäljennösten kautta voitu saada
joukinmoinen käsitys. Aikaisemmin pidettiin

Parthenoriia koristavia kuvanveistoksia myöskin
ainakin osaksi Ph: n omana työnä, mutta niiden

tyyli on siksi eroava hänen tyylistään, että vain
saattaa otaksua, että Ph. on suunnitellut temp-
pelin koristamiseu yleisen ohjelman. Kuuluisin
Ph :n teoksista oli kullasta ja norsunluusta val-

mistettu Zeuksen patsas Olympiassa. Siitäkin

tietomme perustuvat osaksi kirjallisiin selon-

tekoihin, joissa sitä mitä suurimmassa määrässä
ylistellään, osaksi eeliläisissä pronssirahoissa ole-

viin kuviin. Zeus, joka istuessaan suoraviivai-

sella istuimellaan oli n. 13 ni korkea, oli kuvattu
lempeäksi ja vakavaksi, ilman mitään maailmojen
mahtajan ylpeyttä; pääpiirteiltään teos oli va-

kava ja yksinkertainen, mutta ulkonaiset yk-

sityiskohdat olivat loistavasti koristetut. Tämän
kuvan valmistusaika määrätään eri tavalla, sen

mukaan, miten Ph:n loppuvaiheet esitetään. Ker-
rotaan, että Ph., jota Perikleen vihamiehet syyt-

tivät kallisten ainesten kavaltamisesta, joutui

vankeuteen ja tässä kuoli, taikka päilsi pakene-

maan ja pakolaisena valmisti Zeuksen patsaan.

Ph:ta on ylistetty Kreikan suurimmaksi kuvan-
veistäjäksi ; hänen taiteensa, jossa hän yhdisti

attikalaisia ja argolaisia vaikutteita, pääominai-

suutena oli eetillisen ylevyyden läpitunkema,

vakava, hiljainen suuruus, mutta muovailu, var-

sinkin pukujen poimuilu, on joskus hieman rai-

kas ja yksitoikkoinen. L. T.

Phenacodus, sukupuuttoon kuollut imettäväis-

suku. tunnetuin edustaja Condylarthra nimistä

tertiäärikautista kavioeläinryhmää, johon kuului

mitä alkuperäi-

simpiä, viisi- m - J^
varpaisia kanta- - ''• ' —'^^
astujia. Kavio-
eläinten ominai-

suuksien ohella

esiintyi tässä

myös vanhim-
mille sorkka- ja

petoeläimille yh-

teisiä ominai-
sia. Niukkoja
jätteitä tunnetaan Euroopan, runsaampia ja

täydellisenipiä — m. m. pari kokonaista luuran-

koa — Ameriikan eoseenikerrostumista. Tunne-
tuin laji: Ph. primaeviis. V. A. K-io.

Pherekydes [-kifdesj (n. 540 e. Kr.), Thalek-

Pbenacoduksen luuranko.
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•»i loiiimisessii Arkiuliiissa,

.(isii vuoriseiidiissa oleviista

Kpikurnik-eu tfiii|ipelislä. lViii|>peli

!V;Tr!iok->-ii rakfutama fiiiiueii vuosis. loppu-

M on vielii ruri^io hyvin säilynyt.

11 kuunatlumiiu palkisten korkokuva-
. ovat helleeuieii taistelut kentaureja
.1 vastaan kuvatut tavattoman eloi-

s»-!', it ovat uykyiiiin British Museu-
missa L. T.

PhUaueipuiA (anier. Uiint. fihdclfia], kau-
punki Vliil\s\ulli>is^i. Pennsylvanian valtios.sa,

Pennsylvanian suurin ja Vliilysvaltain kolmas
kaupunki. Delauare-joen oik. rannalla. Delanare-

-'.•\an Schuylkill-joen (jonka yli vie

tu siltaa) varrella 154 km .\tlantin

va.stupliiitä Ne\v Jerseyn valtiossa

iiia: l.ö41),O08as. (1910)". joista uiko-

•yneitii valkoisia 38'2.578 (irlantilai-

sia, saksalaisia, englantilaisia. Veniijiin juutalai-

sia), neekereitii, kiinalaisia y. m. värillisiä

85.637. — Ph:n asemakaava on hyvin säännölli-

nen, melkein kaikki kadut kulkevat pohjoisesta

eteisiin ja id!i.stii länteen leikaten toisensa suora-
kulmai.sesti. Pääkadut Market street (idästä län-

teen: itäpäässä Delawaren rannalla Ph ;n tiikku-

kauppa-uluel ja Broad street (North H. street

edellisen pohjois- jn South B. street sen eteläpuo-

lella) leikkaavat toisensa Ph:n keskustassa Penn
•^uare-torilla. — Pui.stoisfa suurin on Fairmount
pnrk 11. .1.50 ha; siellä pidettiin 18Tfi maailman-
niiyttely Centennial exhibition, jonka rakennuk-
Kiitta on jäljellä Meniorial hali), jossa m. m. Lin-
colnin kuvnpat.sas. eläint. puutarha, tähtit. ob-

Rervatori, Schiiylkill-vesisäiliö. — Ph :n rakennuk-
set ovat enimmäkseen 2-3-kprroksisia. yhden per-

heen asumia. marmori|*orlaisia punaisia tiili-

taloja imistä juuri johtuu Ph:n tavaton laajuus,

'Mö km'; varsinaisen Lontoon :i03 km'). ITuomat-
tavia rakennuksia on verraten väliän. useilla kui-
tenkin on historiallinen merkitys. Mainittakoon
kaupunpntalo Penn squarella, suunnaton raken-
nus (maailman suurimpia) graniitista ja valkoi-
«esta marmorista, joka 1.5.'> m:iin nousevan tor-

nin huipussa on 11 m korkea William Pennin
muistopatsas: Penn squaren läheisyydessä on va-
paamuurarien temppeli, postitalo. Yhdysvaltain
ensimäinen rahapaja (nyk. rakennus valmis 18:i3)

ja Ph:n radan Broad streetasema ; Iiidnpendence
hallissa (rak. 1731-51) m. ni. julistettiin Yhdys-
valtain ilsenäinyys (1776). Confjress liallissa yh-
dy^valtnin kongressi kokoontui 17901800, van-
hasa.-i kaiipuntrintalosxa Yhdysvaltain ylin tuo-
mioistuin istui 1791-1900, Carpenler's hallissa en-
simäinen kon r.-.-i lakoontui 1774 ja siellä 1787

Il perustuHluit. Muita ra-

I (Parthenonin jäljennös),

j:i i'ennnylv»nian yliopiston ra-

katolinen tuomiokirkko, Arch-
likirkko. luterilainen Jloly Com-
ptistikirkk», jesuiittakirkko, al-

ien rakentama Old .Swcdc's

;. 109H-17OO). — Op p i- ja 8

laadittiin 'S

keniiMlr-in •

<;,

k<

•t:
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rist^.-Iaitokaia: I'ennsylvanian yliopisto

i|>i'r. 1741). yliopisto 1T91. -Ii"i4 opettajaa, 4.120 yli

oppilasta 1910; kirjastossa 2J5,000 iiid., arvok-
kaat tiot. kokiH-lniat I. Ph. city lontnil hiirh school.

Tomple coUefie, La Salle ooUe-ie, useita lääketie-

tet>llisiä. teknillisiä y. m. ammattikouluja. Ph. lih-

rary. Kree lihrary ja Mercantile library (jokai-

sessa yli 200.000 nid.) ; taideakatemia, toistakym-
mentä teatteria, useita tiet, seuroja (m. m. Penn-
sylvanian liist. seurat. Monista hyväntekeväisyys-
laitoksista mainittakoon Girard collefre (orpokoti),

Blockley'3 alms house (hoitola), Naval asyluni. —
Teollisuudessa Ph:n Yhdysvaltain kaupun-
freista voittavat vain New York ja riiicaso; val-

mistusarvo 1909 3.864 milj. mk. Tärkeimmät
teollisuudenhaarat ovat sokeriteollisuus (jossa se

on Yhdysvaltain ensimäilleni, kone-, vaatetus-,

villatavara-, matto- jn huopa-, sekä nahkateolli-

suus. .Sataman laituripituus on 37 km. syvyys
6-8 m (syvennetään 9 m:iiii). laivaliikennettä
ylliipldetiiän Yhdysvaltain muihin satamiin, Eu-
rooppaan ja Liinsi-lntiaan; tiliv. 1911-12 ulko-

niaalai.sessa merenkulussa selviteltiin 4,. milj.

rek.-ton. Erie-kanavan avaamisen kautta (1825)
Ph., joka siihen asti oli ollut Yhdysvaltain mah
tavin merenkulku- ja kauppakaupunki, menetti
asemansa New Yorkille. Myiiliemmin muutamat
muutkin kaupungit ovat ulkomaankaupassa si-

vuuttaneet Ph:n. V. 1912 Ph:ii tuonti oli arvol-

taan 440 milj. mk. (sokeria, rohdoksia, villaa,

nahkoja ja vuotia y. m.), vienti 358 milj. mk.
(rautatavaroita, terästä, polttoöljyä, viljaa y. m.).
— Paikallisliikennettä välittäii taaja sähköraitio-
tie- ja rautatieverkko. — Historia. Ph:n pe-

rusti 1682 \\illiam Penn, intiaaneilta ja muuta-
milta ruotsalaisilta ostamalleen maalle. Siitä tuli

pian siirtomaiden tiirkein kaupunki; 1774 Ph ;ssii

kokoontui valtioiden ensimäinen konpressi, 1776
siellä julistettiin Ylulysvaltain itsenäisyys, 1777-

78 se oli englantilaisten hallussa, 1787 Ph :ssa säji

(lettiin Yhdysvaltain perustuslait. V:teen 1800
Ph. oli Pennsylviuii;ni piiäkaupunkina, 1790-1810
^'li(lysvaltain päiikaiipiiiikina. E. E. K.
Philadelphus ks. M e t s ä j a s m i i n i.

Philemon I -i'-' mön j . kroik. huvinäytelmänkir-
joittaja, kotoisin Soloista tai Syrakusasta
(n. 361-263 e. Kr.). Ph. on uuden komedian
perustajia, Menandrosta hiukan vanhempi. Iläi'en

huvinäytelmistiiän. 97 luvultaan, on ainoastaan
murtokappaleita jäljellä. Plautiis on mukaillut
komedioissaan Mercator. Triiiiinimua (ja ehkä
Mostellaria) Ph :n kappaleita. L. T.

Philemon, apostoli Paavalin läheinen ystävä
ja erään hänen läliettiiniänsä lyhyen kirjeen

(Kirje Ph :lle) vastaanottaja; tässä kirjeessä apos
toli pyytää häntä armahtamaan ja suopeasti koh-
telemaan eräsiä Philenionin luota karannutta ja

sillä välin kristityksi tullutta orjaa Onesimosta.
Pli;n kotipaikka oli trjdeniiiikiiisesti Kolossen kau
punki Vähässä-.Aasiassa, jossa hänen kotinsa oli

sikäläisen kristillisen .seurakunnan kokoontumis
paikka. Pcrintäticto tekee hänestä Kolossen en

simiiisen piispan. A. F. ['.

Philemon fr'mi'ni/ ja Baukis, kreik. taru

henkiliiitä, iäkäs fryy(.'ial.unen aviopari, joka
köyhyydessään vieraanvaraisesi i kestitsi Zeusta
ja Hermestä, kun rikkaiit heiltä sulkivat ovensa.

Palkinnoksi jumalat, upottaessaan muun seudun
tulvaveteen, muuttivat, heidän majansa temppe
lik-i. ja heidttt sen papeiksi. Kun ho toivoivat
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ii.^elleen vilteistä kuoleinna. muuttivat jumalat

heidät puiksi. Taru ou rayöhemmussii runoudessa
luvin suosittu. L. T.

Philetaerus ks. Tasavaltaiset.
Philetas [-fuVs], kreik. runoilija ja granima-

tikko. kotoisin Kos-saarelta (n. 340-285 e. Kr.).

l'li. on aleksandrialaisen koulukunnan perustajia,

ri\eokritoksen ja Ptolemaios Philadelplioksen

'pettaja. Hänen tuotannostaan, josta etenkin

lakkauselegiat olivat kuuluisat, on ainoastaan
nuirtokappaleita säilynyt, samoinkuin hänen kieli-

tieteellisestä teoksestaan. h. T.

Philidor ffilidö'rj, Franrois Andr6, oik.

Daniean (1726-95), ransk. säveltäjä, tuli en-

sin kuuluisaksi shakkipelaajana ja esiintyi sit-

ten odottamatta (1759) koomillisen oopperan
alalla, kohoten vuosikymmeniksi sen etevimmäksi
edustajaksi. Pääteokset: ..Seppä" (1761), „Noita"
(1764). ..Ernelind" (traagillineu. 1767). /. K.
Philip, John (k. 1851). engl. lähetyssaar-

naaja Etelä-Afrikassa. Tunnettu erittäinkin tais-

teluistaan alkuasukasten oikeuksien puolesta ja

orjuutta vastaan. Julkaissut laajan teoksen
Etelä-Afrikan oloista: ,,Researches in South Af-

rioa" (1828). U. P.

Philippeville ffilipvi'lj, a rrondissementin pää-

kaupunki Algeriassa, Välimeren rannalla: 27,137

as. (1911; kuntana). Roomalais-aikaisia raunioita,

museo, sitadelli. korkeampi koulu : muutami.a
teollisuuslaitoksia, rautatie Constantinen kautta
sisämaahan. Vilkasta läpikulkukauppaa. — Ph:n
paikalla oli foinikialaisten Rus-Licar ja rooma-
laisten Rusicada, joka hävisi kokonaan keski-

ajalla: nyk. Ph:n per. marsalkka Val^e 1838.

Philippine islands ks. Filippiinit.
Philippoi, kaupunki Makedoniassa, alkuaan

ateenalaisena siirtokuntana Ivrenides. sittemmin
Philippos II :n valloittama ja uudestaan nimit-

tämä. Sen läheisyydessä oli aikoinaan rikkaat
kultakaivokset. Pohjoiseen Ph :sta Octavianus ja

Antonius 42 e. Kr. voittivat Brutuksen ja Cas-

siuksen. L. T.

Philippos (kreik. nimi. = hevosystävä, ritarilli-

nen), Makedonian kuninkaita.

1. Ph. II (382-336). Makedonian suuruuden pe-

rustaja, oli nuoruudessaan panttivankina The-
bassa. Täällä hän perehtyi kreik. sivistykseen, i

Makedoniaan palattuaan hän oli v:sta 360 vei-

|

jensäpojan Amyntaan holhoojana, mutta tunnus-
tettiin itse pian kuninkaaksi. Ph. sai sisällisissä

|

oloissa järjestyksen aik.aan ja rajat turvatuksi
illyrialaisia ja paioneja vastaan. Hän järjesti uu-

den sotarintaman, ,.makedonialaisen falangin" ja

ryhtyi Makedonian ja Thraakian rantamailla ole-

via kreik. kaupunkeja valloittamaan. Hän otti

haltuunsa Pangaios-vuoren rikkaat kultakaivokset
Thraakiassa. jonne hän perusti Philippoin kau-
pungin, valloitti Amphipoliin (357 1. Potidaian ja

Pydnan kaupungit sekä Imbros- ja Lemnos-saaret.
Sitten hän pääsi sekaantumaan Kreikan asioihin,

kun aleuadit Thessalissa kutsuivat hänet avukseen
phokilaisia vastaan, jotka auttoivat Pherain tyran-
neja. Ph. voitti phokilaisten johtajan Onomarkhok-
sen (352) ja aikoi sitten tunkeutua Keski-Kreik-
kaan : mutta ateenalaiset estivät, miehittämällä
Thermopylain solan, hänet sinne pääsemästä. Hän
valloitti nyt mahtavan Olynthoksen kaupungin,
joka oli >Iakedonian rannalla. Pian hänet kut-

suttiin Kreikkaan kukistamaan fokilaisia. joita

vastaan Theba kävi n. s. ..pyhää sotaa", fokilai-

sia kun .syytettiin siitä, että he olivat anastaneet
Delphoin temppelin maata. Heidät voitettiin ja

Ph. pääsi amphiktyoniliiton jäseneksi (346) . Hän
sai 339 uuden kutsun Kreikkaan rankaisemaan
I-okris maakunnassa olevan Amphissan asuk-

kaita, jotka myöskin muka olivat anastaneet Del-

phoin omaisuutta. Ph. hävitti Amphissan. mutta
otti haltuunsa myöskin Elateian, joka oli Keski-

Kreikan avain. Nyt Demosthenes sai aikaan lii-

ton Ateenan ja Theban välillä : mutta Ph. voitti

niiden sotajoukot Khaironeian luona (338). Krei-
kan valtiot tekivät nyt sopimuksia Ph:n kanssa,

joka kutsui niiden edustajat Korinthiiu, jossa hän
valittiin kreikkalaisten ylipäälliköksi Persiaa vas-

taan aloitettavassa sodassa. Ph:n varustautuessa

tätä retkeä varten hänet murhasi eräs hänen
henkivartiansa Pausanias. — Ph. on historian suu-

ria henkilöitä: hän laski perustuksen Miikedonian
maailmanvallalle, jonka kautta kreik. sivistys le-

visi Aasian maihin. Luonteeltaan hän oli jalo-

mielinen ystäviään kohtaan, innokas kreik. si-

vistyksen ihailija ja suosija. Taistelussa hän oli

urhoollinen ja sitkeä, valtiomiehenä kavala ja

petollinen : kostonhalua, julmuutta ja raakuutta-

kin hän osoitti. [Briickner. ..König Ph."; Schaefer.

..Demosthenes und seine Zeit".]

2. Ph. III (V) (237-1791. tuli 220 Makedonian
kuninkaaksi ja hallitsi aluksi, Akaijan liiton pää-

miehen Araton neuvoja seuraten, hyvin ; toisen

puunilaissodan aikana hän (215) teki liiton Hanni-
balin kanssa, joka oli Italiassa häntä kuitenkaan
tehokkaammin auttamatta : teki sitten rauhan
roomalaisten kanssa 205. JIutta nyt hän aikoi

laajentaa valtaansa idässä, ruveten ahdistamaan
Egyptiä ja Pergamon valtakuntaa, jonka joh-

dosta Eooman hallitus aloitti sodan i200). Q. Fla-

mininus voitti hänet Kynoskephalain taistelussa

(197) ja pakotti nöyryyttävään rauhaan. jos.sa

hän m. m. menetti Kreikan yliherruuden. Roo-

malaisten taistellessa Syyrian Antiokhos III;tta

vastaan oli Ph. heidän liittolaisenaan, mutta sai

siitä huolimatta rauhanteon jälkeen kokea kat-

keraa nöyryytystä. Puuhatessaan tästä suuttu-

neena uutta sotaa hän kuoli 179. K. O. L.

Philippovich [filippovits] von Philipps-
b e r g, Eugen (s. 1858) itäv. taloustieteilijä.

v:sta 1893 professorina Wienin yliopistossa;

teoksia : ..Die Bank von England im Dienste der

Finanzver«-altung des Staates" (1885). „Wirt-

schaftlicher Fortschritt und Kulturentwickelung"
(1892). ..Ausnanderung und Auswanderungspoli-
tik in Deutschland" (1892), ..Grundriss der po-

litischen ökonomie" (I ..Allgemeine Volks\virt-

schaftslehre". 1893, myös suomeksi, II ..Volks-

wirt.schaftspolitik", 1899). ..Die Entnickelungder
«irtschaftspolitischen Ideen im 19. Jahrhundert"

(1910) : julkaisee yhdessä Bernatzikin kanssa
.,Wiener staatswissenschaftliehe Studien"'. eräiden

muiden kanssa ..Zeitschrift fiir Volkswirtschaft,

.Sozialpolitik und Ver«altung". J. F.

Philippson Ui-]. 1. Ludvig Ph. (1811-89)

saks.-juut. rabbiini, kirjailija ja luennoitsija,

harrasti juutalaisuuden reformatsionia : julkaisi

TT. m. ..Die Entwickelung der religiösen Idee im
Judentum, Christentum und Islam" (1847-4S:

2:nen pain. 1874). K. T-t.

2. Martin Ph. (s. 1846). historioitsija, edel-

lisen poika, toimi ensin opettajana Bonnin yli-



537 Philippus—Philon MS

!-t.--a '.??« t"! t.r.f.--orin« BrvitsclissS: kirjoit-

\-a im Zeitaltrr vou Plii-

.inrich IV" ju .,Pns Zeit-

•iiiat Onckeiiin ,.A1I-

--i> .
ri<^(-iiiciite (le*

d. '

..II

tu

rmr

tU!

oi)'

•P"

t' Miuvrt a !>'.'! ''-).

'7 1903). J. F.

.i). 1. Jeesuksen ope-

• tnri JU .\nilroas, ko-

;i >'.! luiiikiilii Hiiliinkin epiii-

in kuulunut .lolianiu-s Kn>t:>-
..,.,.... i, . ... ... iiäyttiiU ollcru

punnitseva (Joli.

availleensa ovat

: tiset lahkot kiiyttiviit mo-
-.1 oliella myöskin eräistä

riiMi evankeliumi», jonka sanoivat

. kirjoittnnuiksi.

S. Erankelinta. oli rksi niistU seitsemiistil mic-

hntk, jotka Jerusalemin seurnktintii lAp. tek.

St) valitsi pitimSän liuolta seurakunnan iilkonai-

ticta asioista, kuten kiiyliäinlioitlosta, rakkaiiilon-

aterioi..ta y. m. Syntyperiiltiiän Pli. todennäköi-

sesti oli kreikkalainen. Vaino, joka pian kolita.si

Jerusalemin seurakuntaa, pakotti Pli:nkin sieltii

poi«tiimnan. ja li&n aloitti nyt erittäin hcdelniiil-

lisen liilietystyön puolipakanalli>ten samarialais-

ten keskuudessa (Ap. tek. 8, seiir.l. mutta kastoi

myiWkiD kristinuskoon ensimäisen varsinaisen

pakanan. Etiopian kiininpittaren Kandakeen ka-

maripalvelijan lAp. tek. 8, seiir.). ja kulki sit-

ten edelleen, evankeliumin julistaen, aina Kesa-

reaan asti. jonne niilitQviisti asettui pitemmäksi
ajaksi asumaan i.Ap. tek. 21,). Loppuiälliiitn liiin

otaksiittava>ti siirtyi Vähään-Aasiaan, Ilieropolis

nimiseen kaupunkiin, jossa kuoli. A. F. P.

Philippus. kapinannostaja Karjalassa, ks. F i-

I i p p 11 s.

Philippus .\ r a b s. Marcus Julius (k.

249). Rooman keisari, syntyisin Arabiasta (siitä

liiJinimil, pafisi 243 keisarillisen kaartin päälli-

kfiksi ja nousi, kukistettuaan keisari Gordianiis

tll:n. itse valtaistuimelle 244: hänen aikanansa
vietettiin 248 Kooman jieriistamisen tuhatvuotis-

muixtoa: kaatui 249 taistellessaan vastakeisa-

riksi huudettua Deciusta vastaan. J. F.

Philipsen ini. Theodor Esbern (s.

1840i, tan>k. taidemaalari: opiskeli Kööpenliami-
niUHa ja Pariisissa, jossa sai suurta vaikutusta
ransk. if •' f.,. ... ;-ta. Kuuluen Tanskan ete-

vimpiin rcihin Ph. on erikoisala-

naan I. . iiiiiTi yliteydessil esitetty-

jen 1 Hiin on myös pie-

ni-- • .i-sa polttosaviveistok-

•iniui kuvannut elamnii. E. R-r.

Fhilistos m. 43.; :i.',6 e. Kr), kreik. valtio-

mie». •'»turi ja liistorioitiijn .SyrnkiisaAta. Pli,

ariuti Dionysios vanln-mman piiäsyii yksinvaltaan,
mutta jdului -itt"ii ep.Unosioon jn karkoitcttiin.
Iiir,riy«i<.. ti.ioriTiii.i kiit-ui liilnet 366 e. Kr.
tak «-en. Ph. kaatui meritois-
teh. 1 vajilann. Hisloriateok-
•e-- i|iätöisiU niiirto-

ka[ r.a ilmeisesti oli

var'1'. '»• . ".<.- Il II 1.1- ii-ii .Sisilian histo-

riaa vanhemmilta ajoilta omaun aikaansa saakka.

L. T.

Fhilliniore lfitiniu'3l. Sir K o h e r t .1 o s e p h

(1S10-S5), eniil. oikeusoppinut, erittiiiiikiu kan-

siiiuvälisen oikeuden sekä kirkkooikeiidon tutkija.

Kohottiiaan jo nuorena litioiiiattaviiii toimiin hiin

t!>C7 tuli umirnliteettituoniioistuinuMi tiiuinariksi

( jiidijf of Ihf AJmir<7ltu) ja 1875 korkeimman
luomioistuimeu jäseneksi. Julkaissut m. m. an-

siokkaan neliosaisen esityksen kansainvälisostä

oikeudesta ..Commentaries upon international

la\v" (I8.'i30li sekä EiiLrlnnnin kirkko-oikciittji

kiisittelevän teok.sen ,.Tlie «Tlesinst ioal hnv of

the eliiircli of Eii^'land" (18731. />'. F.

Phillip //i7i/i/. John (1817-67), skotl. taide

maalari ; opiskeli syntymäkaiipunffissaan Abcr
deenissti ja Lontot>ssa sekä tutki Espanjan mat-
koillaan Velasquezia. Työskenteli imiotokuvaa-

jana ja esitti koristeellisissa loistavavärisissii man-
lauksissn kotimaansa jn Espanjan kansanelämää.

[J. L. Ca\v, ,.Scottish paintin-r" (1908).]

E. Kr.
Philodemos / lo'<l('mosl. epikurolainen filo.so{i.

Ciceron aikalainen, on tullut kuuluisaksi etenkin
sen kaulia, että osia hänen teoksistjinn on löy-

detty TIerculaneumin raunioista. /'. L.

Philodendron. .Irumr-heinioon kuuluvia kii-

pijiikasveja, joiden varsi usein on puumainen ja

runsailla ilmajuurilla varustettu. I.ehdet ehyitä

tai säunnöttiimästi liuskaisia. 100 lajia troopilli-

sessa Ameriikassa. Muutamia lajeja pidetään
huonekasveina. Yleisesti sellaisena viljellyn ../'/i.

;icr(i/S(n;r'in oikea nimi on Monslcra deliciosa.

ks. F i I o d e n d r o n ja M o n s t e r a. K. I..

Philoktetes (Klr'tisJ. kreik. tarulienkilö.

Poiaan [loika Thessalian Maprnesiasta. Kyklisissä

eepoksissa kerrotaan, ettii Ph., joka oli perinyt

I Ilerakleen jousen ja nuolet, oli matkalla Troian
sotaan kiiiirnieenpuremasta haavoittunut ja haa

vasta lähteviin pahan hajun vuoksi jiitetty yksi-

näisyyteen I.emnos-saarelle. Kun Troiaa ei ilman
Ilerakleen a.seitn voitu valloittaa. Imettiin Ph.

sinne. Iiiinen haavansa parannettiin ja hän am-
pui Pariin, jolloin Troiankin kukistaminen on-

nistui. Ph:n tarua ovat trna^-ikot Aiskhylos.

Sophokles ja Euripides kiisitelleet. L. T.

Fhilolaos /lolfinsl. etevin kreikkalaisen Ita-

lian pythajroralaisista filosofeista, järjesti mes-

tarinsa suulliset opit kirjalliseen muotoon; vai-

kutti suuresti Platoniin ja niyöhempäiin filoso-

fiaan. Opetti nivös Kreikan Tlieliassa. k. n. 400

e. Kr. /.'. /-.

Fhilomela /-'''-/. kreik. tarulienkilö. Ateenan
kuninkaan Pandionin tytär. Ph :n lanko. Tiiraa-

kian kiiniiiLMs Tereiis rakastui häneen ja uskot-

telemalla, ettii l*li:n sisar Prokne, Tereukseii

puoliso, on kuollut, sai liiinet valtaansa, raiskasi

liänet ja leikkasi hiineltä kielen. Ph. kutoi kan-

kna.seen ilmoituksen tapauksesta; silloin Prokne
surmasi poikansa ja syötti hiinet Tereiiksetle .^ekii

pakeni Ph:n kanssa. Jumalat muuttivat Ph;n
päilskyscksi, Prokneeii satakieleksi ja Tereuksen
liarialinntiksi. /,. T.

Philon /-'"'/ lisänimeltäUn Juutalainen,
synt. Aleksandriassa n. 20 e. Kr. Sepitti kuvan-
nollisesli selittilmiinsii Vanhan testamentin poh

jnlla mystillisfilosofisen. Platonin ja .Sloaii kou-

lun jäljitteleviin niiiailmankuvnn. Aineinaailman
ja ihmisjärjelle kilsiltiimättömiiii .lumalnii välille

Ph. asettaa henkimaailman, jonka ideat 1. voimat
lähtevät jumalallisesta I, o tr o k s e s t n Iks. t,).
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joka liiiiiestä on niaailinnn luova järki ja laki;

jumalan ensisjutvnyt poika on luliettiliis. Pli :sta

on jumaluudeu harkitseminen ja armon avulla

havaitseminen ihmisen korkein hyvil; lihan kuo-

lettamisella on siihen valmistauduttava.

Ph:n filosofialla on tiirkeä asema juutalaisen

uskon ja hellenistisen viisauden välittiiviinä edus-

tajana ja spekulatiivisen kristillisen teolojrian

edeltiijiinä. Tutkijain kesken on vielä erimieli-

syyttä siitä, missä niäUrin tämä sopii 4:nneu
evankeliumin prologiin, Paavalin kirjeisiin ja

Heprealaiskirjeeseen. R. L.

Philou [-On]. Foinikian Bybloksesta, s. 64

j. Kr. Ph. on julkaissut kreikankielisen Foinikian

historian, jonka hän väittää olevan käännöksen
erään Sanchuniaton nimisen pa[)in foinikialaisesta

alkuteoksesta, joka muka oli kirjoitettu jo ennen
Troian sotaa. Alkuteoksen olemassaolosta on suu-

ria epäilyksiä. Ph:n teos on epäilemättä sisältä-

nyt arvokkaita tietoja, mutta siitä on ainoastaan
katkelmia säilynyt Eusebioksen teoksissa. Kat-
kelmissa esiintyy foinikialaisen kosmogonian ai-

neksia. E. K-a.

Philopoimen /-o'uhöi/ (n. 253-183 e. Kr.),

kreik. sotapäällikkö, kunnostautui Sellassian tap-

pelussa (222). tuli 207 ensi kerran Akhaian lii-

ton strategiksi, järjesti liiton sotajoukon hyvälle

kannalle ja hankki liitolle jolitavan aseman Polo-

ponnesoksella saatuaan Spartan ja Messeniaukin
siihen yhtymään; lähdettyään kukistamaan lii-

tosta luopuneita messenialaisia hän joutui van-
giksi ja pakotettiin tyhjentämään myrkkypikari
(183); mainitaan usein nimellä ,,viimeinen kreik-

kalainen".

Philostratos [-lo'-J. 1. F 1 a v i u s Ph. van-
hempi, kreik. reettori ja sofisti, ks. Apollo-
nios Tyanalainen. — 2. Kaksi kreik. kir-

jailijaa, joiden merkillisimniät teokset(..Eikones")

ovat kuvauksia Rooman valtakunnan eri maakun-
nissa tavattavista tai ehkä olemattomista, teki-

jän vapaasti mielikuvituksessaan keksimistä maa-
lauksista. 7?. L.

Philotas [filö'-J, kahden makedonialaisen,
.Vleksanteri Suuren aikuisen sotapäälliköu nimi.

Tunnetumpi heistä on Ph.. Parmenionin poika.

Aleksanterin nuoruudenystävä. Hän oli niitä,

jotka sittemmin osoittivat tyytymättömyyttään
Aleksanterin ylimielisen esiintymisen johdosta;
tuomittiin kuolemaan ja mestattiin 330 e. Kr.,

koska hän ei ollut ilmiantanut erästä tietoonsa

tullutta salaliittoa. J. F.

Phineus ljtläne'us], kreik. taruhenkilö. Age-
norin poika, kuningas Bosporoksen tai Pontok-
sen rannikolla. Hänen kerrotaan käyttäneen
väärin jumalien hänelle suomaa ennustuslahjaa
ja rangaistukseksi Zeus sokaisi hänet .sekä lä-

hetti harpyiat. jotka ryöstivät häneltä kaiken
ravinnon. Boreaan pojat. Kalais ja Zetes, jotka
argonauttien kera saapuivat hänen rantaan.sa,

karkoittivat huimassa lennossa harpyiat kauas
Ph:n luota. Palkinnoksi Ph. neuvoo Argonau-
teille tien Symplegadien välistä. Toisen tarun mu-
kaan Ph. oli saanut rangaistuksensa siksi, että

hän toisen vaimonsa houkutuksesta sokaisi lap-

sensa ensimäisestä aviosta. L. T.

Phlebltis ks. F 1 e b i i 1 1 i.

Phlegethon t. Pyriphlegethon [-e'thönj

(..leimuava'"), kreik. tarustossa JIanalan tulijoki.

Phlegmasia (kreik. phlegmasi'a) , tulehdus;

Ph. alba dolcns lapsivuoteisissa erityisestä

intektsionista ja verisuonten tulehduk.sesta ailieu-

tuva tu.skallinen, pinnaltaan, muuten ihonnäköi-

nen (ei punoittava) turvotus reidessä.

Phleum ks. T ä h k i ö.

Phlox, j u o V i k k a. Polemoniacece-heunoon
kuuluvia, tavallisesti monivuotisia ruohoja, joilla

lehdet ovat vastakkaiset, suikeat tai vielä ka-

peammat. 30 lajia Pohjois-Ameriikassa. Monet
lajit ovat yleisesti viljeltyjä kauniiden, usein

kirjavien kukkiensa vuoksi, yleisimmin kalju,

monivuotinen Ph. panniculatn. karvainen, yksi-

vuotinen Ph. DrtimmondL K. L.

Phoca ks. H y 1 k e e t.

Phocsena ks. P y ö r i ä i n e n.

Phoenicopterus ks. F 1 a m i n g o.

Phoenix ks. T a a t e 1 i p a 1 m u.

Phoibe [-{'] (lat. Phtehc). kreik. taruhenkilö.

Uranoksen ja Gaian tytär, titaani. Tarun mu-
kaan Ph:n hallussa oli Del]>hoin oraakkeli, en-

nenkuin se siirtyi Apollonille. Pergamonin frii-

sissä Ph. on kuvattu taistelemassa gigantteja vas-

taan. Roomalaisessa runoudessa Ph. esiintyy

Phoibos Apollonin sisarena, kuun jumalattarena.

L. T.

Phoibos, Apollonin tavallisin lisänimi, ks.

Apollon.
Phoinikia ks. Foinikia.
Phoiniks. 1. Kreik. taruhenkilö, Amyntorin

poika Boiotiasta. Kotoisten selkkausten vuoksi

isänsä kiroomana Ph. pakeni Phthian valtiaan

Peleuksen luo. Tämä teki hänet Dolopein päälli-

köksi ja uskoi hänelle Akhilleuksen kasvatuksen.

Ph. seurasi isällisenä neuvonantajana Akhilleusta

Troian retkelle, ja koetti sovittaa Akhilleuksen

ja Agamemnonin välisissä riidoissa. — 2. Taru-
lintu, luult. egyptiläistä alkuperää. Eräiden ta-

rujen mukaan Ph., joka on ainoa laatuaan, tul-

tuaan korkeaan ikään (500-vuotiaaksi tai enem-
män), laatii hyvänhajuisista oksista pesän, ja

polttaa itsensä siihen. Tuhasta kohoo uusi Ph.

Toisten tarujen mukaan joka 500 :s vuosi Ph. saa-

pui Eg.vptin Heliopoliiseen. isäänsä hautaamaan
auringonjumalan temppeliin. Ph. on käsitetty

kuolemattomuuden vertauskuvaksi. L. T.

Phokaia [-u-] (lat. Phoctea). muinaiskreik. ku
koistava kauppakaupunki Jooniassa. Vähän-
Aasian länsirannalla. Se mainitaan Ateenasta pe-

rustetuksi siirtokunnaksi ja perusti itse useita

siirtokuntia, joista Massilla (nyk. Marseille) oli

kuuluisin. Ph:n jäännöksiä on uusi Fokie
(turk. Fodja\.

Phokion [phökVön] (n. 402-318 e. Kr.), ateena

lainen sotapäiiUikkö ja valtiomies. V :.sta 376 al-

kaen hänet 45 kertaa valittiin strategiksi. Hän
kukisti 349 e. Kr. Enboian kapinan ja pakotti

339 Philippos II ;n luopumaan Byzantionin piiri

tykse.stä. Khaironeian taistelun jälkeen Ph. koetti

saada aikaan hyviä suhteita Ateenan ja Make-
donian välillä ja vaikutti sen. että Aleksanteri

.Suuri säästi Ateenan siitä häviöstä, jonka omaksi

Theba joutui, vaikka Ateenakin oli noussut asei-

siin häntä vastaan. Ph. va.stusti .Aleksanterin kuo-

leman jälkeen virinn.vttä vapaudentaistelua ja sai

322 e. Kr. tehdyksi rauhan Antipatroksen kanssa.

Tämän kuoleman jälkeen syntyneissä selkkauk-

sissa Ph:ia syytettiin Ateenassa valtiopetoksesta

ja hänet tuomittiin kuolemaan. Hänen suora re-

hellinen luonteensa ja sotapäällikkökykynsä oli-
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1 . ViiUaii Itiflt.iiiiitt

-leltu lijviu »Tl tji-

Phoki* ffikiki'*f. maakunta KräkiKreikassu.
hiliteeii. idiissil

1 jii liililit»'i<:i

'^ti polijoi-

-. ja siitä

i > ,ii|.,ii illii. Sfii
I

aioliliiistii alku-
[

„ .1 sokoittuiiut iloori- 1

i. Ph:ii 22 knupuiikin. joista

. ., .
• .iki-iii. muodostivat liittovaltion.

joka oli vielä roomalaisella ajalla.

V iit.k . 1 -i siitii jo 442 e. Kr. Plioki

ilettu ..pylili sotn" (3riT-:i46 e. Kr.)

II M.- toivotun tilaisuuden sekaan-

asioihin jn pliokilaisten

, ampliiktvoniliittooii. —
.\_v^ muodostaa ylidessii I.okriin

ja 1 noinarkliian. jonka piiUkau-

punki u.. 1. .1 m i .i. h. T.

Phokylides lphökyli'di's]. kreik. runoilija

-e. Kr. Ilänen tuotantonsa oli

1. elegiseen runomittaan puettuja

linolijeita. Xiiistä on säilynyt

katkelmia. Ph:n nimellä kul-

-1... -opillinen runoelma on palloa

iitynyt. malidollisesti Aleksandrian
-|.,;..-mI 1 :sellä vuosis. e. Kr. L. T.

Fholas ks. K a i r a s i m p u k a t.

Phonola k s. Pianola.
Fhorkys, kreik. taruolento. meren haltioita.

Pontoksen ja Gaian |>oika. Ph :sta polveutuvat

Traiat ja porf:onit ja erään tarun mukaan myös
Seireenit ja Despcridit. L. T.

Fborminks. kreik. kitlmran (k*. Kitara 2.)

tapainen kielisoitin.

Phonnium ks. Uuden-Seelannin pel-
1 a v a.

Pbororbacos, suuren suuri (4-ri m), lento

kyvytön lintumuoto, jonka fossiilisia jätteitä tun-

netaan Patazonian myöhäistertiäUrisistä nuio-

doxtumista: ominaisuuksiltaan todennäköisesti

(«tolintu: päii hevosenpU.än kokoinen.
V. A. K-io.

Phosphoros 'kreik. jihönphoroni. ..valontuoja",

aamutälili muinaisilla kreikkalaisilla. Sitä ajatcl-
I,,.. • . "••ksi kauniiksi mieheksi, joka aamusella

irinkoa (llrlioa) näyttäytyy taivaalla.

1] 1 rullilla ajalla esitettiin Ph. yhdesriä

iden. kanssa kahtena nuorena
uin Dioskurit. (V. Y. K.)

Phosphoros Ijonfo-J, ruots. aikakauslehti, jota

P I' A \ttr.rh.r,m ja V, F. Palmhlad toimittivat
' 13. Ph. oli ensiniUinen ään-»n-

rTOmantikot. iipsalalaisen .\u-

i'-f. taistelivat n. 8. aka-
.in. Lehden mukaan alet-

tiii. 1 iti-.rumantikkoja nimittää f o s-

Jor sekä loistavaa, korkealentoista,
joskin -i>;iiiykHet('iota runoutta (osforiHti-
» • k » i.

'

//. Krn.
Ph-"-- ' ''• livsanttilainen oppinut,

lali u patriarkaksi : ottamalla
trhoK.. ,- ... i.r. lii-.i jumaluusopillisiin rii-

toihin sekä itä- ja länsimaisen kirkon välisiin

rettelöihin hän sai paijon vihollisia, joitten toi

mesta hänet erotettiin virasta: 878 hän sai vir-

kansik takaisin, mtitta 886 keisari Leo hänet taa-

sen erotti siitä; viimeiset elinvuotensa Ph. uhrasi

kirjallisille töille, l*h :n lukuisista jälkimaailnuille

sililyneistu teoksista mainittakoon ,,Bihliotheea"

(julk. 2 iiid. 1884 Hekker) ja ..Lexicon" (selit-

televä sanakirja attikal. piihujain ja historiultsi

jnin teoksiin, julkaissut viimeksi Naber ISCI).

(llerjrenröther, „Photios, Patriareli von Konstin
tiiuipel" ,:\ nid., 1867-69».

1

K. O.

Phototaxis ks. F o t o t a k .s i s.

Phoxinus ks. M u t u,

Phragmites ks. Ruoko.
Phrnntzes, Georjtios (1401-77), bysantti-

lainen valtiomies ja historioitsija. Ph. saavutti

korkean virka-aseman Konstantinopolissa ja vas-

tusti pontevasti turkkilaista valloitusta, vielä

Konstantinopolin kukistumisen jälkeenkin tais-

tellen Peloponuesoksella. Lopulta hänen oli pakko
paeta Italiaan, jossa hän meni luostariin. .Siellä

hän sepitti laajan historiateoksen (,,Khronikou"').

jossa lian käsittelee Itä-liooman keisarikunnan
historiaa 12r)8-1476. Etenkin loppuosa, jossa P'i.

kuvailee omaa aikaansa, on arvokas. L. T.

Phratria [pltriilriUi], kreik. veljeysliitto. Ph:t

olivat u>oampien sukujen yhteenliittymiä, phylein

iks. t.) alaosastoja. Niihin liittyiviit suku ulirit

ja niiden luetteloihin merkittiin vuoden kuluessa

täysiii kansalaisoikeuksia omaavista vanheinmistii

syntyneet lapset (Apaturia-juhlas.sa). Kleistheneen

reformien kautta ph :t Ateenassa menettiviit val-

tiollisen merkityksensä. L. T.

Phrenologia ks. F r e n o 1 o p i a.

Phriksos, kreik. taruhenkilö. Athamaan (ks. t.)

poika, pakeni sisarensa VIellccn (ks. t.) kanssa
kultavillaisen oinaiin selässä emintimänsä Inon

vainoa. Ilelle hukkui mereen, mutta Ph, pelas

tui Kolkhiiseen, jossa hän uhrasi oinaansa ju-

malille ja ripusti sen taljan temppeliin (ks. A r

{; o n a 11 t t i e n r e t k i)

.

L. T.

Phryganea ks. Yöko rennot.
Phryne /phrpnr/. kuuluisa ateenalainen he-

taira 4:niiellä vuosis. e. Kr. Ph. oli mallina

Praksiteleen knidolaiselle Aphroditelle ja .'\pel-

leen Aphro<lite Anadyomeneelle. Myöhemmin Ph.

yleensä on kevytmielisen kiehtovan kaunottaren

nimitys. //. 7'.

Fhrynikhos /-.>/-/. 1. Kreik. trapediankirjoit-

taja. Polyphrasmonin poika. Ateenasta. I'h.. joka

aloitti uransa jonkun verran ennen Aiskhylosta,

oli tunnettu kauniista sointuvasta runoraken-

lecstaan. Tragedioihinsa hän otti aiheen pait.si

tjirustosta myös samanaikuisista tapauksista,

siinil poiketen totutusta tavasta. Vähän aikaa
4!>6 e. Kr. jälkeen hän esitti „Miletoksen valloi-

tus" nimisen kappaleen, jossa niin voimakkaasti

kuvasi persialaisten aikaansaamaa tuhoa, että

yleisö puhkesi kyyneliin; kotoisien onnetlomiiuk

sien esittämisestä Dionysoksen juhlassa hänet

riiiipaistiin, V. 476 e. Kr. Ph. esitti „Phoinikia-

laisnaisissa" .Salamiin taistelun vaikutuksen Per-

siaxsa. Pli:n kappaleista, joista 10 tunnetaan ni-

meltä, on ainoastaan pieniä murtokappaleita säi-

lynyt.

2, Kreik. komediankirjoiftaja, Eunomideen
poika, Ateenasta. Ph. oli Aristophaneen aikalai-

nen ja kuului n. h. ,,vanhaan komediaan". Hä-
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I

iieu kappiileensa. joilla liäu useaiiiiiiaii kerran
saavutti voittoseppoleeii. olivat timuetut kirpeistä,

henkilökolitaisi.stu hyökkäyksistään. Näistä on ai-

Doostaan vähäpätöisiä murtokappaleita säilynyt.

L. T.

Phthirius ks. Täit.
Phtisis (kreik.l. hävittävä, riuduttava tauti,

jolla enimmäkspen tarkoitetaan keuhkotautia
(ks. t.).

Phyle [phjilCJ, useammasta phrotriasta muo-
dostettu heimokunaallineu yhteys. Ph. muodosti
kulttiyliteyden, sillä oli omat virkamiehet, se

toimi ja äänesti yhteisesti. Kleistheneen valtio-

järjestyk,seu mukaan perustettiin Ateenaan 4 en-

tisen ph:n sijaan 10 uutta ph:tä paikkakunnalli-
selle pohjalle (niyöheumiin lisätty 12:ksi ja lo-

pulta 13:ksi), joista kukin oli jaettu 3 phratriaan.

Erinäiset virkamieliet otettiin määrätyssä järjes-

tyksessä vuorotellen kustakin ph :stä. L. T.

Phyllis 1-i's], kreik. taruhenkilö. Traakian ku-

ninkaan tytär. Hellenistisessä ja roomalaisessa
paimenrunoudessa suosittu tytönnimi. L. T.

Phyllocactus ks. K a k t u s k a s v i t.

Phyllodoce kanervakasvien heimoon kuuluva
suku. Ph. cfvrulea, k u r j e n k a n e r v a. on ma-
tala tunturivarpu. jonka lehdet ovat melkein neu-
lasmaiset, tiheään asettuneet, kukat tumman sini-

punaiset, puikean kellomaiset, jokseenkin suuret.

On Lapin karaktäärikasveja. K. L.

Phyllopoda ks. L e h t i j a 1 k a i s e t.

Phylloscopus. uunilintu, ks. Kerttu-
s e t.

Phylloxera ks. V i i n i k i r v a.

Phylogenia, phylogeneesi ks. Fyloge-
n i a.

koisokasveihin (Solanacew) kuulu-
joista juutal aiskirsikkaa

(Ph. Alkekengij ylei.sesti

viljellään Etelä- ja Keski-
Euroopaäsa syötävien mar-

^ jojensa takia tai kuiviin

kukkavihkoihin marjojen
"jj^i^-^. , : kypsyttyä suuriksi, kau-

niiksi, verkkosuonisiksi,

mönjäpunaisiksi rakoiksi

kuivettuvien verliiöidensä

vuoksi. Ph. Franchetii-

lajia käytetään samoin
kukkavihoissa. Perulaista

Ph. peruvianu
viljellään Euroopassakin, Englanni.ssa
nissa hyvänmakuisten hedelmäinsä,
k i r s i k k a i n, vuoksi,

Physeter ks. K a s k e 1 o 1 1 i.

Physiologus ks, F y s i o I o g u s.

Physoclisti ks. Kalat, palsta 75.

Physostigma venenosum. länsiafrikkalainen
heruekukkaisiin kuuluva köynnöspensas, joka suu-
resti muistuttaa P7(asco?Hs-papujamme. Viljel-

lään Intiassa ja Brasiliassa, ilyrkylliset sieme-
net ovat tunnetut nimellä K a 1 a b a r-p avut,
(ks. K a 1 a b a r-p a p u). E. L.

Physostomi ks. Rakkosuiset.
Phytelephas ks. Kasvullinen norsu n-

1 u u.

Phytolacca, savikkakasveille sukua olevia troo-

pillisia t. subtroopillisia ruohokasveja, pensaita
t. puita. Luultavasti Pohjois-Ameriikasta kotoi-

sin olevaa Ph. decandraix. joka on yli 3 m korkea

Physalis,
ia ruohoja,

^^
-JP^-^f^J^

Juu:j.i.ntLir;>;UUa.

^<6-

V. edulist^

ja HoUan-
ananas-

E. L.

mehevävartiiien ruohokasvi, viljellään Etelä- ja

Keski-Euroopassa koristuskasviua tai kypsinä pu-

naisten t, sinipunaisten marjojen (k e r m e s-

marjat) vuoksi, joita käytetään ihomaaliksi,

juomien ja leivosten värjäykseen y, m. Nuoria
taimia käytetään vihanneksina.

Phytophaga, kasvinsyöjät, pussieläinteu

(ks. t.) alarylimä.

Phytophthires ks. Kirva t.

Phytophthora ks. Perunarutto.
Phytoi^lankton ks. Plankton.
Phytoptus ks. A k ä m ä t.

Piacenza [pjatie'ntsa]. 1. Provinssi Pohjois-
Italiassa, Emiliassa, Po-joen laaksossa ja Apenni-
nien pohjoisrinteellä; 2,471 km', 256,233 as.

(1911). — 2. Edellämainitun provinssin lujasti

linnoitettu pääkaupunki Po-joen oik. rannalla vä-

hän alapuolella Trebbiau suuta, rautatienristeyk
sessä: 38,542 as, (1911; kuntana), — Huomatta-
via rakennuksia: romaanilainen katedraali ill22
1233 : Guercinon ja Carracci'n freskoja y, m.)

.

goottilainen San Francesco, ent, tuomiokirkko
Sant' Antonio (1000-luvulta), San Sisto (jossa säi-

lytetty Rafaelin Sikstiiniläinen madonna 1754
myytiin Saksaan) , Santa Maria di Campagna
(Pordenonen freskoja) ; Palazzo Communale (alo-

tettu 1281; Italian kauneimpia kaupungintaloja),
Palazzo Farnese (rak. 1558), Palazzo dei Tribu-
nali; Piazza dei Cavalli-torilla ovat Alessandro
(Aleksanteri Parmalaisen) ja Ranuccio Farnesen
sekä Romagnosi'n muistopatsaat, — Pari lukioa,

seminaari, teknillinen ja taideopisto, kirjasto

(120,000 nid., 2.400 käsikirj.), museo, pari teat-

teria. Piispanistuin. — Harjoitetaan maanvilje-

lystä, kone-, rauta-, silkki- j-. m. teollisuutta,

kauppaa. — P. (vanhalla ajalla Placentia) oli

v:sta 219 e. Kr. roomal. siirtokunta. Keskiajalla

se oli kreivikunnan pääkaupunki, vaihtaen no-

peasti omistajaa, joutui 1313 Visconti-suvulle.

1512 paaville, 1545 (herttuakuntana) Parman Far-
neseille, — P:ssa pidettiin kirkolliskokoukset

1095 ja 1132, Ruhtinas Liechtenstein voitti P:n
luona 1746 ransk-esp. armeian. E. E. E.

Piacere ks. A p i a c e r e.

Pia desideria ks. Pietismi.
Piee cantiones [pic -ö'n-J (lat.. = hurskaita

lauluja), kokoelma latinankielisiä teinilauluja,

joita on Suomessa käytetty katoliselta ajalta

19:nteen vuosis. asti. Kokoelma painettiin 1582
suom. aatelismiehen Theodoricus Petri Ruuthin
toimesta Jaakko Finnon avulla. Se sisälsi 73 lau-

lua, joista 7 kaksiäänistä, 3 kolmiäänistä ja

2 neliäänistä. Tyyliltään sävelmät ovat kau-

neinta keskiajan uielodiikkaa. Muutamissa on

paikoittain pitkiä koloratuureja. Moniääniset lau-

lut noudattavat 13:nnen ja 14:nnen vuosis. sä-

vellystekniikkaa. V. 1616 julkaisi Maskun Hem-
minki siitä suom. käännöksen ilman nuotteja,

jättäen pois muutamia lauluja. Joitakin niistä

otettiin myös ruotsalaisiin kokoelmiin. V. 1625

Ruuthin jälkeläiset julkaisivat uuden lisätyn lat.

nuottipainoksen (sisältää 90 laulua). Viipurin

koulurehtori Henrik Fattabur oli sitä varten

laatinut laulut käytännöllisempään järjestyk-

seen ja Rostockin kanttori Daniel Friderici

oli muuttanut 3- ja 4-ääniset ajanmukaiseen
4-ääniseen soinnutustyyliin. Myöhemmin Turun
koulurehtori Johan Lindell julkaisi lauluista vali-

koiman (17), ilman nuotteja 1761 ja nuotteineen
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:i »ikaan
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> ii.tisi^ik iiuilem-

.:nUt erilnisinu.

:. t'(i.i(iiia muuniiok^inii.

Ikuisi uiistä viilikuiinan

li i_\_\: kunrosovitolniina. /. K.

PU fm r a u s.

Pia mater ,m - ..hurskas äiti"). |>eliiiieii aivo-

Kaho. k>. Aivot.
P-----0 lit. pioniiio r pieni piaiioi, pinno.

• t ovat unetetut pysixsuoraan tahi ris-

-
' "n ettii »oittiiiieu kuikukaappi

pystyyn ja soittokonc siten

:..inän lilaa ktiiu tufielipiauo t.

H. tuli kuytUntiiön 19:nncn vuosis.

-filla ja on niukavutitensn vuoksi pääs-

ti suosioon. P:n etleltäjiä olivat clavi-

ja kirahviklavccri (ks. t,), joissa

kaikukauppi oli barpunmuotolnen. /. A'.

Pianissimo k s. Piano.
Pianisti, pianotaituri.

Piano /<)'/ (it-, = hiljaa). 1. Osoitus, että on

Mjiiettava tahi laulettava hiljaa Jyhennysmerkki
pi. pianissimo (ppi. aivan hiljaa: mezzo-
piano /mpi, jotenkin hiljaa. — 2. Soittokone.

joka nykyään on ylei-inipUnä koti- ja kon.sertti-

»oitlimena kaikkialla, minne eurooppalainen mu-
«iikki on levinnyt. P:n ensimUisiä edcltäiiä oli

esrhiquier il'.\ ngleterre (Enrrlanniii

'hakkilauta) 14 rnnellä vuosis.. jota sen aianteok-
sisi.» kuvaillaan urkujen kaltaiseksi kielLsoitti-

inek.^i. 1'>:nnellä \*uo~is. mainitaan dulre m e-

I o •!, koskettimistolla varustettu sympaali. 1G:n-

nella vuosis. esiintyy jotenkin .samanaikuisina
cluvichordi ja olavicembalo (ks. t.).

S'Im& kehittyivät erimuotoisina ja -nimisinä (vir-

^ioal. spinett, cembalo, pravic^embalo. clavicythe-

rium. cla4'e<-in. klaveeri, flyygeli i kunnes voimakas-
Uninen, vasarakonoistolla varustettu nykyaikai-
nen p. illammerklavier. Pianoforte. Fortepiano) ne
«yrjBytti noin 1800 :n vaiheilla. P:ja rakennettiin
ensin «eka olavichordin että olavicemhalon muo-
toon l4-kulmainen tafteli-p.. ^-kulmainen flyv-

Celii. 19:nnen vuosis. toisella puoliskolla p i a-

iino (ks. t.j syrjäytti taffeli-p:n. — P.-m u-

• i i k k i pfiä^i var.^inaiseen kchitykseen.sä vasta
vaHarakoneiaton kck-imi-en jiilkt-en. (P.-säveltä-

"'•hoven. Schubert, fiiopin, Schumann,
n. Li«zt. P.-felitaita: fhristofori 1711,

... - ...;.;, nno. Broa<lHOo<l 1700. Krard 181,5.

Breitkopf k Härlel. Berlmlein, Blllfhner. Bösen-
dorfer. Iborli. Becker. StcinHay, Schiedmayer,
Hriloii y. m.) Entisten aikojen p.-tyvli oli cnim-
iniki>e«n joko urkujen fahi jouhisoitt imien mu-
kainen iBach. Kamenu. Moznrli eikä kaiu nyky-
ailrnhilh p '"'' -i'rn kuin xjlveltäjät ovat taV-

•i Bcn ajan soittimien
'j>ia ennätyksiä p.-raken-

o^at tikiiillinessä Hiihteessa JankCi-kla-
•;«. ,1 a n k <'•) ja soinnillisessa suhleossa

.Jo:. .Mo-erin keksimä kaksoiskaikupohja (Rit-

mUller-flyyfelip. /. K.
Pianoforte k«. Fortepiano.
Pianola, mut. pneiimnnttinen pianonoitto-

koneiato jr>ka liit/'t:iän f>tanon koskettimistrion.

P. suorittaa koneellisesti sornvien tehtävän, ku
tukin soitettavaa sävellystä varten varattujen ja

kiertoliikkeeseen saatettujen levyjen avulla. Soit-

taja panee vain jalkapolkiniilla koneiston käy-

mään ja ohjaa erityisillii käsipuinimilla esityk

sen aikamittaa ja voiniavaihteila. /. A.
Piaristit. ..Jumalanäidin köyhät papit hurs

kaita kouluja varten" (lat. Urpuliircs paupcres
Mali 1.1 l>ri scholariim piariim). esp. aatelismicheu

Joo.sef Calanzan 1607 perustama, paavin 1621 vah-

vistama katolilainen munkkikunta, jonka jiisenet

tekeviit tavallisten nuinkkiliipausten lisäksi lu-

pauk.seii opettaa nuorisoa maksuttomasti. Vel-

jeskunnan järjestys muistuttaa jesuiitoista. P.

ovat vaikuttaneet varsinkin Puolan ja Itävallan

koululaitoksen kehitykseen. V. lOOö oli veljes-

kunnn.ssa 2.100 jäsentä jaettuina 0:äiiii ..maakiin

taan". [Brendlor, ..Das \\'irken der Piaristen seit

ihrer .\iisiedelunf; in Wien" (1896).] A. J. Pii.

Piassaba ks. A t t a 1 e a.

Fiasteri (it. piastra < ke.sk. lat. phistra = me-
tallilevy). 1. Esp. peson alkuansa it. nimitys
(ks. Peso). 2. Turk. hopearaha (g e rs). = 40 pa-

raa, = n. 22 penniä: myöskin e^vpt. vaihtorahan
•lersin (= n. 2.5 p.) nimenä käytetty.

Fiastit, puol. hnllitsijasukii. jonka kantaisä
mainitaan olleen eriis Piast niminen talonpoika
9:nnellil vuosis. Sen kuiiluisiminat jiisenet ovat
Mieczyslnv. BolesUiv Chrobry ja Kasimir III Suuri
iks. n.), johon viimemainittuun suku miespuolelta

s:immui 1370. A'. O.

Piatti ks. H e 1 y 1 e v y t.

Piazza [-n'isa]. julkinen p:iikka. tori; leveä

katu. — Piazetta [-tse'!], pieni tori.

Pic Ipik] (ransk.. esp. Pico, it. Pixzo, cngl.

Pcak., saks. Pilc) . terävä vuorenhuippu. Nimi on
yleinen varsinkin Pyrencissä.

Pica ks. H a r a k k a.

Picador 1-kado'r] (esp.). ratsastava härkätais-

telija. ks. Il ä r k ä t n i s t e 1 u.

Picard l-lc<Yr], fi d m o n d (s. 1836), belg. oi-

keusoppinut ja kirjailija; toimi asianajajana ja

tuli sittemmin Brysselin yliopiston professoriksi.

On paitsi kaunokirjallisia teoksia julkaissut tut-

kielmia erittäinkin taloudellisen ja hallinto-oikeu-

den alalta, kuten: ..TraitC usuel de riiulemnit^

due ä Texpropriation pour cause d'utilil<5 pulili-

que" (1867). ..Trait^* ;.'fnC'ral dc Texpropriiition

pour cause d'utilitO ])ublicpie" (187,')-7f)), sekä suu-

ren kokoelmatcoksen ..Pandecfes belges" (v:8ta

1878 lähtien). R. E.

Picard l-hVr], Ernest (1821-77) ransk. poli-

tikko: toimi v:sta 1844 asianaj.ajana P:iriisissa;

oli 1S.'>K.7(' lainsäätiijiikunnan jäsenenii kuuluen
keisarivallan vastustajiin: syysk. 1870 asetetun

piiolustushallituksen jäsenenä hoiti taidolla raha-

asioita; pelasti 31 p. lok.ik. sam. v. ..koinniuuiiin"

myöhempien kannattajien vantritsemat iiuiut hal-

lituksen jäsenet; otti 1871 osaa saksal. kanssa pi-

dettyihin aselevon- ja rauhanneuvotteluihin: liel-

mik.-toiikok. 1871 sisäasiainministerin;!, sen jäl-

keen lähettiläilnä Brysselissä v :een 1873 ja sa-

malla kansalliskokouksen jäsenenä; valittiin se-

naattoriksi 187.5.

Picardie fpihardl'/, eiit. maakunta Pohjois-

Ranskassa. Somnie-joen ympärillä, jakaantui Ylä-

ja Ala-P:liin; pääkaupunki Amiens. Muodostaa
nyk. Soinmen depiirtcnientin sekä osia Pas-de-Ca-

lniH'n, Aisnen ja Oisi^n departementeista. — P.
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joutui 1167 Flanderin kreiville, 1435 Burgun-
dille ja 1477 Ranskalle. E. E. K.

Picaro /-o'-/ (esp.) , hulttio, roisto, ryöväri.

Piccini {pilsi'nij, Nicola (1728-1800), it.

oopperansäveltäjä, Leon ja Duranten oppilas, sä-

velsi toista sataa oopperaa, osaksi italiankielellä

Napoli'ssa ja Roomassa (1754-73), osaksi ranskan-
kielellä Pariisissa (1778-87), jonne hänet oli kut-

suttu Gluckin uudistuspyrintöjen vastapainoksi.

P. kohotti it. oopperatyylin entisestään melkoista
draaniallisenimaksi. käyttämällä näytösten lopulla

eloisia finale-kohtauksia, vaihtelevine tempoineen
ja sävellajeineen. Myös duettomuodou hän kehitti

draamallisempaan siivyyn. P:n persoonallinen

suhde taiteellisiin kilpailijoihinsa, Gluckiin ja

Sacchiuiin, oli kaikesta kateudesta vapaa. /. K.
Piccolo (it.. = pieni) ks. Pikkolohuilu.
Piccolomini [-VniJ. vanha it. aatelissuku, jonka

jäsenistä ovat kuuluisimmat Enea Silvio P.,

Paavina Pius IT (ks. t.) ja Ottavio P. (1599-

1056), sotapäällikkö, Amalfin herttua. P. palveli

ensin esp. joukoissa Italiassa, saapui 1619 Sak-
saan ja kuului v:sta 1627 ^^allensteinin joukkoi-

hin sekä kunnostautui erityisesti Liitzenin tais-

telussa 1632. Ylennettiin 1633 kenraaliksi. Nautti
Wallensteinin luottamusta, mutta otti kuitenkin
osaa hänen kukistamiseensa. Kolmikymmenvuoti-
sen sodan viime aikoina saavutti mainetta useilla

sotatoimillaan, mutta joutui taistellessaan Tors-

tenssonia vastaan tappiolle Leipzigin luona 1642;

meni tämän jälkeen Espanjan palvelukseen ja

taisteli Alankomaissa; määrättiin 1648 keisaril-

listen joukkojen ylipäälliköksi ja korotettiin

1649 valtakunnanruhtinaan arvoon. P. oli lapse-

ton. P:n poika, joka mainitaan Schillerin ..Wal-

lensteinissa". on runollinen luoma. [Richter.

..Die P."] K. W. R.

Pic de Nethou [pikdanetiVJ (myös Pic d'Aneto-

ja Pic d'A»ethoii). Pyreneitten (JIaladettan) kor-

kein huippu, 3.404. ra yi. merenp.
Picea ks. K u u s i.

Picenum l-e'-J, vanha Keski-Italian maa-
kunta Adrian-meren rannalla, hedelmällinen,

monijokinen seutu, jossa oli useita kaupunkeja

:

Ancona. Firmum. Castrum Novuni. Asculum. In-

teramnium y. m. Asukkaat (P i c e n i, P i c e n-

tes, Picentini) olivat sabellilaista heimoa
ja kuuluisia veltosta luonteestaan. Sitä vähäistä

kirjallista muistomerkkiä, joka heidän kieles-

tään on säilynyt, ei ole voitu tulkita. P. joutui

Rooman valtaan 258 e. Kr. [Speranza, ,.I1 Piceno
dalle ori<rini alla fine d'o2:ni sua autonomia"
(1900. 2 nid.).]

"
E. Hl.

Pichegru [pisgry'j. Charles (1761-1804).

ransk. kenraali, meni 1783 sotapalvelukseen, liit-

tyi vallankumoukseen ja kohosi jo 1793 divisiona-

kenraaliksi Reinin armeiassa: valloitti v:n 1795
alussa, käyttäen hyväkseen Ilollannin jokien ja

kanavain jäätymistä, tämän maan : kukisti 1 p.

huhtik. sam. v. Pariisissa jakohiinien konvent-

tia vastaan tekemän kapinan: valloitti Reinin ar-

meian ylipäällikkönä sam. v. JIannheimin. mutta
antautui sitten vehkeisiin Bourbonien ja emi-

granttien kanssa, herätti hallituksen epäluuloja

ja sai 1796 eronsa: tuli 1797 viidensadan neu-

voston jäseneksi ja esimieheksi ja valmisteli sekä
viidensadan että vanhainneuvoston muiden roja-

listien kanssa kuningasvallan palauttamista, kun
direktorihallituksen tasavaJtalaiset jäsenet fructi-

dor-kuun 18 päivän valtiokaappauksella (1797)

äkkiä tekivät näistä hankkeista lopun. P. van-
gittiin muiden hallituksen vastustajain mukana
ja karkoitcttiin Cayenneen, mistä hänen onnistui
1798 paeta Englantiin. Täältä hän jatkoi roja-

listisia vehkeilyjääu ja lähti 1803 Georges Cadou-
dalin kans-sa Pariisiin panemaan toimeen ensi-

mäisen konsulin Napoleon Bonaparten kukista-
miseksi suunniteltua salahanketta, mutta joutui

helmik. 1804 poliisin käsiin ja kuoli, ennenkuin
hänen asiansa oli ratkaistu, vankilassa väkival-

taisen kuoleman, todennäköisesti itse surmaa-
malla itsensä. J. F.

Pichler (pihhr/, saks. kivenleikkaajasuku. Sen
kuuluisimmat jäsenet olivat Anton P. (1697-

1779) ja tämän pojat Johann 1. Giovanni
(1734-91) ja Ludttig 1. Luigi P. (1773-1854).

He työskentelivät Italiassa ja tekivät sekä an-

tiikkisten gemmien jäljennöksiä että omintakei-
sia töitä. [RoUett, ..Die drei ileister der Gemmo-
glyptik" (1874) .J E. R-r.

Pickering [piksritjj, E d \v a r d Charles
(s. 1846). amer. tähtitieteilijä, vista 1876 Har-
vard Collegessa astronomian professorina ja ob-

servatorin johtajana, keksi meridiaanifotometrin.

minkä avulla määräsi tuhansien tähtien valovoi-

man. Tutki myös tähtien spektrejä, joista jul-

kaisu .,The Draper eatalogue of 10351 stellar

Spectra" (1890). P:n havainnot ja luettelot ovat

antaneet aihetta tulosrikkaisiin tutkimuksiin

kaksois- ja vaihtelevista tähdistä sekä tähti-

sumuista, n. R.

Pickles [piklzj (engl.) ks. P i k k e 1 s i.

Pickwlck; club ks. Dickens, Ch.

Picnic ks. Piknik.
Pico, Azoreiliin kuuluva saari, kokonaan tuli-

peräistä syntyä; 447 km=, n. 25.000 as. — P:n
huippu Pico Aito (2,320 m yi. merenp.) on Azo-

rein korkein kohta.

Pico de Teyde, Kanarian-saariin kuuluvan Te-

nerifen korkein huippu (3,730 m yi. merenp.).

Picquart [pikiVr], Marie George (1854-

1914), ransk. sotilas; tuli everstiluutnanttina

1895 sotaministeriön tiedustelutoimiston johta-

jaksi ja sai 1896 selville ne väärennykset, joiden

avulla Dreyfus oli syösty onnettomuuteen ; tämän
johdosta P. kyllä siirrettiin Tunisiin, mutta teki

kuitenkin tiedonannoillaan Dreyfusin ystäville

mahdolliseksi saada jutun uudestaan käsiteltä-

väksi; todistajana antamiensa lausuntojen joh-

dosta hän 1898 erotettiin virasta, vieläpä pantiin

vankeuteenkin, josta laskettiin vapaaksi vasta

seur. V. ilutta sittenkuin totuus oli täydellisesti

saatu selville, pääsi P. takaisin armeiaan 1906 ja

ylennettiin brigaadikenraaliksi ; vv. 1906-09 sota-

ministerinä C16menceau'n ministeristössä.

J. F.

Picris. mykerökukkaissuku. jonka lajeista k i t-

kerö (P. hieracioides), jokseenkin korkea, kar-

heakarvainen. puikean-suikealehtinen, keltakuk-

kainen kasvi on meillä harvinainen kuivissa leh-

doissa t. kuivilla niityillä, useinkin puolirude-

raattina. K- L.

Pictet [-Ip']. Francois Jules (de la

Rive) (1809-72), sveits. luonnontutkija, v:sta

1835 eläintieteen ja anatomian professorina Ge-

nevessä. Julkaisuja: ..Histoire naturelle des in-

sects n6vropt&res" (1841-45), „Trait6 de paMon-

tologie" (1844-46. 2 pain. 1853-57), „Description
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Kaoul IS. 18421. »veil,<. fyy-

-iikin professoriksi GenOven yli-

r . !i tullut tunnetuksi etoukiii

^'Uuistui kUyttUmUllit liy-

;a <nurta puristusta

.'steiksi jn kiio-

- H. perusti Ber-

..-.ujen ja kemiallis-

M varten. Teoksia:

lie ToxyiiCne. In li-

ite riivdrogi^iie. et
'

i-i-' |1S78) ;

- sur Tem-
[.; ! 1. . ;i!Mi'jUf>" 1

188.'>1
:

.Zur m- iler Explosivstoffe"
' III iuM'> r.ii jt<iiuiuut luonnonfilosofi-

lta, f. iS.n.

1 ..v..;a« /-O'-/. ' • ' n es Ola i (k. H)4:!i.

!>uuin. p.ippi>iiiie>. i oppinsa saanut, oli

K,-ii,:-i k rkki. .rr. ! ,. jolloin kastoi lap-

'ti rankaisi lieitii lieiiiiin kan
iilns). V. Ifi40 liUutä Turun

konsistorissa varoitettiin liiallise.stn ankaruudesta.
Picus ks. Tikat.
Picns, it. metsiinhenki. joka sadus.sa esiintyy

kuninkaana ja sankarina, Saturnuksen poikana,

Kaunuksen isänti. Noitavainio Kirke, jonka rak-

kautta H. Iivlki. muutti liänet tikuksi (picus).

E. III.

Pidennetty ydin = selkii\'timen pidentymä ks.

A 1 V o t.

Pidentynyt selkäydin ks. Aivot.
Pid^ic-enf^lish 1. p i f; eo n-e n p 1 i s h /pidin

ir//is/. otupää-^l kiinalaisten (varsinkin liikc-clu-

mä«<äi kayttäniil turnieltiinut englanninkieli, jo-

tion on lainattu joukko sanoja kiinasta, malai-
jista y. m. kielistit. Nimitys johtuu enpl. bu.<iiness

(=..afUfiri"| sanan kiinal. UuntUmismuodosta

Pidisjiirvi. Nivalan pitäjiin entinen nimi.
Pidiike ks. F e r m a a t t i.

Pidätys, mut., jolituTi siitä, että johonkin soin-

tiin "lä riitasiivelenU soimaan joku edellisen

ivel, joka «itten ikäänkuin myöhästyen
uute«n sointuun kuuluvaksi säveleksi.

.•1 lO.nnen vtiosis. diatonisessa kuoro-
t olivat miltei ainoana riitasävelainek-

-«:..i /, A'.

Pidiityslaite kn. T e I k i I a i t c.

Pidätysoikeus (ruols. retenliojiHriitl) on ino-

lammilla a-i:irio^nisilla kaksipuolisissa sopimuk-
silta oleva oikeus olla täyttjiniältä omaa velvoi-

tuntann muiilnin kuin jos vasta|>uolikiii tiiyttäit

• 1......1 ,.. T ^ekä velkojan oikeus määrä-
' lalli>en omaisuutta vakuutena

-'' 'ajalla asiakirjoihin

vuokralaisen omai-
I ja lainaajalla niää-

lil ku.stannuksista,

]':ilkaslaafi. laivurilla

-ta y. m. Takavarikkoon otettu
in lanioln p:n alainen. P:n kä-

Kiiiiluu, että exine on oikeutetun lial-

: itT K,. ... omin valloin erotelann hä-
uirll.». Oli '•Itu verekseltUiin tavattaessa
ottamaan IlikoHlnki 3:7, tai muiiHHa
ta|>aiikii<>«>a laiilimnan uitit takaisin poliiiii-

tai muun viranomaisen kaulia (llosottolnki

7:14. Hikoslain viiiinaaiii>aiioasotus 12 §, Ki

koslaki lf>:14K P. toteutetaan, ellei velallinen

suorita velkaansa tai aseta siitä vakuutta, hake-

malla maksutuomiota, jota tiiytäntöiiupantaessa

p:u lialtinlla on n. s. erikoinen etuoikeus
(ks. t.) esineeseen, ks. Panttaus. El. K.

PiJce Ipjfsf (rnnsk.), kappale. — P. de r 6-

sistanee /da resistä's]. aterian piiuruokalaji

:

piiäknppale, tärkein ja kanii:>ltavin osa jotakin

(esim. ohjelmaa).

Piedestaali (ransk. pU^dcstal). jalusta, varsin-

kin kiiv:inveistoksen.

Piehl //'i//. Karl (185:i-l!>(i.5) . ruols. epypto-

lopi. autodidakti, v:sta 1888 eiryptin kielen do
senttinä, sittemmin professorina Upsalassa, pe

rusti 1897 ,,Sphinx" nimisen e;.'yplolo!;isen aika-

kauskirjan, julkaisi joukon e;;vplolo^iaa koske-

via tieteellisiii ja yleistajuisia teoksia, m. m. ,,In-

scriptions hit^roijlyphiques eopiees eii Europe et

en L^ryple" (188Ö-96). A'. T-t.

Fiekauahaukka l .irchihuliti tnijopus) on hiiri-

haukkojen lähisukulainen, 4 lajia käsittiiviin su-

kunsa ainoa palearktinen edustaja. P. on hiiri-

haukk:ia jonkun verran suurempi, 53 ."SS em pitkä,

isosiipinen. Para.s tuntomerkki on varpaisiin asti

etupuolelta liiiyheuikäs nilkka. I^elkii puolen väri

on ruskea, höyhenreunuk.sct kellertäviä. Kaula
ja eturinfa fäpläiset, kupeet tummommat, alapuoli

vaaloiimpi. poikkijuovninen. Elää p:ilearktiseii

alueen pohjoisosissa: Suomen polijoisteu tuu
turiseutuien luonteenomaisimpia ja yleisimpiä Iin

tuja. eteliLssä. vielä 05 '/j° P- 1- harvinaisempi.

mahdoUi.sesti kuitenkin vielä etelämi>iiiiii Raja-

Karjalan ja .\unuksen puolella. Asustaa mieluim-

min tunturi- ja vuoristomaiilen metsissä, joissa

rakentaa pesiinsä ptinhun tai metsättömissä seu

(luissa ison kiven piiiille. Munia 3-4. hiirihaukan

munia muistuttavia. Syö pikkujyrsijöilii. samina
koita ja linnunpoikasia, ehkä jäniksiäkin.

K. IV. S.

Pieksut k-^. P u k u.

Pieksämäen-Jyväskylän rata ks. Savon-
linna n-.l y v ä s k y 1 ii n r :i t a.

Pieksämäen kuuroniykkäinkoti perustettu

Bovalliiis-sisarusten (ks. t.) lahjavaroilla Pieksä
miien Nikkaritaan. Kotiin otetaan joka syksy 1"

tyttöä (18 vuotia täyttäneitä ja 5 vuotia koulu:i

kiiyneitä) oppimaan 2 vuoden ajalla naisille kuu-
luvia sisii- ja ulkotiiitil. Opetus, ruoka ja matkiit

valtionrautateillii ovat vapaat; köyhiit op|)ilaat

.^aavat myöskin vaatteet ilmaiseksi. Oppilaille

toimitetaan kodista erotessa jiaikat. L. litu».

Pieksämäen-Savonlinnan rata ks. Savon
linna n-.l y v il s k y I ii n rata.
Pieksämäki. 1. K u n t a, Mikkelin 1., Juvan

kiiilak.. Pieksämiien pohj. ja etel. nimismiesp.
(viimein :iMin kuuluvat myös llnukivunri jn Virta
salmi); kirkolle Pieksiimiien rautalieasemalta 2'/,

km. Pinta-ala '.)C0.; km', josta viljeltyä maata
(1010) 13.273 ha (siinil luvussa luonnonniityt
5,585 ha. viljaakasvava kaskimaa IIII ha ja puu
tarha-ala 8 ha). Manllaalimäilril 53 "»/jgg. talon

KHVUJa 545. lorpansavuia 207 ia muita savuja 240
(1!»07). 0.404 as. (1013); 2,317 ruokakuntaa,
joista maanviljelystä piiäelinkcinonaan liarjoitta-

via 1,728 flOOl'). 1,102 hevosta, 5.300 nautaa
(1911). — Kansakonluja 12 (1914). Yhteiskoulu
(5-hiok.). Metsänvarlijakoulii (Nikkarilassa)

,
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kuuroniykkäinkoti (ks. Pieksämäen kuuro-
111 y k k ä i n k o t i). Säästöpankki. Kunnanlääkäri.
Apteekki. Piirieläinlääkärin asuinpaikka. — Teol-

lisuuslaitoksia: liöyrysalia ja mylly (P:n rautatie-

aseman äärellä) ; Siilinsalmen saha ja mylly sekä
sälikölaitos; Haapakosken rautatehdas : Porsas-

kosken saha ja mylly (ennen rautatehdas). —
Vanhoja kartanoita: Meijerhovi, Uiiliimäki, Moi-

sio, Nikkarila y. m. — 2. Seurakunta, keisa-

rillinen, Savonlinnan hiippak.. Juvan rovastik.

;

muodos(ettu osista Mikkelin ja Juvan pitäjiä it-

senäiseksi seurakunnaksi 1573 (ensimäistä kirk-

koa oli alettu rakentaa jo 1532) ja nimitettiin

vanhempina aikoina myös ..Haukivuoren" pitä-

jäksi. P:ecn ovat kuuluneet seuraavat nykyjään
itsenäiset seurakunnat : Kangasniemi, Hauki-
vuori. Suonenjoki, Jäppilä ja Virtasalmi. —
Kirkko rak. 1752, korj. 189C. [..Mikkelin Sano-
mat" 1912 (..Pieksämäen numero"').] — 3. Rau-
tatieasema Mikkelin-Kuopion rataosalla, uu-

den Savonlinnan-Jyväskylän radan risteyksessä,

etäisyys Mikkelistä 71 km. Kuopiosta 89 km, Jy-
väskylästä 80 km ja Savonlinnasta n. 105 km;
matka Helsinkiin 376 km. L. Unen.
Pieksänjärvi, järvi Pieksämäen pitäjässä, Ky-

mijoen vesialueen itäisimmällä reunamalla Rauta-
lammin reitissä, 119 m yi. merenp. ; suurin pituus

n. 10 km. suurin leveys 3.; km. I':n pohjois-

|)äästä laskee Haapajoki Haapajärveen (joka ai-

kaisemmin on kanavan kautta ollut itäänpäin yh-
distettynä Suonteenselän lisäveteen Uhijärveen) ;

siitä vesijakso jatkuu Savijärven, Kutujärven,
Kutujoen kautta Koskeloveteen (P:n ja Koskelo-
veden välinen korkeusero on 22 m). P:n etelä-

päässä on Pieksämäen kirkonkylä ja sen itäran-

taa kulkee Savon rautatie, h. H-nen.
Pielaveden tuomiokunta käsittää seuraavat 2

käräjäkuntaa : 1. Pielavesi. Keitele ja osia Maa-
uinjrasta; 2. Nilsiä. Muuruvesi ja Varpaisjärvi.

Viipurin hovioikeuden alainen.

Pielavesi. 1. K u n t a. Kuopion 1.. Kuopion
kihlak.. Pielaveden-Keiteleen nimismiesp. (joka

käsittää myös osia Maaningan kunnasta) ; kir-

kolle Siilinjärven rautatieasemalta n. 55 km,
Iisalmesta n. 50 km (talvella). Pinta-ala 1,163

km=, josta viljeltyä maata (1910) 10,140 ha
(siinä luvussa luonnonniityt 5.871 ha, puutarha-ala
4.i4 ha ja viljaa kasvava kaskimaa 15.ss ha).

Manttaalimäärä 54. 4301. talonsavuja 403. torpan-
savuja 319 ja muita savuja 506 (1907). 10.300 as.

(1913) : 2.451 ruokakuntaa, joista maanviljelystä
pääelinkeinonaan harjoittavia 1,612 (1901). 1.372

hevosta. 8.084 nautaa (1911). — Kansakouluja
14 (1914'). Säästöpankki. Kunnanlääkäri yhtei-

nen Keiteleen kanssa. Apteekki. Kunnansairaala.
— Teollisuuslaitoksia: Pielaveden osuusmeijeri ja

mylly, Säviän osuusmeijeri ja mylly. Laukkalan,
Vaara-slahden ja Katajamäen meijerit. — Kirkon-
kylän erikoisnimitys Rannankylä. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen, Kuopion hiippak., Iisal-

men rovastik.; kuulunut Iisalmeen kappelina
(perust. 1692). erotettu siitä omaksi khrakun-
naksi keis. käskykirjeillä 7 p:ltä syysk. ISll ja,

18 p :ltä marrask. 1814 (ensimäinen vakinainen
khra v:sta 1830). — Kirkko puusta, rak. 1878.

L. H-nen.
Pieles, jossa heinät säilytetään talven varalle,

on monta kuormaa, sisältävä pitkähkö koko : Itä-

Suomessa kapea-. Etelä- ja Länsi-Suomessa leveä-

pohjainen. Kdellisessä. joka on vanhempi muoto,
juoksee joskus, kuten haasiassakin, riukuja
piUlstä toiseen. Tavallisesti käytetään tukena
keskellä pystyjä puita ja päihin lyödään yksi

tai useampia seipäitä. Yleisimmin tehdään p. ylös-

päin levenevä ja tuetaan sivuilt.a kolmella eri sei-

väsrivillä, jotka ovat toinen toistansa korkeam-
mat. Joskus katetaan p. oljilla; tavallisimmin
heitetään sen päälle vain painoja. Elukoita vas-

taan p. aidatiuin. U. T. S.

Pielinen (myös Pielisjärvi, mikä oikeas-

taan tarkoittaa Pielisjärven pitäjätä), järvi
Pohjois-Karjalassa, pääasiallisesti Juuan, Nur-
meksen ja Pielisjärven jiitäjäin sisällä, ainoas-

taan eteläisin pohjukka pistää Enon pitäjään;
piluu-ssuunta käy luotee.sta kaakkoon, suurin pit.

n. 100 km, suurin lev. n. 40 km (Juuan kir-

kolta Pielisjärven kirkolle), pinnan korkeus 92 m
yi. merenp. P:n pinta-ala on 942 km' (kun
ei oteta huomioon saarien pinta-alaa 125 km')
ja se on järjestyksessä 6:s Suomen järvistä

(hiukan pienempi Oulujärveä). — Laajuuteensa
ja ranta-äyräidensä korkeuteen nähden P. on
yleensä verrattain matala järvi; suurin mitattu
syvyys on vain 49 m ja keskimääräinen syv.

alle 10 m. — P:n saarista suurimmat ovat P.aalas-

maa (keskellä järveä), Porosaari (Paala.smaasta

liohjoiseen) sekä 12 km pitkä, kapea Kynsisaari
(Paalai5maasta luoteeseen).

P:n syvänne rajoittuu lounaassa vanhoihin ja-

tulisiin vuorijätteisiin (Koli), länsirannikon poh-

joisempi osa taas postbothnialaisiin graniitteihin

ja prekalevalaisiin suonigneisseihin, ja ainoas-

taan rannikon keskikohdalla (Juuan kirkon seu-

duilla ja siitä etelään) pistää pienemmällä alueella

laatokkalaisia liuskeita (joissa m. m. esiintyy
vuolukiveä, vrt. Nunnanlahti) mainittujen
eteläisempien jatuli.sten ja pohjoisempien gra-

niitti- ynnä gneissimuodostumien väliin. Itäran-

nikon pohjoisimmassa osassa tavataan hiukan
prekalevalaista graniittia (samaa kuin Oulun lää-

nin kaakkoisosissa), muuten koko itärannikko
käsittää prebothnialaisia tai iältään epävarmoja
gneissigraniitteja ja graniittigneissejä. — Ranta-
äyräät ympäri koko järven ja saarissa ovat pää-

asiassa moreenia (ks. t.), joka monin paikoin
muodostaa kauniita hiekkarantoja.

Huomattavimmat lisävetensä P. saa Lieksan-
joen. Viekijoen ja Saramonjoen (ks. n.) kautta
itärannikolle ja pohjoispäähänsä; korkeampivuo-
riselta länsirannikolta tulee ainoastaan vähä-
pätöisiä lisävesiä, huomattavin niistä on Juuan-
ioki. Juuan kirkonkylän kohdalla. — P. laskee

Pielisjoen kautta Pyhä-selkään (ks. n.).

P:n kuulun luonnonkauneuden huippuna on

Kolin (ks. t.) seutu lounaisrannikolla. — En-
tinen kuuluisa P:n kalaisuus en varsinkin vii-

meisinä vuosikymmeninä tuntuvasti vähentynji;,

vaikka vieläkin on kalansaalis ajoittain huomat-
tavan hyvä.

P:llä käy vilkas laivaliike välittäen yhteyttä

Joensuusta Nurmekseen sekä Lieksaan. Juukaan.
Kolille ynnä muihin välillä oleviin tärkeimpiin
pysähdyspaikkoihin ja liikekeskuksiin. — Pitkin
P:n itärannikkoa kulkee Karjalanradan jatko.

Joensuun-Nurmeksen rata.

P. lisävesineen on ikivanhoista ajoista alkaen

muodostanut oivallisen kulkureitin, jonka kautta
todennäköisesti ovat käyneet m. m. monet vanhat
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k» " " '
i l'irliseu vurrcltii"

(K iitukuvauksia 1-i).]

L. Il-Hcn.

PieliMncua. KontioUhdesta iks. t.) croletta-

,.-- .• .^.fiv . ,1 L!riW [iiti ^fH iiiiUt. 9p:ltä
-esti I'icli-

1 IIKlUtttlllli-

iciku 4.0ä» (10121. P:n
m. m. 5 kansnkoiiUm jii

«, ;iok-«>t; Karsikon. Pekkiilnn jii

Pr .iTittiliin jtt Utimiiliiiseu höyry-

my lolida.s. Joen.suun yinpUris-

10; !i vesimylly ja sulin. Kir-

koi j kiu JoeiisuuD kaupungista, —
Sf. nen eroaminen Kontiolalidesta tu-

l«< m 1 |<. toukok. 19IÄ. L. Il-nen.

T kanavat ks. Pielisjoki.
Pif.isjoK.1. la»ku;oki Pielisestä Pyliiiselkliän

:

pit. n. 6»'> km. pulouskorkeus 16.» m. P. juok.soe

aluksi verrattain korkeiden rannikoiden viilissii

loa^eteo paikoitelleu järvimiliseksi (Hiirenvesi

y. m.) ; mitä alemmaksi tullaan sitä matnlum-
inik:ii ja alavammiksi käyvät rannikot. P:n oi-

kesi» 1 riniiikkoa kulkee Joensuusta Nurmekseen
vj.- •• mennen kahdessa paikoin joen yli.

niir ellä suuta, hiukan yläpuolella Joen-

fuun kaupuokiu ja niskassa Uimaharjun luona.

Tärkein P:n lisiijoista on Koitajoki (ks. t.l.

joka laskee P:n niskapuoleen va.semmalta. Muut
liuomnttavammat lisävedet ovat: vasemmalta Ju-

lytjoki. Palooki, ncinäjoki ja lik.senjoki; oi-

kmltn Piiiikkajnnoja. KaltimOjUrveu vedet ja

Pi'. ..a.

1 'lo (Ilydrograf. toimiston koskiluet-

lelou iiiJk.cnni :

MbI Teoihsuuslnitoksia

liiibinkMki . .

Y!.i Vnii^monkotkl
:*»

lÄri-nkos'*.!, ^

100

Il ir»n-
Isili*-

0, xrxi
1.4 5.&->6

l.T 6.8l«

1.* 7.676

U i:r,z

Ij SJiVJ

0.. 2.4*1

0^ 2.440

Oji 2.440
Oj, 2.440

•1 441

1

Puuhiomo: 2 myllyä

Bahaft: mylly

'^inta ko->ki8ta lliiihänkoski sijaitsee

Hl. ilapiiolella n. \t km Uimaliarjusta

alx-juiiu ja äiltnko'«ki Joensuun kaupunkiin koh-

dalla: muut niiitten välillä. P. tuo Pyhiiselkiiän

kcnkivetlen aikaan :'>00 m' vettil sek:ssa. matalan-

veden aikaan nS m* ja korkean veden aikaan

510 m*. — Koaken perkausta P:Ksa oli

tehty jo ..Kodki-Jaakon" iks. Stenius) aikana
ilankettne^Ka Pielinen pintaa) ja hänen veljensä

Martti .Steniux fi«rkniitti litran kosken, raken-

taen »iihen namalla ».ihan ja myllyn.

P:n k anovat. Kannvoimitityii P:sHa alkoi jo

oikcnutnnn 1H32. jolloin tehtailija N. L. Arppe ra-

krnniilti Utran koHkelle kanavan ja sulun (tukin-

uittoi t irti-ni, mutia valtion työt P:n kunavoi-

mi ivat vaitta 1874 jn lopetettiin 188:!.

joi . ioki oli sontii loivnkululle nvnluksi

Pyliiui<rliutii Pieliseen. .Silloin rakennettiin kana-

vat sulkuintvn 11 ä i h ä n. K a 1 1 i m o n. N es
t e r i n s a a r e n, S n a p a s k o s k e u. Jako
kosken, 11 a n p a v i r r a n. P a i h o I a n.

Kuurnan. Utran jn J o e n s u u n «Siltakos-

keni koskien ohi. Kanavien yhteenlaskettu pi-

tuus tekee ä,?ti km: niissä on yhteensä 11 sul-

kua, joista 7 on rakennettu puusta ja 4 kivestä;

sulkujen pit. 35.» m. lev. 7,j m ja vcilen syvyys

•J.i m. Kanavissa pohjan leveys 7,7 m jn veilen

svvvvs '2.1 m. Rakennuskustannukset nousivat

y.TtJi.OOO mk:aan. Vv. 1891. 1896 jn 1898-1902

tehtiin lisää väyliinparannustiiitä. sulkuja kor-

jailtiin y. m.; kustannukset siitä työstä tekivät

n. 470,000 mk. — Kanavareitin kautta kulki 1910

2.S71 alusta; tuloja sani. v. 32,278 mk, menoja
150.44"> mk.
P:ea ylös kiiy Joeiisuustu vilkas laivaliike Pie-

lisen satamiin: Kolille. Lieksaan, Juukaan, Nur-

mekseen y. m. [P. Puhakka, ..Pielisen varrelta"

(Kansanvalistusseuran kotiseutukuvauksia 1-2)
;

sama. ,. Pielisen kanava" (Karjalan kirja TV, siv.

240471.) L. Ilncn.

Pielisjärven kihlakunta käsittiiä Pieli.sjär-

voii. Juuan, Nuruiekspii, \altimon ja Rautavaa-

ran kunnat Kuopion lääniii. Pinta-ala (maata)

8.2;!4.« km': väkiluku v. 1908 38,114 henkeä (=

4.. 1 :ll:i kmMläl.
Pielisjärven tuomiokunta käsittää seuraavat

3 käräjäkuntaa: 1. Pielisjärvi; 2. Nurmes, Val-

timo ja Rautavaara; 3. Juuka. Viipurin hovi-

oikeuden alainen.

Pielisjärvi, (kirkonkyliin mukaan myös
Lieksa, ks. t.). 1. Kunta. Kuo|>ion 1., Pielis-

järven kililak.. Pielisjärven niniismicsp. ; kirkko

Lieksan rautatiea.semalta n. 1 km :n päässä. Pinta-

ala (maata) 3.328.« km', josta viljeltyä inaiita(1910)

9.007 ha (siinii luvussa luonnonniityt (1,209 ha,

viljaakasvava kaskimaa 94 ha ja puutarha-ala

2,n ha). Manttaalimäärii 90.»««i. talonsavuja ,')84,

torpansavuja 491 ja muita savuja 520 (1907).

14.724 as. (1913) ; 2.019 ruokakuntaa, joista

maanviljelystä päaclinkoinonaan liarjoittavia

1,180 (1901). 1.210 hevosta. 0.015 nautaa (1911).

~ Kansakouluja (1914) 15 (19 opett.). Säästö-

pankki. Kunnanlii.-ikiiri. Apteekki. Kunnansai-

raala. — Teollisuuslaitoksia: Gutzeit & Co :n omis-

tamat Pankakosken puuhiomo ja Rantalan saha

(sähkövoimalla käypä); Kevätnicmen saha (val-

tion), Lieksan meijeri ja höyrymylly (osuuskun-

nan omistama); Kylänlahden ja Viekin meijerit;

Vornan ja Teppanan vesimyllyt; Kelvän mylly

ja saha. — Historiallisia muistoja: liihellä kir-

konkylää. Lieksanjoen suulla, Brahean (ks. t.)

kaupunjrin paikka ; Vornan sillan (ks. t.) tais-

telupaikka. — Vanhoja kartanoita: Sarkkila (ks.

t.) ja Hovila (omisti aikoinaan ni. m. majuri Aff-

Icck, ,.Simo Hurtta"|. — Lu(.nnonniihl;ivyyksiä

:

Kolin (ks. t.) vuoret Pielisen liinsirannalla,

Pärnilvaara, Riihivaara, .Sauvankallio y. m. —
2. .Seurakunta, keisarillinen. Savonlinnan

hiippak., ^lä-Karjnlaii rovaslik.: mainitaan ..Liek-

san" nimellä jo 1589 yhlenil niistä 0:sta kappe-

lista, jotka olivat Ilomantsin kreikk. -katolisen

seurakunnan alaisia: v. 1038 P:n luterilaiset ky-

lilt määrättiin Lijjerin vastaperustettuun kappe-

liin kuuluviksi, mutta ne erotettiin jo 1(130

omaksi luterilaiseksi seurakunnaksi. — Kirkko
puusta, rnk. 1833-38 (C. Iv. Enpelin piirustusten

mukaan) ; korj. vv. 1882 ja 1905. (V. Kyandcr,
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.Uusklassillinen muistomerkki Pobjois-Karju-

lassa" (\alvoja 1914. siv. 361-69).] — 3. Järvi,
k3. P i p 1 i II e n. L. U-nen.

Piemont (it. Piemonte, lat. Pedenions ja Pede-

mo' II (ium = ..vuoren juurella"), maakunta Pohjois-

Italiassa, Ranskan ja Sveitsin rajalla, käsittää

Pou tasangon länsipään sekä sitä etelässä, län-

Dessä ja luoteessa rajoittavien Alppien ja Apen-
aiinieu sisärinteet; 29,367 km", 3,424.450 as.

(1911). P. on monessa suhteessa sanumluontoista

kuin Lombardia (ks. t.). elinkeinot ovat niinikään
samanlaatuisia. Maanviljelys ja karjanhoito ovat

päiielinkeinoja. Teollisuudessa {silkki-, puuvilla-,

rautatelitaita. konepajoja y. m.) P;n voittaa vain

Lombardia, jonka teoUisuustyöväestö on kaksi

kertaa P:n teollisuustyöväestöä (342.397 henkeä
1911) lukuisampi. Tärkein teollisuuskeskus on
Torino, johon myös keskittyy P:n taaja rautatie-

verkko. — Historiasta ks. S a v o i j i. E. E. K.
Piemontiitti, mangaania sisältävä epidootti-

kiveuniiineu.

Pienempi panna ks. Panna.
Pienennyskuvastln I. kupera kuvastin

k s. Kuvastin.
Pienennyslinssi 1. kovero linssi, ks.

Linssi.
Pienet aivot ks. Aivo t.

Pieni oktaavi lasketaan miesäänen alemmasta
iTstä ylöspäin seuraavaan !i-säveleen asti. vrt.

Oktaavi. I. K.
Pieni riimikronikka (ruots. Lilla r i m-

kronikan) on sujjpeassa koossa riimein tehty
esitys Ruotsin liistoriasta vanhimmista taruajoista

alkaen 1400-luvun keskivaiheille asti, jolloin se on
sepitetty. Kunkin hallitsijan omaan suuhun pan-
naan siinä lyhyt kuvaus maan tilasta hänen ai-

kanaan. Suurempaa historiallista tai runollista

arvoa sillä ei ole. Viimeksi sen on toisintoineen

painattanut Klemming julkaisussaan „Svenska
niedeltidens rimkröuikor". K. G.

Pienkarja, se osa karjaa, johon luetaan hiehot,

vasikat, lampaat, siat ja vuohet, ks. Nauta-
y k s i k k ö. E. v. K.

Pien-Merijoki, maatila Viipurin pitäjässä

I423.S ha) 8 km Viipurin kaupungista luoteeseen,

yhdistetty 1900 Suur-Merijokeen" (ks. t.).

Piennar, peltoa ympäröivä t. eri peltojen vä-

lillä sijaitseva t. pitkin avonaisten pelto-ojien

varsia kulkeva, kapea, ruohoa kasvava maakais-
tale. Kun vanhempina aikoina maassamme ei

kylvyheinää viljelty, jätettiin p :t tahallaan hy-
vin leveiksi, jotta niiltä saataisiin parempaa hei-

nää kuin luonnonniityiltä annettavaksi lehmille
poikimisen aikana. Leveät p:t estävät kuitenkin
veden ojiin valumasta ja ovat tuhohyönteisten ja
rikkaruohojen tyyssijoja. Tämän vuoksi ovat p :t

tehtävät mahdollisimman kapeiksi ja avo-ojia kai-

vettaessa on vanha nurmiturve ojien varsilta pois-

tettava. J. F. S.

Pieno [pji"-] [it.. = täysi], mus., organo p..

täysin uruin, käyttäen urkujen täyttä äänivoimaa.
/. iv.

Pienoismestarit (saks. Kleiiimcisfer) . ne saks.

vaskenpiirtäjät. jotka esiintyivät 16:nnen vuosis.

alkupuoliskolla saaden Alb. Diireriltä enemmän
tai vähemmän suoranaista vaikutusta. Ximitys
p. johtuu heidän teostensa pienestä koosta ja

pikkutarkasta käsittelytavasta. — Taulujensa pie-

nuuden, mutta ei suinkaan aina käsittelynsä

IS VII. Painettu 5'„1.5.

pikkutarkkuuden vuoksi ovat myöskin useat Hol-

lannissa 1600-luvulla toimineet maalarit saaneet
,,pienoismestarin" nimen. E. U-r.

Pienten lasten hoito käsittää ne toimenpiteet,

joiden avulla hento ja avuton vajaavuotias saa-

daan pysymään terveenä ja kehittymään säännöl-
lisesti. Paitsi yleishygieenisiä toimenpiteitä on
tässä erityisesti kiinnitettävä huomiota ihon,

hengitys- ja ennen kaikkea ruuausulatuselinten
hoitoon. Huoneen pitää olla valoisa, mikäli mah-
dollista aurinkoinen, ilmava ja kuiva. Lapsen
vuode asetetaan siten, että suoranainen valo ei

tule kasvoihin. Ilmanvaihdosta pidetään huolta,

kuitenkin niin, ettei lapsi saa vetoa. Huoneen-
lämpö 18-19°. Vältetäiin äkillistä läramönvaih-
dosta. koska lapsi herkästi saa nuhaa ja yskää.
— Lattia pyyhitään joka päivä märällä rievulla,

samoin huonekalut. Tomua on vältettävä.

Lapsen saa ke.sällä viedä ulkoilmaan jo 2 vii-

kon vanhana, talvella ei mielellään alle 5 kuukau-
den iän ja silloinkin vain kauniilla, tuuletto-

malla säällä. Lapsi pidetään lämpimästi vaate-

tettuna, mutta ei niin. että se nukkuessaan hi-

koilee, koska se silloin tulee levottomaksi ja tus-

kaiseksi. Vaatetus ou myöskin sovitettava vuo-

denaikojen mukaan.
Pienen lapsen iho on ohut ja helposti haavoit-

tuva. Sentähden on erityistä huolta pantava
ihon hoitoon, ettei sen kautta pääsisi ruumiiseen
tautia synnyttäviä bakteereja. Vaatteisiin näh-

den noudatetaan ankarinta puhtautta. Ei mil-

lään ehdolla saa käyttää lapsen riepuja, jotka

muuttamisen jälkeen on vain kuivattu, mutta ei

pesty. Märät rievut on aina huolellisesti pestävä

ja tarkoin kuivattava. — Kylpy joka päivä.

Kylpyveden läinpö kahtena ensi viikkona 36°. sit-

ten .35°. Lämpimämpi kylpy kiihottaa lasta ja

tekee sen alttiiksi vilustumiselle. Kylpy kestä-

köön 3-4 minuuttia. Kuivaaminen kylvyn ja

pe.sun jälkeen on tehtävä huolellisesti. Etenkin
on kaikki taivepaikat ja ihopoimut kuivattava
tarkoin, ko.ska näihin helposti syntyy punottu-
mia ja rohtumia. Jos näin on käynyt, keskeyte-

tään kylvyt muutamaksi päiväksi ja sirotetaan

ihottumalle talkkijauhoa. Perunajauhoa ei pidä
käyttää, koska se helposti happanee ja silloin är-

.syttää ihoa. — Perän seudut pestään haalealla

vedellä joka kerta kun lapsi on kastellut tai

ulostanut. Samoin on kaulaa silloin tällöin pes-

tävä, koska sinne usein syödessä valuu maitoa.
— Pienen lapsen suuta sitävastoin, jos se on
terve, ei saa pestä, koska siten helposti haavoi-

tetaan suun limakalvo ja avataan tie tartun-

noille. Äidin on aina pestävä rinnan päät ja

niiden ympäristö boorivedellä ennen ja jälkeen

ruokkimisen, tai, jos lapsi saa pullomaitoa, kat-

sotaan, että imuke on puhdas. — Erityistä huolta

on kiinnitettävä vastasyntyneiden napaan, koska
sen kautta usein pääsee ruumiiseen vaarallisia

taudinsynuyttäjiä. Niin kauan kuin napahaava
on auki. on kaikin mokomin varottava kosket-

telemasta sitä käsin tai likaisin vaattein. Haa-
valla on pidettävä .sterilisoitu harsotukko. joka

kiinnitetään napavyöllä. .Jos navasta vuotaa
verta tai märkää, jos siihen muodostuu sienimäi-

nen kasvain tai jos se pullistuu ulos. on kään-
nyttävä lääkärin puoleen. — Jos vastasyntyneen
rinnat turpoavat, ei niitä saa puristella : ne ver-

hotaan puhtaalla puuvillalla, etteivät ne louk-
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k&utuiti eikft initSKn mUrkäbakteereja piiiUi.-ii

tisUu. sillä silloin -^Mitvy riutti ajo«. joka on
4,1.. - ,'!i',..M ei :iino;(»tiUiu sillii kerralla, vaaa
I. uiyoskiu vastaismidessa.

:it ovat vnjaavtiotisten pahimpana
raanuia. tlel8in^i>>ii e»iiii. kuoli 180011)10 keski-

mS."iri;i T,; syntyueistä alle viuxlcu vanliniiii

>.i in. SentUlideu on p. I. li:ssa ruuan-

> . lu ennen kaikkea kiinuitettiivii huo-

miudt JA Koetettava saada ne toimimaan siiän-

Dölli>e«ti. Puras keiuo tUnitiu saavuttamiseksi

on, että lapsi saa luonnollista ravintoa s. o. äi-

din muitoa. \'äliintäiin pitäisi jokaisen äidin

il' i O kuukauden ikään. — Ruoka-
a ietään 3 tuntia, kuitenkin niin.

etu-i -auuiLiii-csti kehittynyttä, tervettä lasta

tarvitse lierättuä syömään, jos se sattuu nukku-

maan yli tämän ajan. Vöitä pidetään pitemmät
ruokavälit ja koetetaan lasta totuttaa siihen.

että se nukkuu koko yön .syömättä. Jos lapsi

huutaa jostakin syystä, ei missiiän tapauk.sessa

saa viihdyttää sitä rinnalla, ellei ole ruoka-aika.

On koetettava ottaa selville syy lapsen huutoon

ja korjattava epäkohta, mutta jos sille annetaan
liian usein ruokaa, saadaan vain vatsa epäkun-

toon ja lapsi liuut;ui entistä enemmän. — Kun
lapsi on tullut 9 kuukauden ikiiän. aletaan sitä

vieroittaa. Vieroittaminen ei saa tapahtua yht-

iikkiä. vaan vähitellen. Ei myöskään aleta vie-

roittamista kesiikuukausina. Vieroittaminen ta-

pahtuu siten, että ensin korvataan yksi ateria

päivässä lehmiinmaidollo. joka annetaan lapselle

lusikalla. Jonkun päivän päästä korvataan -

ateriaa j. n. e., kunnes koko vieroittaminen on

tapahtunut noin 4-.S viikossa. Tähän aikaan voi-

daan jo ruveta antamaan lisiiravintoa. kuten
jauho- ja korppuvelliä. vasikanlilialicntä sekä

myöiikin vähän rypäle- tai appelsiinimehua ja

kaavittua raakaa omenaa. Vuoden vanhana an-

netaan lapselle munna ja vähän myöhemmin hii-

lillä paistettua kalaa. 1 '/i vuoden iässä peh-

meätä lihoa.

Jos lapsi jostain syystä ei voi saada rinta-

maitoa, on turvauduttava keinotekoiseen ravin-

toon, jona käytetään lehmänmaitoa. On kuiten-

kin hyvä, että silloinkin, kun imevä lapsi pää-

asiallisesti saa lehmänmaitoa. se mikäli mahdol-
lihta saa jonkun aterian vuorokaudessa rinta-

maitoa. Kokemus osoittaa, että lapsi tällä ta-

valla paremmin sietää lehmänmaitoa. Keinotekoi-
sella ruokinnalla on aina vaaransa. Tilasto osoit-

taa, että vatsatnuteiliin kuolleista vajaavuoti-

sista on yli ';, keinotekoisesti ruokitulta. Äiti

ei siis saa lakata imettämästii lastansa ilman pä-

teviä syitä.

I.Apsen ruokkimiso-n käytetyn maidon täytyy
olla tuoretta ja hyvää. Ennenkuin lehmänmai-
toa lafnelle annet.ian. on se miedonnettava lap-

»en iUn ja kehitystilan mukaan ja keitettävä.

Micdontami^een käytetiUin vettä tai ohutta
kaura-, ohra- tai riisivettä. Sopiva miedonniis-

«uhde on iii-eimmissa tapnuksissa sellainen, että

otetaan niin monta sataa ^'rammna (=: kuutio-
sentimetriä) maitoa kuin lapsi painaa kiloa ja

• itten vettä niin paljon, että seosta yhteensä tu-

lee litra. Jos lapsi painan esim 4
'/i kp, otetaan

siis maitoa 4.10 fr + .'>.'>0 pr vettä. Sokeria pan-
naan noin 50 pr litraa kohti. ks. L a s t e n m a i t o.

i'ullo pestään aina heti syAmisen jälkeen, etteivät

maidon tähteet ehdi siinä hupailtua. Imuke puh
(iistetaan myöskin huolellisesti kiiyttiiniisen jäi

kiH.ui, pannaan hetkeksi kiehuvaan veteen ja säi

lytetääu sitten keitetyllä vedellä täytetyssä as-

tiassa. E. A.

Pien-Tytärsaari ks. Tytärsaaret.
Pienviljelys on pioni nuuitaluiis. viljelmä, joko

omalla tahi vuokramaalla. Vloisinimin p:llä tar-

koitetaan nykyään sellaista maataloutta, jonka
haltia hoitaa pääasiallisesti omalla ja perheensä
työvoimalla, tai käyttäen sen lisäksi vähässä
määrässä palkattua työväkeä. Viljellyn maan
aian, sillä eliitettyjcn kotieläinten luvun y. m.
niiikaun p. on eri oloissa (ilmanala, maanlaatu,
liikesuhteet, kehitysaste) eri suuruista. Kuta
oiiulliseinpia olosuliteet ovat. sitä pienemmällä
alalla viljelijä voi perheeusii elättää. Tyypillisiä

pienviljelysmaita. joissa p. on vallitsevana ja

myöskin kukoistaa, ovat Euroopassa m. m.
Tanska. Alankomaat, Belgia. Haden. Norja. Suomi
voidaan myöskin lukea p. -maihin, kuten seuraava

tila.sto v:l1a lUtO eri viljelniUiu suuruusryhmista.
Iiikumäärästii ja niiden hallussa olevasta pelto

maasta osoittaa

:

Suuruusryhmtl
peltoalAn mukaan
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Ensimaiseen ryhmään kuuluvia {viljelysmaata

alle 'i ha) sanotaan myöskin p a I s t a v i 1 j e I i-

joiksi. Nallia ylcensil eivät tule toimeen oman
viljelmänsä tuotannolla, vaan ovat sen lisäksi

pakotetut turvautumaan työansioihin kodin uiko

puolella talli harjoittavat maatalouden ohella

muuta elinkeinoa kotonaan (käsityötä) . Toisen

ryhmän muodostavat varsinaiset p i e n v i 1 j e I i

jät. Kolmanteen ja neljänteen ryhmään kuulu

vat keskikokoisten viljelmäin hai

tiat, joista kuitenkin ensimiiaiiiittiiun kuuluu

paljon sellaisia, jotka t<n!ondeii]iitoonsa nähden
ovat luettavat pienviljelijöihin. Varsinaisia suur
viljelijöitä, joilla viljeltyä mnjita on yli

100 ha, on Suomessa hyvin vähän eli ainoastaan

0.: % kaikista viljelmäin haltioista, vaikka hei

dän hallussaan onkin enemmän kuin 10 % viljel

ly.--tä maasta. — Kun p. useimmissa maissa väes-

tön kasvaessa on lisääntynyt ja valtiot tilatto-

man väestön (ks. t.) asuttamista varten ovat

ryhtyneet toisissa maissa hyvinkin suurisuuntai-

siin ja melkoisia rahavaroja kysyviin toimen-

pileisiin uusien pienten viljelmäin luomiseksi,

on kysymys p:n merkityksestä ja edellytyksistä

muodostunut sekä taloustieteilijäin tutkimus

e.->ineeksi ettji politikkojen väitlelyaiheeksi. .\i-

kaLsemmin oli johtavissa piireissä varsin yleisenä

se käsitys, ettei p. kyennyt kilpailemaan suur-

viljelyksen kanssa, vaan jäi siitä ehdottomasti

jäljelle. Tästä syystä monessa maassa iiikaisem-

niat toimenpiteet maatalouden edistilmiseksi koh-

distuivat lähinnä suurviljelyksen hyväksi. Myö
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hempinu aikoina oii erityisesti sosiaiilidemokraat-

tisissa piireissä väitetty, ettei p:llä ole tulevai-

suuteen nälulen sanottavaa merkitystä, jonka
tähden valtioiden toimenpiteet sen edistämiseksi

ovat turhia, koska sen tulee käymään kilpai-

lussa aivan samoin kuin pienteollisuuden suur-

teollisuuden voittokulun rinnalla. Kokemus jdem-

piiuä mainituista maista, samoinkuin tieteelli-

nen lutkinmskin, on kuitenkin osoittanut, että

p:llä jo sellaisenaan on suuret keliittymismah-

doliisuudet sekä että se sen lisäksi useim-

missa tapauksissa menee vastaavissa olosuhteissa

suurviljelyksestä edelle. Niitä etevämmyyksiä ja

etuja vastaamassa, jotka kieltämättä suurvilje-

lijän hyväksi on tunnustettava (suurempi yleis-

ja ammattisivistys, varallisuus, luotto, mahdolli-

suus käyttää talouden eri haaroissa palkattuja

erikoistaitureita, erilaisia työkaluja ja erittäin-

kin voimakoneita, tilaisuus tehdä myyntinsä ja

ostonsa yksilönä edullisemmin j. n. e.) on nyky-
ajan pienviljelijällä käytettävänään huomattavia
apukeinoja. Itse rajoitetun taloutensa kaikissa

osissa työtä tehden, oppien sen tarkoin tunte-

maan, on hän tilaisuudessa omistamaan toimel-

leen suhteellisesti suurempaa huolta, tarkkuutta
sekä ahkeruutta, kuin palkattu, vieras, kyvykäs
ja tunnollinenkin henkilö. Liittymällä ammatti-
järjestöihin pienviljelijä voi tietoihin, erinäisiin

etuihin ja oikeuksiin nähden saavuttaa sen, mitä
ei yksin voi. Erityisesti auttaa yhä yleisemmäksi
tuleva osuustoiminta (ks. t.) , joka samalla myös-
kin sekä tukee että valvoo jäseniään, pienvilje

Iijää tarvikkeiden hankinnassa, raaka-aineiden
jalostamisessa, voimakoneiden käytössä, tuottei-

den myynnissä, luotossa j. n. e. oloihin, joita

entisajan pienviljelijä ei voinut saavuttaa. Teol-

lisuutta ja maanviljelystä toisiinsa verrattaessa
on vielä huomattava, että edellisessä yleensä ol-

laan tekemisissä elimettömien suureiden kanssa.

jolloin on tilaisuus järjestää yhtäjaksoinen toi-

minta pienimpiä yksityisseikkoja myöten ja tar-

kimpain e<leltäkäsin tehtyjen laskelmain mukaan.
Maanviljelyksessä ollaan elimettömän luonnon
ohella tekemisissä elimellisten olentojen, kasvi-

ja eläinyksilöiden, sukujen ja perheiden kanssa,
joiden parissa työskennellen ihmisen jaksottainen
toiminta usein ja uudistuvasti keskeytyy luonnon
oman elimellisen toiminnan tai levon kautta.
Näihin yksilöllistä tarkkaavaisuutta ja huolta
kysyviin keskeytyksiin ja vaihteluiliin nähden
on pienviljelijä edullisemmassa asemassa kuin
suurviljelijä. Tilasto osoittaa myöskin p :n kan-
san taloudelle edullisemmaksi maan käyttöön nä'i-

den. V. 1910 pidettiin Suomessa 100 ha:ia kohti
peltoa viljelmien eri suuruusryhmissä seuraavat
määrät lehmiä ja sikoja:

Lehmiä Sikoja

0,5—alle 3 ha pelto,! . 145 13
3— . 10 „ . .79 12
10— , 25 _ „ ,50 7
2,5 - , 100 . , 35 ä
100 h.T tili enemniiin 3-t 3

Vaikka onkin huomioonotettava, että palstavil-

jelijäin lehmille käytetään melkoiset määrät ulko-
puolelta oman viljelmän hankittuja rehuvaroja,
osoittavat numerot kuitenkin selvästi, mitenkä
pidettyjen kotieläinten luku on vastakkaisessa
suhteessa viljelmäin suuruuteen. Paitsi suurem-
paa suoranaista tuotantoa on tästä myöskin seu-

rauksena mahdollisuus maaii runsaampaan lan-

noitukseen p:ssä. Tilasto osoittaa myöskin, että

pienten maanomistajain hallussa oleva maa on
paljoa tarkemmin viljelykseen käytetty kuin
suurten. P. onkin eri maissa nopeasti lisäänty-

mässä, suurviljelyksen samalla välientyessä.

[Sunila, Brander y. m., „Pienviljelijän käsikirja";

Eduard David, ,,Socialismus und Landwirtschaft",]

U. li.

Pierantoni [('/]. Augusto (1840-1911), if.

oikeusoppinut, erittäinkin kansainvälisen oikeu-

den tutkija, tuli professoriksi Modenaan 1865,

Napoliin 1871. lioomaan 1876. P.. joka v:stal88;!
oli Italian ylähuoneen (senaatin) jä.sen, Haagin
kansainvälisen välitystuomioistuimen jäsen sekä
„Iii.stitut de droit internationar'in perustajia, sit-

temmin sen kunniajäsen, on julkaissut m, m.
„I1 progresso del diritto pubblico e delle genti"
(lS66i, ,,Storia del diritto Internationale nel se-

colo XIX" (1876), „Trattato di diritto inter-

nazionale" (1884), ..La Norvegia e Ia Sv^eia, stati

independenti" (190ö), ,,T1 diritto civile e la pro-

cedura internazionale codificati nella eonvenzione
dell"Aja" (1906). P. oli yksi niitä italialaisia

merkkihenkilöitä, jotka 1899 allekirjoittivat n. s.

kansainvälisen adressin Suomen asiassa. R. E.

Pieria [pJcrVa], maakunta Makedoniassa
Olympos-vuoren juurella. Siinä oli kaupungit
Methone, Pydna ja Dion. P :ssa oli ikivanha muu-
sain palveluspaikka, josta muusat saivat lisä-

nimet p i e r i d i t. L. T.

Pieris ks. Kaaliperhonen.
Piero di Cosimo. oik. Pietro di Lorenzo

(1402-1.521). it. taidemaalari; työskenteli Firen-
zessä opiskeltuaan Cosimo l?osselli'n johdolla,

jota hän n. 1481 avusti eräässä Rooman Sikstii-

niläiskappelin freskomaalauksessa. P., joka oli

omituinen. haaveellinen ja mielikuvitusrikas
luonne, esitti tauluissaan romanttisen idyllimäi-

siä klassillis-mytologisia aiheita, esim. ,,Venus,
Mars ja Amor" (Berliinin Kaiser-Friedrich mu-
seossa) ja „Procriksen kuolema" (Lontoon Na-
tional Galleryssa), jotka ilmaisevat groteski-

maalauksista saatuja vaikutuksia. Hän on myös
maalannut muotokuvia, m. m. Simonetta Ves-

puccia esittävän kauniin naiskuvan (Chantillyn

Conde-kokoelniassa). sekä uskonnollisia kuvauk-
sia, esim. ..Paimenten kumarrus" (Berliinin

Kaiser-Friedrich museossa!, jossa Hugo van der

Goesin vaikutus tulee näkyviin. Varsinkin mai-
seman yhteensovittamisessa henkilökuvien kanssa
P:lla on erikoinen merkityksensä Italia^ tai-

teessa. [Elämäkert. kirj. Fr. Knapp (1898) ja

H. Haberfeld (1901).] E. R-r.

Pierrot fpjerö'] (ransk., vähennysmuoto sanasta

Pierre = Pietari), naurettava tyhmeliini ransk.

pantomimissa. Vastaava naisosa Pierrette.
Pierson [pi'r-], Nikolaas Gerard (1839-

1909), holl. taloustieteilijä ja valtiomies; toimi

pankkimiehenä. m. m. Alankomaiden pankin pre-

sidenttinä, Amsterdamin yliopiston professorina

ja vapaamielisenä politikkona; oli raha-asiain-

ministerinä 1891-94 ja pää- ja raha-asiain-

ministerinä 1897-1901 toimien menestyksellä m. m.
työväensnojeluslainsäädäunön kehittämiseksi ja

kansanopetuksen parantamiseksi. Taloustieteili-

jänä P. on lähellä varsinkin .Jevonsin ja Marshal-

lin edustamaa uutta engl. koulukuntaa; hänen
teoksistaan on huomattavin ,,Leerboek der staat-

huishoudkunde" (1884-90).
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Pieti /-(«i'/ (it.K liurskaus. laupeus. KiiviiaiMii-

i.i!.'i..i I' i.irki>iit.i.i sellaista kolitaiist:i, joka

;i. neitsyt Marian, sure-

~.i ruumiin ttäressii. Kato-

llani kirkon kärsimys- 1. passioninliytelmistn

UinneltJi vuosk. johtanevat alkunsa tiilUiiset

kotitaukset, joiden ta|>alituiiiisaikuna (litlpttiiu

ristiltäoton i.i !iant;(!i!it:>-keiniseD viiliiiikaa.

p. t
•

• , tavallisesti esi-

tti., iiiä, maalattiin,

veistellnu ja iniininiu var-iukm Italutssa rene-

sansiiajalla ikuuluisin on Mirlielanpelon marmo-
rinen p.-ryhmä Pietariukirkossa Hooma.ssa).

mutta m. m. Saksjis.sakin ovat taiteilijat niitä

esi-- Tia Diirerin ajoista 15ik-kliniiii ja

M , Il >.iakka. E. Kr.

PirUiiuu.i (ven. 1'etergof. saks. ja ruots. Pe-

Ifritof). piirikunnankaupunki ja keis. kesliasunto

K«-isartllin*'n linna.

Inkerinmaalla, Pietarista länteen Suoiiicnlaliden

etelärannalla: 15,917 as. (1911). Kaupunki si-

jaitsee laajojen puistojen keskellä; paljon lampia

ja Järviä. Huomattavin rakennus P:n linna.

jonka Pietari I rakennutti 1720 (Lcblond'in pii-

ruKtusten mukaan), jäljitellen V'ersailles'ta. Sen

vieres.tä Neptunuksen kaivo ja malitava Simsonin

•uihkukaivo. Muita rakennuksia Eremitaasi.

Monp|ji->ir, bclvf-diire, Marlv; Frans I :n muisto-

patjuu, luterilainen kirkko, pietarilaisten huvi-

loita. — P:n per. Pietari I 171 1 : oli hänen mieli-

olopaikknnsa.

Pietari (ven. Peirogrnd, ennen Hanki Peter-

burg, kannannmai.'«esti Piler. ruots. St. Peters-

burg), \

joen *•

59* 57' \-i:ij. H'v

00.4 km' laaja.

ep;i' "
61

T;:i „

nademöarä 502.

ikaupunki. Inkerinmaalla Nev.i-

.Suomenlaliden itiiperukossa,

ja :iO° 20' it. pit. Greenwiclii8tä,

Maaperä suota, ilmasto sangen
v;ssa keskimäärin (1908-12)
''< sadepäivää, vain 13 pilvetöntä,

,;.en suhteellinen kosteus 81%,
mm; v:n normanlikeskilämpö

8,.° C, kol-.^. ?,.:' r kolmen talvikuukauden
m' ;.auden -\- 16.i°C.

(1914) 2.t0:t.200, joista Ohdassa
46,.'t<i*l, muiitun eniknupunKeissa 30,'>,G00, vursitini-

iieo» P:«Ha 1.7.'i 1.300 (1897: 1.133,000: 18B»:
6A8,0f)0), niintil kaksi kolmasosaa muualta tul-

leita jn 87 «^ venäläisiä. SyntynfisyyH (ilman

e*i' >. keskimäärin 1908*12) 28!< "/» kuol-

let ^ — kasvaen tavattomaHti keHkus-

tajita iilu-pjin; niinpil Admiraltejskajan kau-
punginotuusa 9.i */„ ja Litejnajan kaupunpin-

osassa rj.a 'y„, mutta Viipurin kaiip\in^inosassn

2t).«*/M ja Aleksandro-Nevskajan kaupunginosassa

28.1V
P:n luonteen mIUiräävät leveä ja hidaskulkui

nen Neva u.seine suuhaarointn-n ja näiden väli-

sine saarineen, raaka ilmasto ynnä soinen, la

kea maapohja, luonnollinen kauppa-aseina kon-

nak.sella meren ja sisäinaalian vievien vesitei-

den ylitymiikohdassa. sekii varsinkin a.scma jät-

tiläisvaltakunnan pääkaupunkina suhteellisen syr-

jäisessä ja harvaanasutussa rajaseudussa. P:ssa
sijaitsevat keisarillinen hovi. valtakunnan neu

vo^to ja duuma. niinisterinouvo>to ynnä ministe-

riöt ja ylihallitukset, m. m. Suomen valtiosihtee

rinvirasto. hallitseva senaatti, pyhä syuoili, P:n
metropoliitta, sekä yleensä Venäjän henkisen ja

aineellisen elämän keskeiset elimet, ja näiden suo-

juna monilukuisia sotaviienosastoja.

P:n suorista, tasaisista ja leveistä (15-30 m) ka-

luista tärkeinipiii nimitetäiin prospekteiksi

Nevskij, \'ozne.senskij, Litejnyj, Vladimirskij,

Kamennostrovskij y. m.). Rakennuksista (tont-

teja 1910 kaikkiani) 10.400, 975 korttelissa; pe-

rustana suopohjan vuoksi paalutus) suurin osa

valtion sekä kaupunirin (kiinteistöjen arvo 1903

rli 4,675 milj. mk., siitä valtion omistamien
2.205 milj., ja lisäksi suuri joukko kuiiuan sekä

lukuisain yhdyskuntien hallussa); julkisista ra-

kennuksista ovat useininuit valtavan suuria, ja

nioniaat kauniita: yksityisistä sangen suuri

osa isoja, mutta yksitoikkoisia. Julkisista

iivat huomattavimpia palatsit ja kirkot; viime

mainittuja on n. 300 kreik. katolista, mutta
niistä vain n. 40 varsinaista seurakuntakirkkoe.
— jälelläolevista on n. 200 ..kotikirkkoa", s. o.

virastojen, erinäisten laitosten ja muutamien yli-

mysten : loput hovin tai sotaministeriön, sekä

joukko komeita tuomiokirkkoja.

P:n tärkein ja suurin osa on Nevan vasem-

malla rannalla, joen muodostamassa valtavassa

polvekkeessa. Keskusta on rannassa sijaitseva

Amiraalihallitus (per. 1705 Pietari Suuri; pää-

sivu 420 m pitkä; sisiiUiiä m. m. nieriniinisteriön

ja merimuseon) 70 m korkeine, kullatluine suippo

torneineen, johon säteinä tälitää liinsirannan

kolme pääkatua: tärkeä Nevskij prospekt, Goro
hov,ija-katu ja Voznesenskij prospekt. .\miraali-

hallituksen eteläpuolella Aleksanterinpuisto. jossa

Go^'olin, Zukovskijn, lyprmontovin, Glinkan ja

Pr7.hewalskin muistopatsaat. ,\miraalihallituk-

.sen molemmilla puolin on Gorohovaja-kadun kes-

keltä katkaisema, pitkä. Nevan (suurenmoinen

rantakatu) ja siihen molemmista päistään piUit

tyvän Mojka-k;inavan välinen Admiraltcj-
skaja niminen kaupunginosa. Sen itäpuolis-

ko.ssa : liihinnä .Amiraalihallitusta, Nevan ja Pa
lutsitorin välissä keisarillinen Talvipalatsi (valm.

1704 l!astrelli'n suunnittelemana), jossa m. m.

Vrjönsali. Valkeasali. .Aleksanteri Il:n työhuone

koskemattomassa asussaan, .sekä tärkeimmät kruu-

nunkalleudet sisältävä Hohtokivihiione ; Palatsi-

torilla Aleksanterinpylväs. jonka piläosana uuden

ajan suurin monoliitti (30 m korkea, läpimita-

ten 4 m, suom. graniittia); toria ympäröi kaa-

kosta puolikaarena valtava pääesikunnan raken-

nus, jossa myös raha- ja ulkoministeriöt: koilli-

sessa torin varrella valtionarkisto (rak. 1883-87) :

tämän ja Nevan välissä. Talvipalatsin vieressä

siihen liillvvä keisarillinen Eremitaasi (Katariina
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II:ii rakenuiittama 1765. myöhemmin usein uu-

sittu), maailman rikkaimpia taidekokoelmia (m. m.
Kertsin sali muinaiskreikkalaisine löytöineen,

skyj-ttalainen sali, sekä taulukokoelma mestari-

valikoimineen, joista esim. Kembrandt-kokoelma
huomattava) : edelleen Nevan rannalla Preobra-
zenskijn kaartinkasarmi, suuriruht. Vladimir
Aleksandrovitsin ja Nikolaj Mihajlovitsin palat-

sit, Englantilainen klubi ja Marmoripalatsi:
kaupunginosan itäisen pään täyttävät valtava

Marskenttä (suuret sotaväen kevätparadit; sen

Xevanpuoleisessa päässä Suvorovin muistopatsas)

ja Kesäpuisto (Pietari Suuren perustama 1712,

pinta-ala 15 ha, Pietari I:n ,,Kesäpalatsi", Kry-
lovin muistopatsas). — AdmiraJtejskajan länsi-

puoliskossa: Aleksanterinpiiiston länsipUähäu ra-

joittuu etelässä Iisakin tori, jonka varrella koil-

lisessa sotaministeriön rakennus, ja itäisessä ym-
päristössä joukko P:n suurimpia hotelleja, sekä

keskellä Iisakin tuomiokirkko, P:n suurin ja

loistavin (rak. 1819-58 Eicard de Monferrand'in

suunnittelemana, graniitista ja marmorista, 111 m
pitkä, 96 m leveä, 102 m korkea, suuria, kau-

niita alttaritauluja mosaiikista) : torin kaakkois-

päässä lähellä Mojkaa Nikolai I :n muistopatsas;

Amiraalihallituksen vieressä Nevan rannalla Pie-

tarin tori, jolla kuuluisa Pietari Suuren rat-

sastajapatsas (Falconet, 1769-75: maksanut yli

1 miij. mk.) ; torin varrella, Nevan rannalla se-

naatti (Rossi. 1829-33), ja tähän korkealla holvi-
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'.-.Il Kis<!l k:llip.

~ .ksun ia Itnlinii

.•osti- ja sillikö-

^«sti- ja -lenuS-

•'II. liovoskiiar-

ien k»s:iriiieja,

'. .N.;. 'lai l:u porusta-

.1 joukko vlli&isfin klubeja ja huvittelu-

i suurin piirtein yliden-

'.:inavan välissS. lilunessU

kohtisuoran Krjukov-kaimvun rii-

Kazanskaja iiiniiiicn kaupuu-
011. Xevskijstä pohjoisfen, Boli.siijti

kadun varrella tai liihoi.syvdessii

ke;^ liO\it^Iit museoineen ja suom. Mariun-
kirkko (per. 17341: seka riiots., saks.. alankoni.

rattu kirkko ; Xevskijstä ete-

Stro^anov palatsi (T(a>trelli.

•' '•i-lmiiieen. ynnii Kooman
levii Kasaaiiin tiioniio-

.1. \ oroniliiu : kallisarvoisilla

1 ilimeitätekevU ka->annilainen

...i sekä joukko sotalippuja y. m.
II. seu edustalla Kuturoviii ja Bar-

._ ;. muistopatsaat; edelleen. NevskijstU

.1. suuri löytiilaKten koti (rak. 1797);
t arrella, va-tapaätä Iisakin toria, raltn-

kuonanueuvostoo käyttämä Marian palatsi (rak.

1S44) ;
joiiVcVcr. .-pihtoja ja keskusvira.stoja. m. m.

Suomen • rinvira.sto, suureen Sadovaja-

katuun [ Jekateringofskij prospektin
varrella.

Katariinan-kanavan ja leveän Fontanka-kana-
rao välis.s&. länne-isä Krjukovknnavaan päättyen
iiBit>ee kolmantena pitkänä vyöhykkeenä
" '. .1 j a niminen kaupun^incsa. Nevskijn

lella on .^iinä: Marskentästä etelään

.MiKi.-iiii puisto, jonka länsipuolella. Katariinan-
kanavan varrella on Aleksanteri II :n murhapai-
kalle pystytetty omituinen Vlösnousemuskirkko
(rak. 1883-1907. Parland, vanhaan ven. tyyliin.

r" •••<•-<
• •'••"arista ja kirjavista tiilistä:

! yhteensä n. 16.400 m' laa-

j... '- ; lattiassa pal|a:ina murha-
paikka. o«a katua) : puistosta iläiin Insinööri-

linna. kuului.«a Paavali I:n kuolinpaikkana;
puistosta etelään Alek.santeri III:n ven. museo,
•uuri ja erinomainen kokoelma ven. taidetta;

etelämp^inu Mikaelintori, -teatteri ja suuri -ma-
nee»i ; SVv«ki|n kanssa yhdensuuntainen, leveä

Italjjanskaja katu, sekä näiden molempien vä-

liMä m. m. oikeusministeriö ynnä joukko P:n
uurimpia liikkeitä; Nevnkijstä etelään: sen var-

rella kaupungin duumarnkenniis torneineen, ko-

konaisen korttelin käxittävä Oostinnyj Dvor sa-

toine myymälfiineen (rak. ns.T), keisarillinen jul-

kinen kirjasto laloitettii 17941, Veniijän huomat-
tavin (n. 2 milj. nidettä, n. 37,000 käsikirjoi-
• " - "' ' indra-fori, jolla Katariina II:n

: varrella Aleksandra teatteri,

ji . -, . i ..-.•, n ja Kontankan kulmauksessa
njk. lo"kikei-nrinn.'in :i-iiin.i Anitskov-palatgi(rak.

1748. R.1-I'.': -,„...,,„,.,.„ . Il-.n L-,.rvn«.-a

(Del ft

Klodt): •
, , . i;,-

trelli) kenroaliluiiTnnnttien ja sitä ylempien
arvohenkiltiiden poikia ja pojanpoikia varten;

valtakuonanpankin »uuri rajcennua, ja sitä vaata-

pitulä Marian ja .Xpraksinin kauppatorit (hai

leja) : kansanvalistus- ja sisäministeriöt, viime
mainittu sekä Pieni teatteri Foutaukan var

rella: etempUnä lleiiiätori halleineon. sekä kulku
laitosministeriö etupäässä alompirn kansanluok
kien käyttämän Jusupov-puiston laidassa: edel

j
lecn uusi .Meksauterin kauppatori (halleja: van

I haa tavaraai. Kaupunginosan pääkatu, lähinnl
I sen poikki kulkevaa Nevskijn osaa, on Fontan
i kun suuntainen pitkä Sadovaja. Se jatkuu vielä

I pieneen K o I o m e n s k a j a nimiseen kaupunjiiu
osaan, joka Kazauskajnn ja Spasskajan kaupun
ginosien jatkona ulottuu Krjukov-kauavasta Ne

I van suuhun. Mojkan ja Fontankan välissä. TäiillK

m. m. kaupungin vankila, synapopu vir. Jo
I hannekseu kirkko (rak. 1860) ynnii joukko muita
kirkkoja, sekä laivaston ka.sarmeja ja telakoita

Fontankan ulkopuolella sijaitsevat P:n huo
mntfavinimat porvarilliset kaupunginosat. Näistä
ov:it Nevskijn pohjoispuolella Litejnaja ja

Kozdestvenskaja. edellinen lännessä, Fon
tankaan rajoittuen, jälkimäinen idässä. Nevan
polvekkeen kiertämänä. Litejnajan puolella, Fon-
tankan varrella ovat entisen suolavaraston laa-

jat rakennuk.set (soljanoj tjorodok) nykyisine
museoineen: pääkatu on Nevskijn ja Nevan v&
lincn Litejnyj prospekt. jonka varrella tykkiväen
kasarmeja sekii tyki.stöliallinto. oikeiishovi ja

useita suurliikkeitä: lähellä Litejnyjtä huomat
lava Kirkastuksen tuomiokirkko (rak. 1742 54) :

kohtisuorassa Litejnyjtä vastaan Spalernaja-katu.

jonka varrella tutkintovankila, laajoja kasar

meja, suuri Taurian puisto valtakunnan duuman
käyttämine palatseineen (rak. 1783, Katariina
II :n lahjoittama Potemkinille) . kaupunpin vesi-

torni vastiipiijitä viimemainittua, ja joka päiittry

lähellii Nevan mutkaa sijaitsevaan Smoljnyjn
luostariin (siinä naisopisto ja kaunis, viidellä

kupukafolla koristettu Ylösnousemuksen tuomio
kirkko. 1748 Rastrelli'n aloittama). Spalernajan
kanssa yhdensuuntaisia leveät .Serpiev.skaja ja

Fiirötadtskaja kadut, joiden varrella useiden suur

v;iltain lähetystöt: etelämpänä. Litejnajan ja

I?ozdestvenskajan kaiipuufjiuosien keskustassa,

pohjoisessa Taurian puistoon rajoittuen sijaitsee

liyvin suuri Proohrazenskij-tori kirkkoineen, »o

tilasakatemioineen ja Suvorov-niuseoineen. sekä

siihen lännessä liittyvine, monen korttelin laajui

sine kasarmialueineen : vielä etelämpänä on Li

tejnajan puolella, lähellä Nevskiä ja sen kan.s8a

yhdensuuntaisena vyöhykkeenä kolme suurta kort

telia sairaaloita y. m. hyväntekeväisyyslaitoksia

puistoineen.

Nevskijn eteläpuolella on kolme laajaa Fontan-
kan ulkopuolista kaiipiinpino.saa. Lähinnä Nevs-

kiä ovat sisempi. Fontankaan rajoittuva Mos
k o v 8 k a j a. sekä ulompi, Nevan ylempään juok-

suun rajoittuva A I e k s a n d r o-N e v s k a j a:

näitä molempia vastaa lännessä Narvskaja
niminen kaupunginosa. Näistä kolmesta keskei

sin on Moskovskaja, joka kokonajin on lännestä

itään kulkevan Olivodnyj -ka navan sisäpuolella,

jotavastoin suurin osa molemmistji toisista on

sen ulkopuolella sijaitsevaa etukaupunkia, josga

vallitsee varsin kurjat olosuhteet (vrt. yllä kuol-

leisuus).

Moskovskajan pääkatu on Litejnyjn jatkona

Fontjinkan suuntakin kulkeva Vladimirskij ja

Zagorodnyj prospekt, jonka varrella Vladimirin
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Juinalnnäidiii kirkko, laaja Semenovskij-tori

(kilpa-ajorata) ja Tsarskoseljskin asema sekä suuri

Obuliovsairaala (Katariina II :n perustama 17S0)

ja teknologinen korkeakoulu: samassa kaupunj;iu-

osassa vielä suurirulitinatar Jelizaveta Petrov-

nan palatsi (barokkityyliii) Nevskijn ja Fontan-
kan kulmauksessa, sekii Puskinin muistopatsas
samanuimisellii kadulla.

Aleksandro Nev.skajan pääkatu on liyvin leveä

Lii;ovskaja; tämä katkai.see Kevskiju Znameus-
kaja-torilla, jolla huomiota herättävä Aleksan-

teri III:n ratsastajapatsas (P. Trubetskoj), ja

jonka laidassa suuri Nikolain (Moskovan) rauta-

tieasema; Nevskijn päässä, Nevan ja Obvodnyj-
kanavan kulmauksessa, laaja, nuiurieu ja valli-

liautojen ympäröimä Aleksandro-Nevskaja lavrau

luostarialue, jossa m. m. yhteensä 12 tuomio- y. m.
kirkkoa. Aleksanteri Nevskin pyhäinjäännökset,
komeat hautuumaat ja -kappelit (ylimyksiä, kir-

jailijoita, säveltäjiä), metropoliitan istuin sekä

henjrellinen akatemia ja seminaari; Obvodnyj-
kiinavan eteläpuolella: Volkovon kylä, hautuu-
maa ja kenttä, jossa suuret Nobelin öljysäiliöt;

kaasutehtaita; suuri nunnaluostari Novo-Devitsij

;

ilmailukenttä.

Pitkällä Zabalkanskij prospektilla, Narvskajan
kaupunginosan rajalla, on Moskovan riemuportti

;

Narvskajassa edelleen : Vc.nesenskij prospektin
jatkona Izmajlovskij, jonka varrella Troitskaja-

tori ja sillä Izmajlov-tuomiokirkko (viisi si-

nistä tähditettyä kujiukattoa) ja Maineen muisto-
merkki, sekä Izmajlovin y. m. kasarmeja; Ob-
vodnyj-kanavan eteläpuolella: Baltian, ja sitä lä-

hellä Varsovan rautatieasema; viimemainitun
luona kaupungin suuri teurastuslaitos sekä uu-
denaikainen, suurenmoinen jäähdytyslaitos(1913) ;

edelleen Narvan riemuportti : suuri ven.-amer.
kumitehdas; kaupunkialueen ulkopuolella kuului-

sat Putilovin tehtaat; länsiosassa saaria meri-
.satamineen ja tullilaitoksineen.

Toisen pääosan P:n kaupunkia muodostavat
Nevan saaret, kahdessa kaupunginosassa. Eteläi-

sen Vasiljevskajan pääosa on Vasilij ost-

rov ynnä siihen pohjoisessa kiinteästi liittyvä

Golodaj. Itäkärjeu yhdistää vasempaan rantaan
Palatsisilta; lännempänä on Nikolain silta. —
Itäpäässä pörssi Irak. 1804-11) ; tiedeakatemia
(Pietari Suuren perustama 1724 Wolffin ja Leib-
nizin myötävaikutuksella: käsittää nyk. kolme
osastoa) kirjastoineen (n. ^jo milj. nid.) ja lukui-
sine suurine museoineen, joista mainittakoon
eläintieteellinen; yliopisto (per. Aleksanteri I

IS19). jossa 4 tiedekuntaa : liist. -kielit., fyys-mat..
lainop. ja itämaisten kielten, sekä yliopiston kir-

jasto (n. '/j milj. nid.) ; taideakatemia (Katariina
II:n |)erustama 1757) kauniissa rakennuksessaan
(176.'i-88. Kokorinov) Nevan rannalla, jossa kaksi
kaunista thebeläistä sfinksiä, sekä myös, ent.

Men.sikovin-palatsin edustalla, Rumjantsevin obe-
liski. — Vasilij ostrovilla on edelleen kadetti-
koulu, sekä useita korkeakouluja, kuten meri-
akatemia ja vuoriopisto (rak. 1807, Voronihin)
rikkaine museoineen. Saaren länsiosassa, Nevan
rannalla, meteorologinen observatori; keskiosissa
hautuumaita.
Poh joisen. Petrogradskaja nimisen

saarikaupunginosan pääosana on samanniminen
saari (..P:n puoli") ; täällä on P:n kaupungin van-
hin asutuskeskus. P:n puolen liittää Nevan va-

sempaan rantaan Troitskij-silta (n. 600 m pitkä;

suurenmoiset näköalat), sekä Vasilij-saareen

Pörssisilta ja Tutskov-silta. Kahden ensinmaini-
tun sillan välissä on pienellä Nevan saarella

kuuluisa Pietari-Paavalin linnoitus (rak. 1703
40) vankikomeroineen ja tuomiokirkkoineen (uu-

destaan rak. 1714-33), johon ovat haudatut Ve
näjän keisarit, keisarinnat ja suuriruhtinaat, ja
jonka kullattua, 120 m korkeaa suippotornia pi-

detään koko P;n kaupungin keskustana; sieltä

myös ammutaan puolipäivä tykinlaukaus, ja an-

netaan tulvahälytykset; siellä on myöskin raha
paja. — Vallikaivaunon ja puoliympyräisen
Kronverskij prospektin välissä on Aleksanterin-
puisto, jossa eläintieteellinen puutarha ja Niko-
lai II :n kansantalo suurine teattereineen. Ne
van rannalla, vastapäätä Kesäpuistoa, on Pietari

Suuren maja (rak. 1703) sekä Nikolaj Ni-

kolajevitsin palatsi. — Edelleen Pietarin puo
lella, jonka pääkatu on pitkä ja suora Kanien
noostrovskij prospekt : Troitskin tuomiokirkko;
lähellä sitä uusi moskeia ; vesilaitoksen otsoni-

asema; valtion viinapolttinio, sekä Aleksanterin-
,, lyseo" (valmistaa diplomaattiuralle aikovia ; ly-

seossa sen oppilaan Puskinin museoj ; krena-
töörirykmentin kasarmit: lääketieteellinen nais-

korkeakoulu ja kadettikoulu. — Pitkällä Petrovs-
kij-saarella on Petrovskij-puisto ja -palatsi. —
Apteekkarin-saarella on kasvitieteellinen puu-
tarha (Pietari Suuren perustama 1714 ,,apteekki"-

puutarhaksi) ja loannovskij niminen nunnaluos-
tari.

Kamennyj-saarella rikkaiden pietarilaisten hu-

viloita, Paavali I:n palatsi ja Invalidikoti, sekä
Kesäteatteri; Krestovskij-saarella ruht. Beloseljs-

kijn linna ja puisto. Jokipursiklubi. teatteri, sekä
suuria urheilukenttiä. — Jelaginin-saarella J^la-

ginin-palatsi (Rossi; kaunis puisto) ; saaren länsi-

kärki suosittu hienoston ilta-ajelupaikka.

Asutus Nevan oikealla rannalla on pääasiassa
etukaupungin luontoista. Ylimpänä, Nevaan las-

kevan O h t a-joen suun varsilla, on samanniminen
asutus. Tämän eteläosan, Pikku Ohdan yläpäitse

kulkee P:ia idästä kiertävän Suomen yhdysradan
silta Nevan poikki (Aleksanteri I :n silta; valmis-

tui 1913) ;
ylempänä, lähellä Ohdan suuta, on

Pietari Suuren Nevan-silta, ja laivatelakoita.

Ohta-joen pohjoispuolella on Iso Ohta, jossa Iri

novskij (Pähkinänlinnan) rautatieasema.— Alem-
pana Nevan (ja Ison Nevkan) oikealla rannalla
laaja V y b o r g s k a j a n kaupunginosa, eli Vii-

purin puoli, jonka keskustassa, lähellä rantaa, on
Suomen rautatieasema. Tämän läheisyydessä

Aleksanteri II :n (Litejnyj-) silta länsirannalle;

Pietarin puolelle vievät Samp.sonjevski|- ja Gre-

naderskij-sillat. Pääkatu Suomen aseman ohi kul-

keva, Nevan rannan suuntainen Simbirskaja.

jonka varrella tai läheisyydessä suuri Vylien
klinikka, sotalääketieteellinen akatemia, Pirogov-

museo, sotilassairaala, tykistöakatemia. Kresty-
vankila ja suuri Uusi arsenaali valimoineen ja

tehtaineen. — Viipurin puolella asuu suomalaisia,
— Alempana oikealla rannalla, varsinaisen kau-
punkialueen ulkopuolella Novaja ja Staraja
P e r e V n j a. yksinkertaista huvila-asutusta ;

täällä Sestroretskijn (Siestarjoen) rautatieasema
(lyhyt rannikkorata) . buddhalainen temppeli, ja

pohjoisessa suuri Kolomjagin (Kolomäem hippo-

dromi.
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Y UI (>* r i s t 6 l. Suonirnltiliileii pohjoisran-

oalU : Starmja IVrevnju:$ta eteenpAiu huvilakau-

punki 1. 3 ': t n 'I.nhdrnkylS'. sekä Rajajoen etelä-

" • irjoen) kylpypaikka
: ;en varrella: luivila-

kiupu:.,.-!! Le» li o j i»uun puisto: iiiet>iiopisto

jm pulytMcnillinen korkeakoulu; kesäteatteri),

Oierki '^uvalovojaPargo-
loTo <r °.a koilliseen T o k s o v o,

. .--xfii-i ; i>ii-tarista etelään: Puiko-
iiio tulititorni irak. 18öS) korkealla

mania. Uallitsijan asuinpaikkana liuomattuva

Tsarskoe Selo (ks. t.) ju P a v I o v s k (Slav-

jaukajoen ka^'-" U>n; linna, palatsi ja kau-

nis puisto; • iiiett^rolojrinen asema;
• Tl!,-- I koL- liinnenipuuii : K r a s-

o |ks. t.i ja II a t s i n a (ks. t.) ; Suo-
' Il etelärannalla : huomattava luostari

äer^ierskaja Pustynj (per. 1743), hu-

j

vilakaupunki S t r e 1 j n a. Vanba ja Uusi P i e- ,

ta r hovi (ks. t.), seku Oranienbaum
(ks. t.) : Suomenlalidessa Kronstatti (ks. t.).

Oppi- ja sivistyslaitoksia. Tiedeaka-

temia (ks. yllft) ; korkeakouluja miehille: yli-

opisto (ks. yllä; n. S.500 ylioppilasta 1910),

kreik. katolinen ja roomal. -katolinen hengellinen

akatemia, opisto kokeellista lääketiedettä varten,

psyko ueurolojrinen opisto, nmanviljelysylilialli-

•••lofTi.-et kurssit, arkeologinen opisto,

•:!t. opisto, itämainen kieliopisto,

K.iv i.,:i:i"i>[:.i-ii itämainen akatemia, ransk. kor-

keakoulu. Alek.sunterin ..lyseo'" (ks. yllä), ..Laki-

opinto", metsäopisto (Lesnojssa). polytcknillinen

korkeakoulu iLesnojs.^a; huomattava kirjasto),

I.-; r,<.;(i -men korkeakoulu, sähkiiteknillinen kor-

ticrakennusinsinööriopisto. siviiliinsi-

, -to. vuoriopisto, taideakatemia, konserva-

tori, kauppakorkeakoulu; sota-akatemia, meriaka-
temia. meriupseeriopisto. meri-insinööriopisto. ty-

kistSakatemia. (sotaiinsiniiuriakatemia, sotalää-

käriakalemia. sotilaallis-lainopillinen akatemia,
intendenttiakatemia : korkeakouluja naisille: kor-
kf^immnt naisknr.ssit (n. 5.200 oppilasta 1911),

' rikorkeakoulu. korkeammat luonnontie-
uai^ikurfisit, Lesga-stin korkeammat bio-

lo:.i-tl naiskurssit. kasvatusopillinen naiskorkea-
koulu. ja Fröbel-.seuran kasvatusopilliset kurssit.
— Lukuisista keski- ja alkeiskouluista mainitta-
koon: edellisistä suljetut ..instituutit" (Smoljna
y. m.) tyttöjen kasvatusta varten; jälkimäisistä

n. "(M) kiiupunginkoulua, joissa n. 47.500 poikaa
ja tyttöä il9i;;i. — Oppineita .seuroja ja yhdis-

t\ksi:l n. 60 ilOI3), joiden joukossa Vapaa ta-

lou.iseura huomattavine kirjastoineen, maantie-
teellinen seura, historiallinen seura ja lainopilli-

nen Mura. — Julkisia museoita (1913) yli 50;
•anoma- ja aikakauslehtiä (1913) lähes 500.

Liikenne, kauppa ja teollisuus.
KronAtatista Nevan suulle johtaa 28 km pitkä
ja 7-8 m syvä merikanava (rak. 1875-88). — Me-
ritse P:iin saapui (1912) 6.614 alusta (2.538.126
rek.-ton. netto), siitä ulkomailta 2.173 (2,024.418

rek.-ton. netto); P:sta lähti 6.533 alusta

(2.531.531 rek.-ton. netto), siitä ulkomaille 2,200
(2.040. .')44 rek.-ton. netto). Koko Venäjän meren-
kuIuHt.-k tulee I2.t % P:n OHalle. Kaikista Ve-

näjän k: ta P:lla niinikään on suurin
ulkomaii ' >. ja erikoisesti suurin tuonti,

aeki lahiiin.i i.iik;i.i «nurin vienti: P:n (ynnä

Kronstatin) vienti (1912) 371. i milj. mk.,
siitit Suomen aseman kautta 78.» milj. mk;
tuonti (1012) 566.1 milj. mk., siitä Suomen ase-

man kautta 99.1 milj. mk.; tullituloja 151,« milj.

mk. — Tärkeimmät vientitavarat : vilja y. m.
maanviljelyksen ja karjanhoidon tuotti-et, puu-
tavarat, nafta ja sen tuotteet: Suomeen myös
tehdastuotteita ; — tärkeimmät tuontitavarat:

kutuinateollisuuden tuotteet ja raaka-aineet, kivi-

hiilet, metallit ja koneet, kala ja kaikenlaiset

siirtomaatavarat.

Nev.ista (jäässä n. jouluk. puolivälistä huhtik.

puoliväliin) alkaa Sisä-\'cnäjälle. m. m. Volgaan
johtava, kanavien täydentämä vesitie; Nevaa pit-

kin tuotu P:iin vuo<lessa (keskimaiirin 1908-12)

14.642 aluksella 4.« milj. ton.. etupäässä halkoja
yunii k:iikenlaista puutavaraa, tiiliä ja viljaa;

viety P :sta 470 aluksella O.i milj. ton., etupäässä
metalleja ja metalliteoksia. — P:n sisäinen

höyrypursiliike Nevalla: kuljetettu v:ssa (keski

määrin 1910-12) n. 6.i milj. henkeä.

P. on Pohjois-Venäjän rautatieverkon keskus:
siitä lähtee 5 suurta ja 2 pientä rat.ta. — Raitio-

teitä (kunnan) on P:ssa (1912) IOO.b km, ja ne
kuljettavat v:ssa (keskimäärin 1908-12) 221,»

milj. henkeä. — Kaupungin puhelimen tilaaja-

määrä 1909 oli 21.012: 1913 jo 4:1.750. — Puhe-
linjohto (1913) Helsinkiin. — Kauppaliikkeitä
P:ssa (1900) n. 16.500. joiden vuosivaihto yh-

teensä 2,330 milj. mk. ; 6 kauppapörssiä ja työ-

pörssi ; valtakunnanpankki. aateliston maa-
pankki ja talonpoikaismaapankki. sekä (1913)

n. 60 yksityistä pankkia ja luottolaitosta, ynnä
n. 20 pankkiirihuonetta.

Tehdaskaupunkina on aino.istaan Moskova P:ia
tärkeämpi. Tehtaita il910). paitsi valtion, yli

500; niiden vuosituotanto n. 530 milj. mk. Tär-
keimmät : puuvillatehtaat, konetehtaat ja kumi-
tehtaat.

P:n kaupungin vuotui.set menot (keskim. 1907-

11) 88. j milj. mk., josta kansanvalistukseen 8.»^;
kaupungin velat (1909) 248 milj. mk. — Elin-

kustannukset P:ssa hyvin kalliit. — Hyvänteke-
väisyysjärjestöjä ja -laitoksia paljon.

Historia. IJihelle 1703 hävittämäänsä Ne-
vanlinnaa (ks. t.) Pietari Suuri sam. v. alkoi ra-

kentaa uutta pääkaupunkia ..akkunaksi Euroop-
paan". Rakennustöissä, joita ruotsalaiset Pulta-

van taisteluun saakka häiritsivät (piiritys 1708),

menehtyi joukoittain ihmisiä; P:iin siirrettiin

ylhäistä ja alhaista väestöä, virkamiehiä ja kaup-
piaita, jotka määrättiin rakennuttamaan suuria

kivitaloja, sekä yhä uusia työvoimia, ja vihdoin

Moskovastji korkeimmat hallituslaitok.set. kaartin-

joukot ja keisarillinen i>erhe; 1712 P. julistettiin

pääkaupungiksi; 172.'i tiiiillä kuoli Pietari .Suuri,

ja asukasluku nousi 75.000 :een, niistä paljon uiko-

mailt.i kutsuttuja käsityöläisiä ja kauppiaita.

Seuraa lyhyt tanntiimuskausi ; Pietari II :n ai-

kana hovi muutti Moskovaan, ja P:n o-sukasluku

pieneni. Anna keisarinna ryhtyi jälleen P:n an-

karaan pakkoasnttamiseen. joka ei kuitenkaan
menestynyt: 1736 ja 1737 suuret tulipalot hävit-

tivät suurimman osan kaupunkia: niiden johdosta

asetettiin MUnnichin alainen komitea, jonka

suunnitelmien mukainen kaupungin asuttaminen

vieläkin jatkuu. Muutenkin Milnnioh paransi ra-

kennusjärjestelmää. kuivautti P:n soita ja kou

nisti sitä. Elisabetin aikana m. m. Rastrelli ra



Pietari 1.

Osa Nevskiä (vas. Gc.stiiiiiyj luor ja kai:

pungiu ihuuiiarakeunus tunieineeu).

Nik<ilainsilt:i •'<-' li-akin kirkk

-« -»

Talat sit ori (
Aiiiiraalilialliniksi^sta katsottuna).

Kii'milaa>i.
Talvipalat-i.

Amiraalihallitus ja Talvipalatsi ;tan-t l'i.t;iri-

Paavaliu liuiioitus).

Xevan rantakatu palatseiueen.



Pietcian

iij.--a,i;au Uu;iuiijkiikk.i) Ak-k>aiilti I 111:11 M-ii. mu>ci

. -. -'Il K II KK"
i 11:11 iiiiirba'

i-:ikiM-kiikk(). I'ii'l:iri Miiiu-ii iiiiii>li

patsas (Kalooiict).

'\'liopi8to. Nikolai II:n kansaatalo.

TroitxkiDitiltii. I'ii-tiiri l'aaviiliii liniK/iliiK



561 Pietari 562

kensi P:iiu joukon kauniita palatseja, kirkkoja

ja yksityisiä taloja; Elisabetin hallituskauden

lopulla P:n asukasluku nousi 150,000 :een. Kata-

riina II :n aikana oli P:n toinen varsinainen

loistokausi; pakkokeinojen sijasta alettiin käyt-

tää etujen myöntämistä P:iin asettujille, kau-

punkia kaunistettiin lukuisilla komeilla raken-

nuksilla, ja Nevan. Katariinan-kanavan, sekä Fon-

tankan rannat kivettiin graniittipaasilla: asu-

kasluku koliosi '/» miljoonaan. Aleksanteri I :n

aikana P. liuijeni Fonlankan ulkopuolelle; Viipu-

rin puolta ruvettiin vähitellen asuttamaan ; väki-

luku läheni '/; miljoonaa. Ensimäinen rautatie

1837. Tsarskoe Selohon : 1880-luvulta alkaa P:n
ja sen teollisuuden nopea kehittyminen; lS80-lu-

vulla seisaus, ja lS90-luvu!ta lähtien jälleen no-

pea edistys: 1892 on ensimäinen asukasmiljoona
saavutettu, ja parissa seuraavassa vuosikymme-
nessä toinen. — Sodan aikana 1914 kaupungin
saksalaisperäinen nimi St. Peterburg muutettiin

Petrogradiksi.

P:n suomalaiset. P. on entisen suoma-
laisasutuksen paikalla: sen nykyisellä alueella oli

viidettäkymmentä suomalaiskylää (Mojka = enti-

nen Muja-joki, Fontanka = Kemijoki. Vasilij os-

trov = Hirvisaari, Pietari-Paavalin linnoitussaari

= Jänissaari, P:n puoli = Koivusaari. Aptekarskij

ostrov = Korpisaari, j. n. e.). — Nevanlinnassa
oli suom. seurakunta; se hajosi ja sen kirkko tu-

houtui linnan valtauksessa: sen entisistä jäse-

nistä sekä uusista P:iin muuttavista suomalai-

sista ja ruotsalaisista P:iin syntyi suoni.-ruots.

seurakunta, jolle Pietari Suuri jo 1703 antoi oman
kirkollisen järjestyksen, ja johon myös kuului

P:n lähikyliä, kuten Lahti ja Parkala y. m. Ju-
malanpalvelukset pidettiin alussa yksityisessä ta-

lossa; 1734 valmistui oma kirkko Anna keisarin-

nan sille lahjoittamalla maalla Tallikatujen vä-

lissä.

Seurakunta jakaantui 1745 suomalaiseen ja

ruotsalaiseen, joista viimemain. 1769 sai oman
kirkon : suomalaisille jäi vanha puukirkko, jonka
tilalle 1803-05 rakennettiin kivinen. — Ensimäi-
nen kirkkokoulu (myöhemmin ylemmäksi kirkko-
kouluksi laajennettu; johtajina ovat olleet m. m.
Uno Cygnaeus ja August Hagman) avattiin 1820.

— Kirkkoherra C. V. Sirenin (1838-60) aikana
oli seurakunnalla kukoistuskausi: kirkon yhtey-
teen rakennettiin 1842 44 kirkkokartano. jonka
nykyisillä suurilla tuloilla ylläpidetään seurakun-
nan papit, ja suureksi osaksi yhteiskoulu, sekä
Suomen valtion lisäavustuksella kirkkokoulut

;

1848 hankittiin oma Mitrofanian hautuumaa lä-

hellä Baltian asemaa; 1860 perustettiin koulu
Lahdenkylään, myöhemmin muutamiin muihin
esikaupunkeihin. — Sireniä seurasi rovasti J.

Chr. öhqvist (1866-84) ; seurakunnan jäsen-

määrä kasvoi suuresti, ja 1867 tuli kaksi kommi-
nisteriä lisää; uusi vaalijärjestys v:lta 1873,

jonka mukaan seurakuntaa kirkkoneuvoston ohella

edustavat valtuutetut; 18S6 perustettiin 6 uutta
kirkkokoulua kaupunkiin; 1889 tyttöorpokoti:
sam. v:sta lähtien seurakunnan jäsenmäärä al-

koi vähetä: poikaorpokoti perustettiin 1903, ja

vanhusten koti (Leistilässä Uudellakirkolla ; 30
hoidokasta varten) 1905: sam. v. muutettiin
ylempi kirkkokoulu yhteiskouluksi (toistaiseksi 7-

luokkainen).

Seurakunnan jäsenmäärä (1913) on 15,580

(P:u ruots. seurakunnan n. 6,000); lisäksi P:ssa
asuu useampia tuhansia seurakuntaan kuulumat-
tomia suomalaisia; kouluissa (1914) yhteensä yli

1.000 oppilasta, joista yhteiskoulussa n. 250, ja

loput 10:ssä alustavassa kirkkokoulussa. — Sa-

nomalehtiä: kahdesti viikossa ilmestyvät ..In-

keri" ja „Neva" (.sos.-dem.) ; seuroja ja yhdistyk-
siä: Suom. evankelisluterilainen yhdistys, Nuor-
ten miesten ja Nuorten naisten kristilliset yhdis-

tykset. Suom. rouvasväen yhdistys (perust. 1859:
ylläpitää tyttöorpokotia Kirkkokartanossa), Suom.
hx väntekeväisyysseura (perust. 1882; rahavarat
yli 25,000 mk.). Suom. naisyhdistys (perust. 1885;
ylläpitää poikaorpokotia Parkalassa), Suom. yh-

teiskoulun kannattajayhdistys (perust. 1907

;

avustaa yhteiskoulua 8,000 markalla vuodessa)

.

Suom. seura (perust. 1907; jäseniä 1914 pari-

sataa), valistusseura ..Soihtu" (perust. 1909). 2
voimisteluseuraa, 3 raittiusyhdistystä (,.Alku"

perust. 1886; jäseniä 1914 n." 200)," 11 laulukuo-

roa ja torvisoittokuntaa y. m., sekä Suom. rauta-

tieläisten näytelmäseura.
P:ssa on Suomen ministerivaltiosihteerin vi-

rasto. Suomen passitoimisto, Suomen rautatien

piirihallitus, sekä Suomen pankin haarakonttori.

T. T. K.

Pietari (kreik. Petros), Jeesuksen apostoli,

alkuperäiseltä nimeltään Simon, oli kotoisin Ga-
lilean Betsaidasta ja ammatiltaan kalastaja. Liit-

tyessään Jeesuksen opetuslapsipiiriin hän asui

Kapernaumissa ja oli naimisissa. Hän ja hänen
veljensä Andreas olivat Jeesuksen lähimpiä ystä-

viä. Nimi Petros on oikeastaan kreik. käännös
heprealaisesta /Tefas = kallio, mikä nimi P:lla oli

opetuslapsipiirissä ja minkä .Jeesus kerran P :n

tunnustuksen johdosta oli hänelle antanut (Matt.

16„). Luonteeltaan P. oli tulinen ja innokas,

mutta myöskin horjuvainen. Jeesukseen hän oli

sydämestään kiintynyt loppuun asti. Opetuslapsi-

piirissä P:lla oli johtava asema. Kun Jeesus van-

gittiin, seurasi P. häntä viimaisen papin pihalle.

jossa kielsi mestarinsa. Tätä hän syvästi katui

ja saikin Jeesukselta anteeksi. Jeesuksen kuole-

man jälkeen P. oli kristillisen seurakunnan joh-

taja. Tämä käy selville niin hyvin Apo.stolien

teoista kuin Paavalin kirjeistä. Apostolien ko-

kouksessa oli P:n sanalla myöskin ratkaiseva

merkitys. P.. joka ei periaatteessa ollut pakana-
kristillisyyden vastustaja, piti itseään kuitenkin

I varsinaisesti ympärileikkauksen apostolina jät-

I taen pakanakunnan Paavalin toimialaksi. Omasta
' puolestaan hän noudatti Mooseksen lakia ja isäin

säädöksiä ja edusti täten maltillista juutalaiskris-

tillistä suuntaa. Horjuvasta suhteestaan pakana-

kristittyihin hän sai kerran Antiokiassa Paava-

lilta nuhteita (Gal. 2„ seur.). P:n muistelmia

Jeesuksesta katsotaan sisältyvän hänen oppi-

laansa Markuksen evankeliumiin. P:n kirjeistä

ks. t. — Apostolien kokouksen jälkeen ei U:ssa
T:ssa enää paljoa puhuta P:sta. Perintätieto sitä-

vastoin yksimielisesti todista^ hänen oleskelleen

viime vuotensa Roomassa ja täällä kärsineen

marttyyrikuoleman keisari Neron vainossa. Tämä
tiedonanto on Papiaalla, Ignatiuksella. Iren^uk-

sella. Tertullianuksella y. m. ja on todennäköi-

sesti oikea. Sitävastoin katolinen väite P:n 25-

vuotisesta piispaudest;x Roomassa (42-67) ilmei-

sesti kuuluu tarun piiriin. Paavalin ennen v. 60

kirjoittama kirje roomalaisille ei sisällä pienintä-
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kr»:

tauita »iibru. rttil lv ~illoiu oll^il ollut

"
' "

i kirkossa kolme iipo-

lulistii» (kerysjiiiK)

jcuku 8orn|>ioii jii

ISDi lärkeii kat-

l\it kelmu sisultiiii

:i kertomuksen
;-emise*tn. To-

t 'Jtseu vuosis. lo-

. on edelleen toinen

Kuulunut P:d ilmestykseen ja

kut°auksen taivaasta ja helve-

iKijL k" :ii ilaiei.tys nävttiltt johtuvan 2 :sen vuo-

tia, alkupuolelta. •— P:n ..julistuksesta" on ole-

otteita Kleniens .Aleksandrialaisen teok-

Stromateis"; ne ovat 2: sen vuosis. taval-

iliä. Teos on liilieislil sukua n. .s.

-ityksille. — Edellisten lisliksi ovat
. it muutamat vanhat kSsikirjoituk-

ivat nimeä ..Pietarin teot" (aclris

. kerrotaan P:n ja Simon Mafruk-
'-.ta ja taistelusta Koomns.sa sekä

.. ,,.iviöstil. Niis.sii esiintyy myöskin
ti:.:' unen tieto, että P. ristiinnaulittiin

" Kertomusten lilhteenä on hurskas
)llc suuri tuntematon aukko apos-

i. tarjosi kiitollisen alan. Tietysti

ei ole mahdotonta, ettii niissil on voinut sUilyä

joku oikeaperiiinenkin tieto. [B. A. Lipsius, ,.Acta

apostoloruin a|iocrypha" I (1891). E. Hennecke,
. Xeute*tanientlirhe .Vpokrvphen" (1904).]

E. Ka.
Pietari (esp. Vnlroi. .\ r a -r o n i a n kunin-

kaita. — 1. P. II 1 1176-12131. tuli hallitsijaksi

1196. P. oli ritarillinen luonteeltaan sekä urlio-

kas (oturi. .Joutui riitaan aatelin ja kaupunkien
kansaa mU&rätessSIln veron suorittaakseen siitä

aaaduilla varoilla vuotuisen lUiinimaksun paaville.

Voitti yhde'Ouk Kastilian ja Navarran kuninkaiden
*" — •'- ,' idit kuuluisassa Tolo.san tappelussa

liln Etelä Hanskaan auttamaan lan-

". - »'n kreiviä, joka oli albisensien joli-

lajia. P. kaatui eräfissJl taistelussa 121."!. — 2. P.

III. Suuri iVlVSHii). astui hallitukseen 1276.

PitJlen itscfiSn N'ttpoli'n kuniniraskunnan perijänä,
koska oli viimeisen Hohenstaufisukuisen kunin-
kaan. Manfredin. vävy. P. avusti sisilialaisia hei-

ddn 12H2 ransknlaitin vastaan nostamassaan kapi-
iia.s«a ja julistettiin .Sisilian kuninkaaksi. Puo-
lu«ti mene-styk.sellä asemaansa, mutta sodan tuot-

tamat rajiitukM>t synnyttivät tyytymUttömyyftä
nSiidyiMä ja P:n täytyi 1283 huostiia kuninpa»-
rallan rajoituksiin. -^-3. P. IV (1319-87). hallitsi

1336-87. oli ankara ja häikäilemäfin ja vähensi
littTJen mahtavuutta. Valtasi Kastilian alueita.

mutta 1375 hänen oli pakko niistä luopua.

K. IV. R.
Pietari Julma (1.33469). Kastilian ku-

ain;ax, nousi vnllaiatuimellc 13.S0, ympäröi Icm-
mittyns.1 Maria de Padillan loistolla ja korotti
lii.tK.r. .il ,.i .i.jnan korkeimpiin arvoihin, mutia

i Jtlnnka liourhonilaisen. vankeu-
'

, ' n«a Henrik Tra.slamaralaisen nos-
taman kapinan P. kukisti ja rankaisi kapinoitsi-
joita ankarojiti, mutta uuden kapinan sytyttyä
kaikki P:n viliollis«-l liittyivät liäntil vastaan ja

Henrik huudettiin Kastilian kuninkaaksi. P. sai

kuitenkin «uurilla lupauksilla Walcsin prinssin

Kdvardin uMustau prinssin) liittolaisekseen,

voitti Henrikin ja uui.sensi vastustajansa liirvil-

tävällii julmuudella. Mutta uudessa taistelussa

P. joutui tappiolle ja sai surmansa velipuolensa

kädestä. — Oikeudenkäyttöä koskevien säiidös-

tensa vuoksi P. sai nimen ..oikoudeiijulistaja".

A'. IV. fr.

Pietari II (IS13-51), Montenegron hallit

sija v:sta 1830; järjesti maalian säännöllisen hai

lituksen, jonka muodostivat 12miehinen senaatti

ja 150-jäsenineu t;uardia; tuli tunnetuksi runoi

Iijnna, kirjoitti m. m. suuren kansallisen runoel

man „Gorski vijenac'' (,.Vuoren seppele" 1847).

jonka aiheena on turkkilaisten karkoittaniinen

Montonejrrostn.

Pietari (portu<;. 1'edro). P o r t u f: a 1 i n ku
ninkaita ja Hrasilian keisareita ks. Pedro.
Pietari I (s. 1S44(, Serbian kuuinjjns v:sta

1903. ruhtinas .Meksanteri Karadjordjevitäin
poika, suoritti yleisopintonsa Genevessä, sotilas-

opintonsa Itanskas.sa; taisteli Ranskan puolella

vapaaehtoisena vv. 1870-71 sodassa ja otti 1876
osaa Bosnian kapinaan: kutsuttiin .Meksanteri

I:n murlian jälkeen 1903 Serbian valtaistuimelle.

Pietari (ven. I'ctr). Venäjän keisareita.

1. 1'. 1. Alekseevits Suuri (16721725).
tsaari .-Meksein ja liäiu'n toisen puolisonsa Nata-
lia Naryskinin poika, piiasi

pajarien toimesta vanheni-'

man velipuolensa Fedorinl
kuoltua tsaariksi 1GS2:[

mutta jo kuukauden pc-

rilstä hiinen sisarpuolensa!

Sofia sai strcltsien toimeen-
paneman kapinan kautta

|

vallan itselleen ; P. ja Iiii-

nen velipuolensa Iivana (V) 1

olivat vain nimellisesti I

hallitsijoina. P. vetäytyi!

nyt äiteineen Moskovasta
sen läheisyydessä olevaan]

Prcobrazenskoin kyliiiin.

jossa he jo Fedorin aikana 1

olivat ole.skelleet. Hänen
kasvatuksensa oli puutteel-

linen, mutta opinliuliiiiien

kun oli. hän hankki itselleen ojijiia näkcniilstiiän

ja kuulemastaan; hän seurusteli varsinUiti muu
kalaisten kanssa, joita a.sui Moskovan etiikaupiin-

;rissa ja näiltä hiin kuuli länsieurooppalaisista

oloista, joihin hänen huomionsa yliä enemmän al-

koi kiintyä. Hänen iiiiiiliuviaan oli samanikäisistä
kunippancistajin miiodostamicnsa leikkijoukkojen
liarjoitteleminen, joka kiivi liinsieurooppalaiseen

tapaan. Kun P. 1689 oli ottanut itselleen vallan,

sulkien Sofian luostariin, rupesi hän ulkomaa-
laisten upseerien avulla muodostamaan sotalai-

tosta sekä hankkimaan laivastoa. Hän oli näet

suuresti innostunut nieriliikkeeseen jo ennen kuin
hän ensi kerran niiki meren kilydcssään Arkaiifjc-

lissa (1694), joka oli Venäjän ainoa merisatama.
Hän liuomaHi, ettei \'ienanmereslä olisi suurta
hyötyä, se kun on suuren osan vuodesta jäässä,

jonka vuoksi oli pyrittävä Mustanmeren ja Itä-

meren rantamaille. Turkkia vastiian Sofian ai-

kana alkanutta sotaa jatkettiinkin ja ulkomaa-
laisien, JjS 1'orf'in (ks. t.). Gordonin (ks. t.) y. m.
avulla järjostämiillään joukolla sekä Donilla ra

kontamilluiin laivoilla hän sai Asovin valloite-

Plelari Suuri.
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tuksi (l'>'J'i)- Seiir. v. hän matkusti P. Miliailoviii

nimellä suuri seurue mukanaan Riian. Mitauu ja

Berliinin kautta Hollantiin, jossa viipyi kauem-
man aikaa, tehden tavallisena kirvesniielienii työtä

Amsterdamin ja Zaaudamin laivaveistiimöillii,

mutta samalla ottaen selvää muistakin seikoista,

ostaen monenlaisia työkaluja ja värväten käsityö-

läisiä, lääkäreitä, insinöörejä, upseereja y, m.
Käytyään Englannissa P. aikoi mennä Venetsiaan,

mutta pala.si Wienistä kotimaahansa kuultuaan
streltsien kapinasta (1608). Moskovaan tultt-aan

hän rankaisi julmasti kapinallisia ja hävitti koko
streltsien joukon. Heti P. alkoi myö.skin pann.a

toimeen reformeja, jotka aluksi koskivat elämän
ulkonaista puolta: vaateparsien muuttamista, par-

ran ajelemista, naisten saattamista seuraelämään;
myöskin ajanlasku muutettiin tamniik. l p :stä

1700 siten, että se alettiin Kristuksen synty-

mästä — ennen oli alettu maailman luomisesta.
— Sota Turkkia vastaan jatkui sillä välin, mutta
kun Itävalta. Puola ja Venetsia tekivät Karlo-

witzin rauhan (1699). .suostui P:kin rauhaan.

Hän käänsi nyt huomionsa Itämeren rantamai-

hin, tehden Puolan ja Tanskan kuninkaiden
kanssa liiton Ruotsia vastaan. Siten syntyi Poh-

joismainen sota (ks. t.). jossa P. ensin kärsi tap-

pion Narvan luona (1700): mutta Kaarle XII:n
taistellessa Puolassa hän valloitteli Itämeren-
maakuntia ja perusti Pietarin kaupunginkin
(170:>) ; Pultavan tappelun jiilkeeu (1709) P:n
valta-asema oli taattu. Kaarle XII sai kyllä Tur-
kin aloittamaan sodan Venäjää vastaan 1711, ja

P. joutui armeiausa kanssa saarretuksi Pruth-joen
suulle, mutta pelastui luovuttamalla Asovin. Hän
jatkoi edelleen sotaa Ruotsia vastaan sekä Puo-
lassa että Saksassa, valloitti Suomen (1713 ja 1714)

ja piti sitä hallussaan 8 vuotta (ks. Iso viha).
V. 1721 tehtiin rauha Uudessakaupungissa, jossa

P. sai Itämeren-maakunnat ja kappaleen Suomea-
kin. Venäjä oli kohonnut suurvallaksi. Persiaa

vastaankin hän aloitti sodan 172'2. vieden 100.000

miestä sitä vastaan, mutta kun myrsky oli tuhon-
nut Venäjän laivaston Kaspian-merellä, keskeytti

hän sodan, ja 1723 tehdyssä rauhassa Persia luo-

vutti Derbentin ja Bakun kaupungit sekä Gila-

nin. Masenderanin ja Astrabadin maakunnat Ve-
näjälle.

Sotien aikana P. oli suuresti keliittänyt sota-

laitosta ja hankkinut Itämerelle laivaston, joka
1714 sai voiton ruotsalaisten laivastosta Hangon
edustalla : mutta samaan aikaan pantiin toimeen
muitakin reformeja: entisen pajarineuvoston si-

jaan muodostettiin johtava senaatti 1711. ja 1718
järjestettiin kollegioita eri hallintohaaroja var-

ten: paikallishallintoa parannettiin: paremmalla
valvonnalla koetettiin estää virkamiesten väärin-
käytöksiä ja lahjomisia. Entinen perinnöllinen
aateluus menetti merkityksensä sen kautta, että'

kaikki säädettyyn arvoluokkaan päässeet virka-
miehet saivat aatelisarvon. Taloudelli-sta elämää
kehittääkseen P. merkantiilisen järjestelmän mu-
kaisesti järjesti teollisuuden ja kaupan ja kai-

vatti kanavia yhdysliikkeen helpottamiseksi

;

vuoriteoUisuutta ja metsänhoitoakin elvytettiin.

Saadakseen kirkonkin suurempaan riippuvaisuu-
teen tsaarista hän lakkautti patriarkan-viran ja

pyhä synoodi asetettiin sen sijaan (1721): luos-

tarien lukua vähennettiin, ja estääkseen työvoi-

mien hukkaa hän tahtoi supistaa munkkien ja

nunnien lukumääräti. Levittääkseen sivistystä P.

perusti kouluja, käännätti venäjäksi ulkomaalai-
sia kirjoja, perusti kirjapainoja, ja 1724 hän pe
rusti tiedeakatemian. P:n uudistukset herättivät

paliaa mieltä ja vastarintaa monella taholla; pa-

pit niitä yleensä vastustivat, aateli.sto niinikään,
kansa ei ymmärtänyt niitä, ja tyytymättömät toi-

voivat, että Venäjän olot saataisiin palautumaan
entiselleen P:n kuoltua, kun hänen poikansa
Aleksei (ks. t.). joka myöskin oli liittynyt hei-

hin, tulisi hallitsemaan. Mutta P. teki tyhjäksi
kaikki vehkeet ja kapinanyritykset ankaralla ja

julmalla tavalla: Alekseikin tuomittiin kuole-

maan, mutta hän kuoli ennenkuin tuomio joudut-
tiin i)anemaan toimeen.

P. on historian merkkihenkilöitä; hänellä oli

suuret luonnonlahjat ja käytännöllinen ymmär-
rys, mutta sivistyksen varsinainen olemus oli hä-

nelle vieras: hän oli raju ja raakakin, hänen hu-

vinsa olivat ylenmääräiset juomingit, hovinar-

rien ilveilyt, ilotulitukset ja karkea pila; mutta
hän oli uuttera ja piti valtion etua päämääränään.
Hänen toiminnassaan oli paljon pintapuolista ja

kypsymätöntä. mutta hän o.soitti suunnan, johon
\'enäjän oli pyrkiminen päästäkseen mahtavaksi,
samoin kuin hän viittoi politiikan, jota \'enäjä

sen jälkeen on noudattanut. [Ustrjalov. ..Pietari

Suuren historia" (ven.) : Sadler. „Peter der

Grosse als Mensch und Regent" : Herrman, ,.Russ-

land unter Peter dem Grossen" : A. Briiekner,

..Peter der Grosse" (Onckenin yleisessä histo-

riassa) ; Minzloff. ..Pierre Ie Grand dans la lit-

t^rature ötrangöre": Walisze\vski. „Pierre le

Grand" (myös ruots.) ; O. Browning, ..Peter the

Great"; van der Briiggen, ,,Wie Russland euro-

päisch wurde" : K. O. Lindeqvist, „Pietari Suuri.

Venäjän ensimäinen keisari".]

P. II. Alekseevits (1715-30), edellisen po-

janpoika, tuli Pietari Suuren toisen puolison Ka-
tariina I:n kuoltua keisariksi 1727. mutta ollen

vasta 12-vuotias Katariinan mahtava suosikki

ruhtinas Mensikov johti aluksi hallitusta, kun-
nes P. antoi vangita hänet ja viedä hänet Sipe-

riaan (syysk. 1727). Silloin Dolgorukijt. jotka

.suosivat vanhoillisuutta, pääsivät hallitusasioiden

johtoon, jossa olivat P:n kuolemaan asti.

P. III Fedoroviti (1728-62) — Holstein-

Gottorpin herttuana Kaarle Pietari Ulrik
— Pietari Suuren tyttären Annan ja Holstein-

Gottorpin lierttuan Kaarle Fredrikin (ks. t.) poika,

tuli ^'enäjälle. kun Elisabet keisarinna oli mää-
rännyt hänet kruununperi iäksi 1742; samaan ai-

kaan hänet Ruotsissa valittiin kruununperijäksi,

mutta tästä tarjoumuksesta hänen täytyi luopua.

Hänen noustuaan valtaistuimelle Elisabetin kuol-

tua 1762. tapahtui käänne Venäjän hallituksen

suunnassa; Preussin Fredrik II :n ihailijana hän
teki liiton tämän kanssa- P. pani toimeen muu-
tamia hyviä uudistuksia, mutta kun hän osoitti

halveksimista venäläisiä tapoja, uskontoa y. m.

kohtaan, herätti hän pahaa mieltä, ja kun hän
vielä varusteli sotaretkeä Venäjän Pietari Suuren

aikuista liittolaista Tanskaa vastaan perintö-

maansa etujen tähden, syntyi salaliitto. Siinä oli

pääosa hänen puolisollansa Katariinalla, iota P.

oli tylysti kohdellut ja jonka hänen arveltiin ai-

kovan sulkea luostariinkin. Saatuaan kuulla

Oranienbaumissa, jossa P. useimmiten oleskeli,

että Katariina oli julistanut itsensä hallitsijaksi.
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1 ryIitynytkiUtu; lumet viftiiii

era oviia. jos&a hänet kuristettiin

kuoii l.l^~l ;i.uUu, ..Geheinie Oeschieliteu und
ritselliafic Mensohen"; Bain. „Peter 111. empe-

ior oi Ru&sia".] K. O. L.

Pietari Joninpoika, Viipurin liniiuuisUntll

13ii :.'' \r:;ii-td ruots. sukua (HÄiVt tai Bonde.

>~i venetlit) , lunasti omilla varoillaan

•itun Birjrer kuninkaan kiiskynlial-

1. Oli nuotsiu rauliansovitta-

i T.!i3 jn teki omassii nimes-

IjiG 1 -uiksen Tallinnan kanssa.

EriU vanha i: .no mainitsee liiinet Viipu-

rin linnan rakcinajaksi. V. 13Ö6 liän myönsi Tal-

linnan porvareille vapaan kaupankiiynuin kol-

messa Suomen kauppa|>aikassa : Viipurissa, Vehka-
lahdella ja Virolahdella. Vielii 1339 mainitsee

ven. kronikka hänet niiden sotatapausten yhtey-

dessä, jotka silloin sattuivat Karjalan rajalla.

K. G.

Pietarin evankeliumi ks. Pietari (apos-

toli i.

Pietarin julistus ks. Pietari (apostoli).

Pietarinkala rZcti» fabcrj. makrillin hei-

moon tScombmdo' I kuuluva, n. 1 m:n pituinen

kala. jonka ruumis on korkea, sivuilta vahvasti

litistynyt, väriltään vihertävänruskca. hopean-
kiiltoinen, kummassakin kyljessä pyiircä. musta
pilkku — tarun mukaan Pyhän Pietarin peuka-
lon jälki. P. on yleinen \'älimeressä. tavataan
mrös Intianmeressä ja Atlantissa, joskus Poh-
janmer^-sukin. Liha maukasta. /. V-s.

Pietarin kirjeet, kaksi apostoli Pietarin ni-

miii^ii L" :e«'n T:iin otettua kirjettä, joista ensi-

mlinen on osoitettu hajallaan Pontoksessa, Kappa-
dokiassa Rooman .\asia.ssa ja Bithyniassa asu-

ville muukalaisille ja toinen kristityille yleensä.

Viimemainittu vastustaa harhaoppia, joka kielsi

Herran tulemisen. Kriitillinen tutkimus pitää

kumpaakin epäperäisinä fai ainakin toista kir-

jettä, kun taas muutamat tutkijat katsovat ensi-

mäihen sisfiltävän ..Pietarin ajatuksia". Th. Zahn
pitää kumpaakin kirjettä Pietarista alkunsa saa-

neina.

Pietarinkirkko (San Pietro in Vaticano),
krittikunnan suurin ja rikkain temppeli, kohoaa
RoomaiMa Tiberin oikeanpuolisella rannalla Va-
tikaanin Tieres.sä. Neron puutarhan ja sirkuksen
paikalla. missS lukuisat kristityt v. 64 ja sit-

fflffl

Tulun PiMarinklrkon rKipih* Tmi»''
rmk».nn'jli»«.n aUUenfi ol^vnn uu<Jfu

Piirrot ISOO-IUTulu.

i':t-t.>i.ukirkoii pohjakaava.

temmin tarun mukaan apostoli Pietarikin kärsi-

vät nuirttyyrikuoleman, v. 326 Konstantiuus Suu-
ren rakentaman, 11 vuosisataa keisarien ja paa-

vien rikastuttaman ja kristityn maailman kun-
nioittaman .'i-laivaisen basilikan sijalle, renesanssi-

tuiteen valtavimpana voimanniiytteenä sekä aiot

tuna hioniuau paavinvullalle loistoa ja näkyväi-
senä ulkonaisena merkkinä sen vaipuvaa merki-
tystä tukemaan. — .lo v:lta 14.50 on kahdelta
firenzeläiseltä mestarilta uuden väljenimäu basi-

likan ensi suunnitteluja olema-ssa, ja tyiikin jo

pantiin alulle, mutia v:Lsta paavi Julius II :u .ai-

kana yritystä ryhdyttiin tarmolla toteuttamaan,
150G laskettiin peruskivi Bramanten suuren-
moiselle sentraalirakeniuikselle. jonka pohja oli

kreik. risti, jnöreine ristinvarsipiUitöksineen ja

Pantheonin innostaniine risteyskupuiueen. Tätä
alkuperäistä Bramanten pohjaa myöhemmät arkki-

tehdit, Uafael. Poruzzi, San Gallot y. m. ovat
liturgian vaatimuksi.sta elikkä sik.si, ettjl tah-

dottiin saada entisen b.isilikan pyhä alue uuden
rajain sisälle mahtumaan, moneen kertaan muu-
telleet joko, kuten Rafael, uutta lat. ristin muo
toi.sta valtabasilikaa haaveillen tai alkuperäisen
suunnitelman pohjalle tehden lisäyksiään ja muu-
toksiaan. Kun vihdoin (l.')46) T2-vuotias Michel-

aii<.'elo vastahakoisesti otti ...Jumalan kunniaksi"
työnjohdon käsiinsä ja minkäänlaista palkkaa
tästä vaatimatta, syntyi rakennuksen kruunu,
nykyinen rohkean joustavasti kohoava, Rooman
Campa^rnaa vallitseva kaksikuorinen kupoli

(..Cu|i|iola"l jo valmiille, mutta Michelangelon
vahvistamille alusminireille, hänen savimallinsa

mukaan sani. v. laadittua (.'i.40 m korkeata, 3.ai m
lev.) puumailia työn pohjana noudattaen. V. I.^SS

yö aloitettiin ja sen suoritti ijacopo della

Porta 22 kuukaudessa (erinomainen työnäyte)
i.iiip SUO miehisellä työvoimalla, vieläkin enentäen
Michehinfrelon kupolinnoiisua. Majlernan (ks. t,)

lisäykHillä (liinfisen ristinvarrcn pitennys, etu-

halli ja korkea etufasadi) Michelan^'clon sent-

raalirakenteesta lopulta, tulikin pituuskirkko, ja
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1G02 se oli miltei valmis, vihkimisen toimitti

1626 Urbanus VIII. Mutta vieläkin tuydenuys-

töitä jatkui, niinpä viimeinen rakentaja Ber-

nini etuliallin somistamisen lopetettuaan suun-

nitteli kahta — onneksi rakentamatta jäänyttä
kellotornia ja ksuiri^i kirkon eteen, avointa ellip-

tillistä paikkaa (Piazza di .«an Pietro) reunus-

tavat, mainiot, korskeat pylväshallinsa. jotka, pa-

kottaen katsojan etemmäksi. melkoisesti paransi-

vat liian korkean etufasadin aiheuttamaa epä

edullista kokonaisvaikutusta. Torin keskiössä on

kahden suihkulähteen välissä ejr.vpt. obeliski. —
Kirkko on 3-laivainen: pääalttari, jolta yksin
pa;ivi .saa messun lukea, on kupolin ja Bernini'n

suunnattoman, 29 m korkean pronssibaldakiinin

alla, alttarin alla krypta apostolinhautoineen.

Mosaiikkeineen, freskoineen. komeine pylväshau-
toineen, taiteellisiue risteikkoineeu sisusta on to-

dellinen museo, ja joskohta dekoratiivinen ylen-

palttisuus — suuremmalta osalta myöhemmän
barokkitaiteen lisää — ja detaljien jättiläismäi-

nen mittakaava tuntuvasti häiritsevätkin sisä-

vaikutusta. herättää sittenkin pääosain suhtei-

den suurpiirteisyys ja jalo suunnittelu ylevän
ja korottavan tunnelman. Kirkko on juhlina
nähtävä, jolloin sisässä 20-30-fuhantinen seiso-

vain tai polvistuvain uskovaisten lauma hartaana
kuuntelee paavin messua tai sen edustalla vyö-

ryvänä tulvana odottaa hänen siunaustaan. P:n
suuruussuhteet ovat todellakin yllättäviä: kor-

keus maasta kupuristin kärkeen 131. eo m; etu-

tasadi 117 m pitkä, 50 m korkea ja jokainen sen

pylväs 27 m korkea : sisäpituus 187 m. keskilaiva

25 m leveä, 46.:8 m kork., tynnyriholvin jalka

30.TS m korkealla. Kuvun halkaisija on 41,n m, sen
korkeus lattiasta, kupulyhdyn (laterniinin) ta-

soon 105. !« m, kupupilarien perusmuurien 20 m
syvälle la.skettu pinta 22.5X22.» m. Valmiina
kirkon on laskettu maksaneen 260 milj. liiraa. —
Korjauksista ja ylläpidosta huolehtii vasituinen
kirkossa asuva työmiesammattiosasto (san-piet-

rini). Paksut, helteisenä kesäaikana talvenkin
varalle riittävästi lämpöä imevät muurit teke-

vät lämmityslaitteet tarpeettomiksi. — ks.

I! o o m a (liitekuvataulu). f-o S.
Pietarin kuvernementti (ven. Petrograd-

nkaja guhernija) . Luoteis- Venäjällä. Suomen.
Suomenlahden. Peipsenj arven. Laatokan ja Syvä-
rin välissä: 53,768 km=, 2.>149.000 as. (1912)". 55
km':llä. — P. k. vastaa suunnilleen Inkerinmaata,
ulottuen jonkun verran kauemmaksi etelään ja

itään : pinnanmuodostuksesta, joista y. m. s. ks.

Inkerinmaa. — Asukkaista venäläisiä on
S2,5%, suomalaisia 9.»%, saksalaisia 3,<%, puola-
laisia 2.1%. juutalaisia 0.s%, Kreik.-katolisia on
83,1%, protestantteja 12,e%, roomal.-katolisia 3%,
Lukutaitoisia on 55,i% (Venäjällä keskimäärin
22.»%). JIaataloutta harjoittaa 25.3% (vähemmän
kuin missään muualla Venäjällä) , teollisuutta

24.s%, kauppaa ja liikennettä 13.s%, väestöstä.

—

Elinkeinot. Pietaria ja sen ympäristöä lukuun-
ottamatta eivät ole erityisen korkealla kannalla.
Maanviljelys tuottaa ruista 107.100 ton.. kauraa
73.800 ton.. vähän ohraa, pellavaa, perunoita
231,200 ton. (1912). Hevosia on 117.214. nauta-
karjaa 227.777. lampaita ja vuohia 114.001. sikoja
42.199 kpl. (sam. v.). Teollisuus on keskittynyt
Pietariin ja sen esikaupunkeihin : työväestön luku-
määrä 1910 oli 150,734 henkeä (kolmannella sijalla

Venäjän kuvernemeuteista) ja aksiisista vapaan
teollisuuden valmistusarvo 702,i milj, mk. (siitä me-
talliteollisuuden osalle 219,j milj. mk., puuvillateol-

lisuuden osalle 170.1 milj. mk.). Suuri osa väestöstä

eliiä työnansiolla Pietarissa, metsätöillä (50,j %
pinta-alasta on metsämaata) y. m. s. — Vuorityötä
ei ole. — Rautateitä 1,095 km (1911) , kuljettavia

vesiteitä 3,207 km, josta höyryaluksilla 1,048 km.
P. k :n kautta kulkevasta suure.sta kaupasta ks.

Pietari. — Kansakouluja 1,484 (opp. 74,778),

keskikouluja 13 (3,661 opp,), ammatillisia keski-

ja alempia kouluja 2 (opp. 326), muita kouluja
109 (opp. 6.986; 1911, Pietarin kaupungista puut-
tuvat kaikki tiedot). — Sairaaloita 462, lääkä-

reitä 2,582 (1910). — Jakaantuu 8 piirikuntaan;
piiäkaupunki Pietari. — Historiasta ks. I n k e-

r i n m a a. E. E. K.
Pietarinraha, paaville suoritettu vapaaehtoi-

nen vero. joka ensin mainitaan Englannista mak-
setuksi 8:nnella vuosis. Vapaaehtoisesta suorituk-

sesta tuli pian pakollinen. Muistakin Euroopan
m.aista paitsi Ranskasta. Espanjasta ja Suomesta
kannettiin keskiaikana tätä veroa. Englan-
nissa se lopetettiin parlamentinpäätöksellä 1533.
— Sittenkuin paavi menetti kirkkovaltion (18G0),
on p. uudistettu vapaaehtoisena maksuna paavin-
istuimen ylläpidoksi. Sen määrä nousee vuosit-

tain useihin miljooniin. E. K-a.
Pietarin rata ks. R i i h i m ä e n-P i e t a r i n

rata.
Pietarin teot ks. Pietari (apostoli).

Pietarin tiedeakatemia ks. Akatemia.
Pietarin vankeus (Festum S. Petri ad vinciila

1. in vinciilis), kirkollinen juhla, jota 800-luvulta
alkaen vietettiin 1 p. elok. (almanakassa ennen
merkitty Piet. vank.) apostoli Pietarin vangit-

semisen ja vapautuksen muistoksi (Ap. t. 12i
seur.) . Juhlaa vietettiin myös Pietarin Neron
aikana tapahtuneeksi kerrotun vangitsemisen ja

kärsimysten johdosta. Keskiajalla se Länsi-
Euroopassa sai elonkorjuujuhlan luonteen.

Pietari Suuren lahti, ^'enäjän Itä-Aasiassa.

Japanin-meren pohjoisrannikolla, on 180 km le-

veä, SO km pitkä. Sen jakaa Muravjevin niemi-
maa Amurin- ja L^ssurin-lahteen. Useita erin-

omaisia satamia, m. m. Kultainen sarvi (Zolotoj

rog). jonka rannalla Vladivostok (ks. t.).

Pietarsaaren kihlakunta käsittää Pietar-

saaren, Purnion, Luodon. Ahtavan, Kruunupy}'n,
Terijärven, Vetelin, Perhon, Halsuan, Kaustisen,
Kokkolan, Alavetelin, Kälviän, Ullavan, Lohta-
jan, Himangan, Kannuksen. Toliolammen ja

Lestijärven kunnat Vaasan lääniä. Pinta-ala

(maata) 6.938.» km^ väkiluku v. 1908 62,911

henkeä (= 9,i 1 :tä km':iä kohti).

Pietarsaaren konepaja Pietarsaaressa per.

1898. perustaja Birger Serlachius. Valmistus kä-

sitti aluksi panimo- ja virvoitusjuomatehtaiden
koneita, sittemmin (v:sta 1902) erikoisuutena
ovat olleet maanviljelyskoneet, äkeet (Hankmo-
äes), niittokoneet y, m. sekä (v:sta 1909) myös
rakennusteollisuudessa tarvittavat koneet (kiven-

murskaajat. betonisekoituskoneet y. m.). Tehdas
jakaantuu kolmeen pääosaan : varsinaiseen kone-

pajaan, puusepäntehtaaseen ja valimoon (Suomen
suurin ja uudenaikaisin, jonka aduseerauslaitos

on ainoa laatuaan). Valmistusarvo 1912 oli Smk.
1.352,627, työväestö 430 henkeä (1902 50 henkeä.

1910 150 henkrä). Konepaja, joka kuului Suo-
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ineo metalliteollisuuskoottoriiD. on ii,vk. vara-
ri'...r. iiLii ...,..iiL ,!,,«. — p. k:n omistaja

':ids nick.iiiiska verkstad

iik.) ; nyk. kiiiiteiinistöt

:.e vararikkope^ilta ostanut toiminimi
l-«we. irtaimistot Gösta Serlachius.

E. E. K.

Pietarsaaren rata, haararata Bennitsin (Pän-

näiateni asemiitla Pietarsaaren kaupunkiin : pit.

tl V:m ' \1'iolman nataniuan 14.ti km). P. r.

'le liikenteelle 1 p. marrask. 1887
:j radan valmistumisen jiilkeen). Ua-
ikset nousivat n. 500.000 mk:aan:
M kauppaneuvos Otto A. Malm

-'i'.r;iii J mk Vkn juuri oli aiheut-

tanut P. r:n rak^ i-nnen muita suun-

oiteltui* haararatuj.i. i.Kinia on Löfun pysäkki
ja Pietaroaaren asema (III 1.).

L. fl-nen.

Pietarsaaren rovaatikunta käsittiiU Pietar-
saaren ikaupunki' ja iiiaaieurakunnat), Purmon,
l.uodoD. .Mililviin. Vöyrin. Maksamaan. Oravais-
ien. Uudenkaarlepyyn. Jepuan ja Munsalan
MMirakunnal Turiin .irklihiippakuntaa.

Pietarsaaren sokeritehdas, Pietar-oaressa Al-

holman Mtamaioia. omiitaja \V i I h e I m S e h a u-

m s n n k f i e h n 1 :i !• 'p:l;if)ma L.IOO.OOO mk.)

.

lorineuvo» Wilhelm
liiä keko-, pala- ja

iiuiliOMtiinciii, l'Ji;^ 2,1 iiiilj. kp, arvoltaan

2,> inilj. mk. Ty{ivae>tt5 lU henkeil: sairas-

apukoMa. E. E. K.

Pii*tJirsiuirea Taakuaa

Pietarsaari. 1. Merikaupunki (ruuts. Jakob-
stad. Jaakko de la Gardieii imikaani Ki-ski

Pohjanmaalla, Vaasan liiä

nissU 63° 41' pohj. lev. ja

22° 47' it. pit. Green
wichistU. — Asukkaita kir

konkirjojen mukaan (SI p.

jouluk. 1014) 7.267 (191(i

6.511. joista 2.720 suonien

kielisiä), joista 3.161 mies

puolista ja 3.875 naispuo
lista, mnnttaalikirjojen mu
kaan 6.2.'i4 henkeä (1013).

— P. sijaitsee sen verraten

laaian saariston (Oijan)

etelitpuolella. jonka pohjoi^

puolella on P:n sisarkuupunki Kokkola, lähellä

Pohjanlahdesta etelaiin pistiivän \anhansataman-
lahden 1. Alholnianselän kaakkoisperukkaa. siihen

la.4kevan, iiyk. aivan mitättumäl<si madaltuneen
Lappfjilrdshiicken nimisen puron ympärillä.

Asema on muutamia pieniä miikiä (esim. llim

nieUlic'r£;et P:u kaakkoisosa-ssaj hikiiunottanintta

verraten tasainen. Kaupun^'in omalla maalla,

n. 4 5 km siitä pohjoi.seen, raiitatielhi siihen yh-

distettynä (satama-asema) on .Mholmun ulko-

satama sahoineen ja lelidasaUieiiie<'n. Iluvila-

O-Hiituksia on Kittholmen Ikauimnpsta luoteeseen).

Alholma (kaupiinvista pohjoiseen), Ilällörn (.M

holman itäpuolella), östnnliden (kaupunpsta
itään) y. m. — Asemakaavaltaan P. ja

kaantuii Vanhaan kaupunpnosaan, jonka kapeat.
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iniitkikkaat kadut uuden asenuikaiivan inukaau
lulovat oikaistaviksi, Uutceu kaupuugiuosaau ja

Aineriiknn kaupuugiuosaau. Asenuvkaavan piiriin

liM4 v:n alussa kuului luT.i lia, josta asuniat-

touiia tontteja oli :'.4,4 ha sekä katuja ja julkisia

palkkoia C7.« lia. Kadut suorat, osaksi uuikada-

miseeratiit; rakennukset enimmäkseen yksiker-

roksisia, puisia. Sälikövalaistus, likaviemärijoli-

dot. Piiäkadut: Isokatu, AlUolmankatu, Ame-
riikankatu. Yleisiä puistoja; Kunebergin puis

tikko, siiuä Kunebergin pronssinen rintakuva,

Raatihuoneen puistikko. Asematien puistikko,

Victor Schaumania puisto, jossa urheilukenttä,

Kauavai)uistikko, Kittholmen y. m. Toreja:

Kauppatori. Makasiiuikenttä. Aleksanterintori.

Runebergin patsaan lisäksi P:ssa on Otto A.

Mainiin muistopats.as. — Huomattavia rakennuk-

sia: puinen raatihuone kauppatorin varrella,

yhteiskoulun (Kealläroverket) rakennus (arkki-

tehtitoimi.sto Jung & Boniansonin piirustama,
rakennnskustanuukset 225,000 mk.), uusi kansa-

koulutalo (Nymanin piirustama, rakennuskustan-
nukset 300.000 mk.i historiallisesti muistettava
vanha koulutalo. V. P. K:n talo. koko korttelin kä-

sittävä Strengbergiu tupakkatehdas, uusi tulli- ja

pakkahuone (\'alter Thomcn piirustama, rakennus-
kustannukset 110,000 mk.l, Malmin sairaala (arkki-

tehtitoimisto Grahn. Hedman & Wasastjernan
piirustama, rakennuskustannukset 600.000 mk.l.

Malmin kartano (jossa P :u museo) ; kirkko puusta,

rak. 17ol. korjattu 188:i. — P:sta koilliseen, kau-

niilla paikalla östanf järdenin rannalla on ..Rune-

bergin tupa", johon liittyy muistoja runoilijasta,

P:n pääelinkeino on teollisuus; sen ke
hitys liittyy läheisesti Otto A, Malmin ja Schau-
manin, isän ja pojan, nimiin, P:n suurimmat
teollisuuslaitokset ovat heidän perustamiaan tai

kehittämiään. Sen koko teollisuuden tuotantoarvo
1913 oli Smk, 16.401.435, P. on .siten Suomen
seitsemäs ja Pohjanuuxau toinen (Vaasa vain ete-

vämpi) teollisuuskaupunki. P:n tärkeimmät teol-

lisuudenhaarat ovat: tupakkateollisuus (Streng-

bergiu ja Holmin tupakkatehtaat, edellinen Poh-

Strcnf^berjjin lupakkutehdiis ja kntipun^iii kirkkii (vas).

Malmin sairaala.

1

"fd^s^
9 - *

^Si

Isokatu (vas. .Malmin kaitiinuj

joismaiden suurin : yhteinen valmistusarvo 191o

Smk. 10.018,201), sokeri- ja sikuriteollisuus (2 teh-

dasta. Smk. 2,702,854), puuteollisuus (saha ja

lastuvillatehdas, Smk, 1,791,800), koneteollisuus

(3 konepajaa, Smk, 861,866; suurin konepajoista

P:u konepaja, jonka valmistusarvo 1912 oli

Smk, 1,352,027, nyk, vararikkotilassa) , olutteolli-

suus (2 tehdasta," Smk, 107,636), pitsiteoUisuus

(1 tehdas, Smk, 31,055), Telitaideu ja käsityö-

laitosten työväestö (konttorihenkilökunta lukuun-
otettuna) oli 1913 2.479 henkeä (tupakkatehtaissa

yksinään 1,394 henkeä), 1, 35% P:n asukasmää-
lästä, s, o, suhteellisesti enemmän kuin missään
muussa Suomen kaupungissa.

Kauppa on melkoinen, perustuen suureksi

Iisaksi teollisuuteen. Tuonti käsittää m. m. val-

mistamatonta tupakkaa arvoltaan Smk, 4,878,233,

sokeria Smk, 1.277.995, rautaa ja terästä Smk.
969.211. viljaa ja jauhoja Smk. 609.126, koneita

Smk. 231,905, kahvia Smk. 196.042. sikurijuuria

Smk. 101.228. kaikkiaan Smk. 8,986,797, josta

Venäjältä Smk, 3.487.604 (rautateitse saapuneen
tavaran arvo Smk. 1.557.793). Vienti käsittää

puutavaroita arvoltaan Smk. 5.068.904 (yli 2 m
pitkiä sahatuotteita 54,170 m^ arvoltaan Smk.
2,035,717, muita sahatuotteita 7,987 m^ arvoltaan

Smk. 268.087. propsia 222.804 m=, Smk. 1.869,496,

paperipuita 91,872 m=, Smk. 925,6041, valniista-

matonta tupakk.aa Smk. 202.494. maanviljelys-

koneita Smk. 127.826, tuoretta kalaa Smk, 92,731,

rautateoksia Smk. 43.344. kaikkiaan arvoltaan

Smk. 5.570.741 (kaikki v:lta 1913, arvot cif. ja
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fr'

kminr- y.

raiti>kaI1.i

P:<Ml
A.-h. !

l

•• - tullia: 1906 luonti oli ar

-C. vienti Smk. 3,40J,J00l.

- 1,',.,, ^,,,1. esorKiLio

ia puo-

HIISI-, lii-

- r,k. ira.iao iP.MS). —
'-iillä jik Saksiilln on

Suurin knuppiiliikt'

%li 7 k.uiik.uutta j&ättiimttn s a t a-

[•i -iiitrdiv» -i!l:i-i (Alliolman satama:
Adö r«ld> on :> km

: m syvU. Sinne vievä
«I -u j.i m. |>olijoinen väylä 7.» m

on 3.7 m syvä saaristoväylil

huKk.i, • ' otta olevia johto-

loistoja 4. >-:iinen: ulompana
o: ' ' ._\- 7.5 m), sisempänii

\ V r... III). V. 1912 sa-

t
^ -..'S rek.-ton. netto suom-

ii sekä 76,870 rek.-ton. netto

\ .. ulkomaisessa merenkulussa.
.< . ryl;iiv;iyhteys Kokkolan ja etc-

I., -alamicu kans.sa. Ennen liukois-

t vastoa edustaa .,lra" niminen
r 1 . 1 rek.-ton. netto, omistaja .lakoli-

«tads rederi a.-l>.i sekil muutamat pienet hinaajat

ja kaljaasit lyliteensä n. 1,400 rek.-ton. netto

1913). — Kala.stus mitätön. — Suonien rautatie-

verkkoon P:n yhdistiia Pm rata (ks. t.), P:n
asema on kolmannen luokan, henkilöliikennetulo-

jrnv\ pi|olo»ta «e 1912 oli 36:«. tavaraliikenne

t -i.i 20:s. — SäiUtöpankki. talle-

t 1.106 1913: yhdyspankin. Uuden-
t I Vna.sanpankin haarakonttorit.

illisia kunnallisia y. m. virastoja
j .sia P:ssa on tullikamari, sähkö-
1- itori. puhelin (230 tilaajaa 1913).
1 i|'i— r.>vi.i. kaupun<rinlääkäri, kuunallisläukäri.

.Malmin sairaala itulo- ja menoarvio v:lle 1913
|.;i .tt, ; <'iik:aau S4.371). kuumetautisairaala,
1 •. lap-cnpäästölaitos, lastenkoti, van-

!i.i • .. i rihemmet-laitos. palokunta. — Sivis-
tys- ja oppilaitoksia: kaupungin yllä-

pitimi renalioppilaitos iS-luokkainen yhteiskoulu;
kevatlukiik. 1913 1S9 oppilasta. 1,3* opettajaa),

ruots. ja suom. kansakoulu (edellise.ssä 12 luok-

kaa. 369 oppilasta, jälkimäisessä 8 luokkaa,
189 oppilasta lielinik. 1913). kaksikielinen käsi-

tydkoulu i27 oppila.«ta kevätliikiik. 1913). kuuro-
mykkilinkoiilu 1 19 oppila-sta 1912-13). ruots. pien

-

>•- ilu. ruots. knnsanlastentnrlia. suom.
P:n hist. kansat, museo iMalminkar-
Ijon piiiileikkausteoksia), kaupungin
) ill.;!H9 kirjiilainaa 1913) ja lukii-

' ' ' lainakirjasto ja Inku-

malehdet ...Jakobstad"

f.-Ti...i iMr^..-sa) ja ..Människovän-
viikoisa) . — Yhdistyksiä ja

•••"'' • ' ' ' i'-tys, käsityö- ja teolli-

" linyhdistys, suom. työ-
» kotimaisen työnliiton

I' 'iiien ylidistys, rouvan-
V -n yhdistys (orkesteri),

iklutii. P:n purjehdusseura,
•v» ..H<'m(rid". seurustelu-

1.,

t

1

•.1 1 r

.

•ali:

filme-i^v -

nen" (kerran

3 uriietlii»!

Brape. rni'

klubi. V. P. K. y. m.
Kaupungin talou*. Kaupungin omistama

maa on vielä tarkalleen mittaamatta ja arvioi-

m.iu.i. Kiinteistöjen pUUoma-arvo 1913 oli

Smk, 1,975.500. Kaupuii.::iu tulot 1913 olivat

Smk. 750.98$. Suurimmat tuloerät: tuulaaki

Smk. 69,302. valtioapu Smk. ,'>4..iOt>. satninamak
sut Smk. 52.543. liikennemaksut Smk. 34.738. met-
sät Smk. 20,644. taksoitus Smk. 162,534 (kaupunki
laisten tulot taloista ja luaa.sta arvioitu 6IS.000

mk :ksi, elinkeinoista ja liikkeistä 4.443.600

nik:ksi, palkoista y. m. 1,314.300 mk :ksi). Me-
not: kansakoululaitos Smk. 00.210. reaalioppilaitos

Smk. 59.810, vaivaishoito Smk. 38,794, raatihuo-

neen uudistus Smk, 22.752, maistraatti Smk. 20.311,

terveydenhoito Suik. 66,706. Kaupuii^'in osuus an
ni.-keluylitiön voittovaroista .'^iiik. 19,298. Kau-
punjrin omistamia taloudellisia yrityksiä: sähkölai-

tos (Valmistanut 1013 123.824 kilovattituntin säh-

köä, arvoltaan Smk. 65,344i, kylpylaitos. — Kau-
pungin hoidossa olevat lahjoitetut rahastot 1913:
Malmin sairaalaraha.sto Smk. 432.005. Otto A.

Malmin sivistysrahasto Smk. 210.8S8. Otto .-V. Mal
min terveydenhoitorahasto fenik. 100,867. Petter

Malmin rahasto Smk. 51.532. apteekkari Victor

Schaumanin rahasto Smk. 19,445. Lindskogin
kouhinopcttajnrahasto Smk. 18,845 y. m., kaik-

kiaan Smk. 936.180. P:n erityisiä tarkoituksia

varten varatut raha.stot ja varat: vaivaisrahasto

Smk. 135.124. raatihuoneen korjausrahasto Smk.
6,079, satumain kunnossapilorahasto Smk. 36.9t)(i

y. m., kaikkiaan Smk. 206.174 (1913). _ P:n
vaakuna : punaisesta, meressä oleva-sta tornista

kohoava, miekalla asesteftu. kruunattu leijona.

Kirkollisesti P. muodostaa senaatin pää-

töksellä 15 p:ltä marrask. 1904 P:n nma.seura

kunnasta 1907 erotetun itsenäisen keis, kirkko
herrakunnan Turun arkkihiippak., P:n rovastik.

— P:ssa on vielä metodisti- ja bapti.stiseura

kunta.

Historia. P:n perustuskirjan antoi 27 p.

lokak. 1652 .Jaakko de la Gardien leski Ebba
Brahe, määräten voutinsa Henrik Tavastiii ra-

kentamaan kaupungin Pinnonäsin kartanon
maalle jo vuosisatoja käytetyn P:n sataman
äärelle Permolandet nimiselle niemelle. Kau-
pungille Ebba Brahe lahjoitti 6 '/s manttaalin ve

rot (jotka jo 1685 peruutettiin kruunulle), mutta
oman maan P. sai itse hankkia ostaen 1661

Pinnonäsin kartanon ja östensön autiotilan (jäl-

kimäinen sittemmin peruutettu). Naapurikaupun-
kien vaatimuksesta Kiiarle XI 10 p. jouliik. 1680

kä.ski P:n porviireiden muuttaa joko Kokkolaan
tai Uuteenkaarlepyyhyn, mutta miUlräys peruu-

tettiin 1082, ennenkuin sitä oli ehditty panna
täytäntöön. Kokkolan ja Uudenkaarlepyyn vä-

liin jäävä P:n kaupp:ipiiri oli verraten pieni,

kiLsittäen vain P:n pitäjän tnknmaincen. Mutta
se tuotti kuitenkin suuret määrät tervaa, ja, mikä
oli vielä tiirkeämpää, P:n talon|)Ojat rakensivat

paljon aluksia, joiden myönti 1700 luvun jälki-

puoliskolle asti oli P:ii porvareiden päiiluloläh-

teitä: vielä 1782-1807 pietarsaiirelaisef rakennut
tivat 171 alusta, yhteensä n. 15.000 lästiä. Maan-
viljelystä harjoitettiin myös innokkaasti: siitä

todistavat vielä m. m. kaupungin peltoja ja niit

tyjä ympäröivät m:ihtavat kiviaidat, joita 1775

sanotaan olleen 20.000 kyynärilä. Ulkomainen
kauppa ja merenkulku alkoivat vasta 1765. jol-

loin P. sai osittaisen tnpulioikeiiden (täydellisen

tapulioikeuden vasta 1793), mutta vasta 1800

luvulla se kohosi täyteen kukoistukseensa; kauppa-
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laivasto 1S42 käsitti 2n alusta, ylitpcnsä 4.322

lästiii (1792 10 alusta. 629 liistiiii ollen Suomen
-uurinipia. Laivureita ja ineriinieliiä oli 374 1.

II. 25% P:n koko väestöstii. Vieuniri arvosta

I. Sä '/c tuli tervan osalle (keskimäärin vuotui-

K-n vienti oli 22.:!00 tynuyriii). Samat seikat,

otka tuottivat tuhon muiden Pohjanmaan kau-

IMiukiiMi merenkululle, lopettivat ISOO-luvulta al-

kaen myöskin P:n laivaliikenteen ja ulkomaan-
kaupan. lUikaavasta täydellisestä rappiosta P:n pe-

lasti vuosisadan loppupuoliskolla vauhtiin päässyt

tehdasteollisuus, jonka etevimmäu edustajan, tu-

pakkateollisuuden perusta oli laskettu jo 1762.

.\sukasmäärä (1790 930 henkeä, 1810 1,078 hen-

keä), joka pitkän aikaa oli lisääntynyt perin hi-

taasti (1870 2,010, 1890 2.168 henkeä"), on viime-

aikoina kasvanut nopeaan. Kaupungin kehitystä

edisti myös voimakkaasti 1883 valmistunut P:u
rata. — Suurempia vaurioita P. kärsi Ison vihan

alussa 1714. jolloin viliollinen sen poltti (rauhan

tultua kaupunki sen jolulosta sai 6 vapaavuotta)

ja 1S35. jolloin tulipalo hävitti kaupungin par-

haan o.san. [H. H. Aspegren. ,,Försök tili en

historisk. geometrisk och physico-oeconomisk be-

skrifning öfver Pedersöre soehn i österbotn"

(1769): Alma Söderhjelm. ..Jakobstads historia''

(1907-141: C. W. Gyld^n. ..Historiska och statis-

tiska antecknincar om städerna i Finland" (184.5).]

E. E. K.

2. (ruots. Pedersöre). Maalaiskunta,
\'aasan 1,. 3'ietarsaaren kihlak., Pietarsaaren-Pur-

mon-Luodon-Ähtäväu ni-

mismiesp. ; kirkko sijait-

see ^/s km:n päässä P:n
kaupungin kirkosta, 4

km:n päässä Alholnienin

laivasatamasta. Pinta-ala

417. s km-, josta viljeltyä

maata 8,92.5 ha (siinä lu-

vussa luonnonniityt 3,761

ha ja puutarha-ala 2. !4 ha).

Manttaalimäärä 63,9221, ta-

lonsavuja 536. torpan-

savuja 58 ja muita savuja

465 11907). 6.759 as. |1913).

joista suomenkielisiä 120.

950 ruokakuntaa, joi.sta

maanviljelys pääelinkei-

nona 584:llä ja teollisuus

218 :11a (1901). 525 hevosta,

3,863 nautaa (1911). —
Kansakouluja ( 1914)8 (12 opett.l. Turvakoti pahan-
tapaisia lapsia varten (östensön kylässä). Kunnan-
lääkäri yhteinen Luodon, Ähtävän ja Purmon
kanssa. — Teollisuuslaitoksia : Herrforsin puu-
hiomo iKAUbyssäi; Pännäisten (Bennäs) värjäys-

ja kutomatehdas o. -y. ; Veljekset Andersenin urku-
tehdas ynnä saha ja puusepäntehdas (Pännäisissä)

.

— 3. ( ruots. Pedersöre). Maaseurakunta,
keisarillinen. Turun arkkihiippak.. Pietarsaaren
rovastik.; Pohjanmaan vanhimpia seurakuntia
perust. 1200-luvulla. P:een ovat aikaisemmin
kuuluneet seuraavat nykyjään itsenäiset seura-

kunnat : Pietarsaaren kaupunki. Kokkola.
Kruunupyy, Uusikaarlepyy, Lappajärvi, Ähtävä.
Purmo ja Luoto. — Kirkko harmaasta kivestä,

rak. n. 1250. laajennettu (,, ristikirkoksi") 1787-
95. [..Jakobstad med omnejd" („österbottens
folkblad" 1913 N:0 32); A. Söderhjelm, „Jakob-
Ifl. VII. Painetiu •»/jl.i.

Pietars.Taren maaseura-
kunnan Uirkko.

Pifiarvrtti.

slads historia" I ja II ; L. 11. .Sandelin, „Arkco-
logisk och historisk beskrifning öfver den svensk-
spr.lkiga delen af Pedersöre härad" (Suom. mui-
naism. ylid. aikak. XIV).] L. Unen.
Pietaryrtti (Tanacctinn

vulgurrj, korkea, liuska

lehtinen, keltakukkainen,
kielikukaton mykerökuk-
kaiuen. Kasvaa koko
maassa, paikotellen harvi-

naisena, kuivilla paikoin,

tienvarsilla, usein meren-
luodoilla. Kurttulehtistä
/'. crispaa. näkee joskus
viljeltynä samoin kuin
päämuotoakin. A'. L.

Pietas (lat.), velvoUi

suudentunto: hurskaus.
junialan]ielko.

Pieteetti (lat. pictii.i.

ks. t.). oik. hurskaus;
kunnioitus, rakkaus (esim.

vanhempia, hyväntekijöitä,

perintötapoja y. m. koh-

taan), liienotunteisuus.

Pietermaritzburg [pitormaritshurhj], kau-

punki Englannin Etelä-Afrikassa. Natalin pää-

kaupunki, sisämaassa Durbanista luoteiseen, rau-

tatien risteyksessä; 30.555 as. (1911), joista 14,737

valkoihoista, loput kaffereja ja hinduja. — Ang-
likaaninen tuomiokirkko, kaupungintalo; pari

ULuistopatsasta ja -merkkiä (m. m. sulusodassa

1879 ja buurisodas.sa 1899-1902 kaatuneista). Uni-
versity college, pari muuta oppilaitosta, museo.
— Harjoitetaan tiili-, nahka-, olut- y. m. teolli-

suutta, maataloustuotteiden kauppaa. — Per. 1839

taistelussa Dingaania vastaan kaatuneiden buuri-

päällikköjen Pieter Retiefin ja Gert Maritzin
(joista P:n nimi) kunniaksi. Natalin pääkau-
punki 1842. E. E. K.
Pietismi (< lat. pteias = hurskaus, alkujaan

pilkkanimenä= hur.skaste!u) , uskonnollinen liike

17:nnellä ja 18:nnella vuosis. Uskonsotien ja

puhdasoppisuuden aikaa seurasi vastavaikutuk-
sena kristillisen elämän kohottamista tarkoittava

liike, joka syrjäytti tunnustukselliset riitakysy-

mykset: katol. kirkos.sa edustaa tätä liikettä mys-
tisismi ja kvietismi. evank. kirkossa p. Liike on
lähtenyt Hollannin reformeeratusta kir-

kosta, johon herätteitä on tullut Englannin lahko-

liikkeistä. Papit \V'. Tellinck. G. Voetius ja Jean de

Labadie (k. 1674) kokosivat 1620-luvulta lähtien

heränneitä, jotka tahtoivat tarkkaan noudattaa
kristillisen elämän vaatimuksia; osa niistä erosi

kokonaan maallistuneena pidetystä kirkosta, toinen

osa jäi kirkkoon, pitäen itseään sen ydinjoukkona.
Laajemman merkityksen sai Saksan luteri-
lainen p., jonka perustaja Filip Jakob
Spener (ks. t.) oli saanut vaikutuksia osaksi

vanhemmista luterilaisista, kuten Arndtista ja

Scriveristä, osaksi Labadiesta. Liikkeen voi sa-

noa alkavan niistä hartauskokouksista (coUegia

pictatis), joita Spener 1670 alkoi pitää kodissaan
Frankfurt am JIainissa ; näin syntyi sielläkin

pieniä piirejä (konventikkeleita)
,

,,seurakuntia

seurakunnissa" (ccclcsinUe in ecdesia) suolaksi

maailmassa. P :n ohjelmakirja oli Spenerin 1675

ilmestyneet ..Pia desideria" (..Hurskaita toivo-

muksia"). Eri tahoilla Saksaa uusi liike sai kan-
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p.ii..... %'tr«inkin sivislyut'is>ii piircis.-u ; simi

».• mli U>i>4 (»erustettu Hallen yliopisto.

• \ II K r u n c k o iks. t.i j:i sitteiii-

! y. 111. Ortodoksiini niicliet,

f' , M lier ja mmit \Vilteiilierf;iii

lrolo|;it vaslustival ki^Joitllk$i^^^iallu |>:iU, syyt-

iira sitä lukuisista poikkeuksista luterilaisru

kirkon opista; mutta p. piti hyvin puolensa.

Preussin hallitus lähetti teologiinsa lialleen opis-

kelemaan jn iiiualaisaateli (luiii lapsiansa Fraiirken

orpokodin yhteydessfl oleviin kasvatuslaitoksiin.

1 ' I e 1 a i n e n p. edustaa liikkeen kir-

k lilistU päiUuuntaa. K a d i k a a I i p i e-

t I > m 1 - - a sitUvastoiu johti pyrkimys subjek-

tiivi>een totuuteen kirkollisten inuotoicu hylkiiiiini

seen ; sen edustajat (Kr. Petersen. Gottfr. Arnold,

J. K. Dippel y. ni.l joko perustivat omia ..pie-

noissourakuiitia" (..filadelfisia". ..inspiroitujen",

..Siionin seurakuntia") tai elivMt yksiniiisinä kris-

tittyinii. XVQrttemlier^issii muj<lostui muutamien
radikaalisten lahkosuuntien rinnalla raama-
tullinen p.. joka yhdisti ortodoksian kirkolli-

«uuteen ja opilliseen selvyyteen p:n harrasmieli-

»«n hurskauden ja tahtoi ennen kaikkea syven-

tyä Kaamattuuu: .sen huomatuin johtaja oli ). A.

Benpel. Myöskin h e r r n h u t i 1 a i s u u 1 1 a (ks.

Herrnhutilaiset) voi pitiiil haarauksena
p:8l&. vaikka sillS on muutamissa suhteissa poik-

keava luonne. Kotimaastaan Saksasta p. levisi

kaikkiin luterilaisiin maihin. Tanskassa ja

Norjassa se kuninkaiden (Frederik IV :n ja

Kristian VI :n) suosimana oli vallalla 1700-luvun
edell. puoliskolla: sen edustajia Tanskassa mai-
nittakoon Erik Pontoppidan ja virsirunoilija

H. A. Urorsoii. Norjassa lappalaislähetyksen pe-

rustaja Tuomas v. \Vesten. Ruotsin valta-

kuntaan p. tuli Pommerin ja Iliimerenmaakun-
tain kautta jo levisi varsinkin .Suomessa (ks.

(I e r il n n e i s r y si. Ruotsin hallitus oli kui-

tenkin puhda.soppisuuden kannalla julkaisten p:iii

rastaan tilhdilttyjii asetuksia (1694 ja 1706 sekä
.Jconventikkeliplakaatti'' 1726) ja nostaen pietis-

tejä vastaan oikeusjuttuja. Maltillisemmassa muo-
dossa p. kuitenkin paljon vaikutti Ruotsin iiskon-

noHiaen eliimiln syventämiseen: sen sikäläisiä

edustajia olivat E. Tollstadius ja P. Murbcck.
P:n monis!ta 8uunnis.sa ja vivahduksissa on yh-

teisent piirteenä pyrkimys persoonalli-
•leen ja kHytännölliseen kristillisyyteen,

jolle ei riitil pelkkä tieto ja opin puhtaus tai ul-

konaisten muotojen noudattaminen. Vain se on
krintitty, jossa on tapahtunut kääntymys. Sen
merkkejä etsittiin usein määrätyistä ulkonaisista
ilmauksista, joita edellytettiin samanlaisiksi kai-

killi" i..katumustaistelu", ..armonjärjestyk.sen" eri

a*teet). Kun puhdasoppisuuden ajan saarna us-

kon vanhur!<kaiirlesta monesti n\i muuttunut kaa-
ramaix^k^i ja omiatuntoja nukuttavaksi, teroitti

p. pyhitykten tarpeellisuutta, tehden sen kuiten-
kin tavalla, jota p:n v.istustajat pitivät vanhurs-
k«ittami«en ja pyhityksen sekoittamisena loi-

Kiimia. P. axetti tosikristityn elilmällckin ulko-
naisia tunnusmerkkejä, pitäen esim. tanssia, teat-

teria y. m. n. itHessttJin synnillisinä ; Iästä johtui
p:n ja ortodoksian välisiä väittelyitä ehdonvnllan
aaioiatn 'k» AHiafora). Papeilta p. vonti sy-

«llmeri 'i enemmän kuin tefdosrisia tie-

toja:
;

fien. mutta kääntymätön pappi
ei »oi muiiuuk-ulla toimia. — P:n vaikutus evan-

kelisten kirkkojen sisiiiseeu elämiiäu oli h,-vin

suuri. Se kohotti siveellistä eliimiiä siitä villiin-

tymisestä, minkä 1600-luvun suuret sodat olivat

jättiiiieet jälkeensä; mutta sen vierova tai kieltei-

nen suhde moneen luonnollisen elämän ja kor-

kramman sivistysharrastuksen alaan sui>isti toi-

saalta kristillisyyden vaikutusta yleiseen elämään.
Samoin johtui p:n konventikkeleistii usein lahko-

niielisyyttU ja kirkosta eriämistä, joka supisti

liikkeen vaikutusta kirkkoon kokonaisuudessaan.
Mutta p. kohotti maallikoiden merkitystä kirkol-

lisessa elämä.ssä, synnytti runsaan virsirunoudeu
ja hnrtauskirjallisuixlen, teki Raamatun kansan-
kirjaksi ja uudisti saarnan yksinkertaiseen raa-

matullisuuteen. P:n aikaansaamana on myös mai-
nittava konfirmatsionin (ks. t.) käytäntöön jou-

tuminen luterilaist>ssa kirkossa. Kristillisen rak-

kaudentyön alalla on p. synnyttänyt vilkasta ja

monipuolista toimintaa, ja evankelisen jiakana-

lähetyksen synty on p:u ansio. Teolopiseen tie-

teeseen p. sen sijaan vaikutti pikemmin lamaut-
tavasti.

Puoltamalla uskonnoll. subjektivismin oikeu-

tusta ja panemalla piiiipainon kristilliselle elä-

mälle p. laillansa valmisti maaperää ..valistuk-

selle", jonka vallitessa 1700-luvun jälkipuolis

kolia p:n vaikutus supistui pieniin piireihin.

Mutta romantiikkaan liittyvää herälystii in:niuMi

vuosis. edellisellä puoliskolla voidaan pitiiii p:n
uudistuksena. Tämä uuspietismi on kuitenkin
suuressa määrilssii if.seensä sulattanut ortodok-

sian näkökohtia ja on luonteellaan sentähden
osaksi toisenlainen kuin aikaisempi. Saksassa se

vaikutti laajana. mt:tta hajanaisena liikkeenä,

jonka keskuksia olivat Baselin tienoot, Wilrttem-
berg. \\uiip('rla:ikso. llii-Preussi y. m. seudut. Nor
jassa toimi II. N. Hau pe p:n hengessä; Ruot-

sissa sitä edustaa ..lukijain" (ks. t.) liike; Suo
messa ..myöhäisempi heriinneisyys" eri suuntineen

(ks. H e r ä n n e i s y y s). [A. Ritschl, ..Geseh.

des Pietismus" MH (1880-86): E. Sachsse,

..l'rsprun<.' u. Wesen des P." (1884).] J. G.

Pietistit ks. II e r ä n n e i s y y s, P i e t i s m i.

Pietniemi (ruo)s. Piina s), 2';, manttaalin
suuruinen ratsuvclvollinen säteri Porin maaseura-
kunnassa ,5'/, l<ni liinteen Porin kaupungista. P:n
omisti 1.'>00-Iuvun lopulta alkaen Hannu Ragval-

dinpoika örneram ja liiinen kuoltuaan n. 'idSn

hiirien poikansa Hannu Ornerani. jonka leski 1671

luovutti tilan hovioikeudenasessori J. Vasse-

niukselle. Tämä aateloitiin 1689 nimellä I..a£;er-

marck ja P. oli hiinen suvullaan tilstä alkaen

ISOO-luvulle saakka. .Sitä ennen se oli 1707 jaettu

kahtia Uuteen- ja Vanhaankartanoon. Edellinen

on sittemmin lohottu useampaan osaan, joita on

m. m. oston kautta liitetty jiilkiniäiseen. Vanha-
kartano kiisittiiä nyk. 1 '"/«33 manttaalia,

l.."44.i ha. Tilalla on höyrysaha ja sen omistaa
nyk. (1914| tilanomistaja S. N. Vanhakartano.
Tiilinen komea päärakennus, joka valmistui 190,'?,

on arkkileliti Usko Nystriimin piirliiinii. A. Es.

Pietre verdl, ..vihreä kivi", italiankielinen ni-

mitys erilille emäksisistä, mcso/.ooisista eruptiivi-

vuorilajeista syntyneille liuskeille, joita on Länsi-
alpplen kiileiiiiiisi>sil vyöhykkeis.sä. (E. il-nen.)

Fietso-elektrisiteettl I. kidepainesähkö
(kreik. piV(«ein = puristaa, ja elektrisi-
t eot t i = sähkö), kiteitil puristamalla herätetty

sälikö. .Jos esim. kvartsia puristetaan eristävien
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tiikci<len viilissii kiteen akselin suunnassa, niin

sen molemmissa päissä luiomataan Viustaisia sälikö-

varauksia. Puristuksen licrettyä nämä muutta-
vat merkkejä. P:n on ensiksi havainnut Curie
(18S3). (U. S:n.J

Pietsometri (kreik. pie'tsein - puristaa, ja me-

tro» = mitta). Veden tai yleensä nesteiden puris-

tuvaisuuden toteennäyttäminen ja sen suuruuden
määrääminen on tuottanut suuria vaikeuksia,

sillä puristettaessa astiaan suljettua nestettä

laajenee astia samalla ja voi puristuksen kas-

vaessa lopulta haljeta. Örstedin keksimässä p:ssä

on tätä haittaa vältetty antamalla paineen vai-

kuttaa samaan aikaan astian sisä- ja ulkopuo-

lelta. P. on päärynänmuotoinen, hiuspillin ta-

paiseen, pykälöityyn kaulaan päättyvä, tutkitta-

valla nesteellä täytettävä lasiastia, joka käänne-
tään kauloineen alassuin eloliopeata sisältävään

kuppiin. Vuoroin kuumentamalla ja jäähdyttä-

mällä nestettä saatetaan elohopea hieman nouse-

maan p:n kaulaan. Elohopeakupissa seisoo p:n
rinnalla manometri. P. kuppeineen ja manomet-
reineen on suljettu vedellä täytettyyn vahvaan,
kannelliseen lasisilinteriin. Tähän voidaan imu-

ja painepumpun avulla puristaa lisää vettä. Paine
vaikuttaa silloin veden välityksellä p:n sekä
sisä- että ulkopuolelta samaan aikaan. Havaitse-

malla korkealleko elohopea nousee p:n kaulaan
ja manometrin osoittamaa painetta voidaan nes-

teen puristuvaisuus määrätä, jos ed,>lt:ipäin en
tutkittu kuinka suurta p:n tilaviuiden osaa kau-
lan yksi aste vast.aa. C. S:n.
Pietsosähköisyys ks. P i e t s o-e 1 e k t r i s i-

teetti.
Pifferari [-a'-J (it.), säkkipillinpuhaltaja; ad-

venttiaikana madonnan kuvien edessä Roomassa
soittelevat abruzzolaiset paimenet.

Pigafetta /-e'-/, Antonio (1491-n. 1534). it.

löytöretkeilijä, Magalliäesin seuralainen tämän
purjehduksella maapallon ympäri, haavoittui pa-

hasti Filippiineillä, jossa Magalhäes sai surmansa,
saiipui 1522 17 toverin kanssa vihdoin E.spanjaan.

Matkasta P. kirjoitti kertomuksen (ks. Magal-
häes). Liittyi myöhemmin jolianniitteihin.

Pigalle [-ga'l], Jean Baptiste (1714-85),

ronsk. kuvanveistäjä: opiskeli m. m. Lemoinen
johdolla sekä Roomassa, oli Pariisin taideakate-

mian rehtori ja kansleri. P., jonka taiteessa

realismi yhtyy omintakeiseen rokokomaiseen tyy-

littelyyn, pääsi Ludvik XV :n hovin vaikutus-
valtaisimmaksi kuvanveistäjäksi M:me de Pompa-
dourin suosiosta. Suosijattarestaan ja kunin-
kaa.sta P. on tehnyt useita veistoksia (esim.

Ludvik XV :n muistomerkki Reimsissä) , Hänen
kuva.amiaan ovat myös Voltaire (sekä rinta-

kuvana että alastomana ukonpatsaana). Diderot
y. m. Fredrik II sai SanssouciMiin hänen veis-

tämänsä ..Merkuriuksen'" ja ..Venuksen" (nyk.

Kaiser-Friedrich museossa Berliinissä). P:n kuu-
luisin teos on Saksin kreivin, marsalkka ilo-

ritsin hautamerkki (Strassburgin Tuomas-kir-
kossa, 1765-77), joka on kokonaan maalaukselli-
sesti käsitelty ja omituisista, teatterimaisista

yksityiskohdistaan huolimatta sangen mahtipon-
tisesti vaikuttava veistos. [Tarb6. ..La vie et les

tt-uvres de Jean Baptiste P." (1859).] E. R-r.

Pigault-Lebnin [pigölahrö']. Antoine, oik.

nimi P. de L'Epinoy (1753-1835). ransk. kir-

jailija, aloitti näyttelijänä, mutta epäonnistui val-

lankumouksen aikana, rupesi sotilaaksi, mutta ei

onnistunut siinäkään. Löysi vihdoinkin kirjalli-

suudessa varsinaisen alansa ja julkaisi joukon
romaaneja, jotka useinkin ovat karkeita, mutta
reippaasti ja vilkkaasti kirjoitettuja. Hä-
nen teoksistansa mainittakoon : „Les barons de
Felsheim" (1798), „La folie espagnole" (1801),

„M. Botte" (1802); myöskin hän on sepittänyt
useita huvinäytelmiä nk.: „Le pessimiste" (1789),

,.L'amour de Ia raison" (1799), „Les rivaux d'eux
memes" (1798). U. Kr-n.
Pigeon-english ks. P i d g i n-en gl i s h.

Pigmentti (lat. jyigme'ntum), tav. tummanrus-
kea t. musta väriaine, joka esiintyy sekä eläin-

että kasvisoluissa muodostaen pieniä jyvä,siä

n. s. p.-solujen sisälle. Eri ihmisroduilla ja eri

yksilöillä on p :n-pitoisuus ruumiin p.-soluissa

hyvin erilainen (neekerit ja valkoihoiset), onpa
yksilöitä, joilta p. kokonaan puuttuu (n. s. a 1 b i-

nos). Pigmenteeratuista kohdista ihmisellä mai-
nittakoon silmän suonikalvo. nännin ympärys,
sukupuolielinten seudut, värillisten ihmisrotujen
iho sekä useat syntymämerkit. Y. K.
Pigmenttipaino (ks. Pigmentti), valo-

kuvauksellinen kopiomenetelmä, jolla kuva jäljen-

netään selatiinilla ja väriaineilla peitetylle pa-

perille, sen jälkeen kuin selatiini on muutettu
kromiliimaksi. Valon kohtaamat paikat jäävät
liukenemattomiksi ja säilyttävät lämpöisellä ve-

dellä huuhdottaessa väriaineet.

Pigmenttisolu ks. Pigmentti.
Pignus (lat.), käteispantti. — P. p i g n o r i s,

jälleenpanttaus.

Pigonneau /p!(707iö'7, Henri (1834-92), ransk.

maantieteilijä ja kauppahistorioitsija : kirjoitta-

nut m. m. oivallisen esityksen Ranskan kaupan
hi.storiasta : ..Histoire du commerce de la France"
(1885-881.

Pihdit ovat kiinnipito- ja -ottoaseita, joilla

pidellään joko kuumia tai aivan pieniä esineitä,

tai tartutaan sellaisiin esineihin, joiden kiinni-

pitoon, muodostelemiseeu ja katkaisemiseen sor-

mien tai käsien voima ei riitä. Niiden varsinai-

set esineeseen tarttuvat osat, leuct, ovat tarkoi-

tustaan vastaavasti muodostetut, samoin leukojen

muodostam.a kita. Suuruutensa ja muotonsa sekä

tarkoituksensa mukaan p. ovat erilaisia. P a j a-p.

1. t a k op., sepän työkaluja, pienistä käsi-p:stä

(kuva 1) aina suuriin, nostokoneilla nostettaviin

takomakoneideu p:hin asti. leuat pideltävän kap-

paleen mukaiset. Niitinkuumennukseen käytetään
niitti-p:jä. vitjaintakomiseen vitja-p:jä. ren-

kaantakomiseen koukkuleukaisia rengas-p :jä,

mutterintakomiseen pykäläleukaisia mutteri-p:jä

j. n. e., litteitä kappaleita pidellään laaka-p:llä.

pyöreitä pyörö-p:Ilä: n. s. sudenkita-p :llä (kuva

2), joiden leuat ovat lovelliset ja kidan perä
avara, voi pidellä monenmuotoisia kappaleita.

P u t k i-p.. putkien t^ii muiden pyöreiden kappa-
leiden vääntämiseen käytettävät työkalut, ovat

joko yhteen (koukkuleuka-p. kuva 3) tai moneen
eri putkisuuruuteen sopivia (ruotsalaiset kuva 4
ja ameriikkalaiset p. kuva 5). Ameriikkalaisissa

1. ketjuputki-p:ssä on ketju, joka kierretään

putken yli, ja vääntämällä varresta puristuu

putki ketjun ja pään väliin tarttuen siten pihtiin^

Kaasu-p:n (kuva 6) leuoissa on pienet ham-
paalliset kolot pienten putkien ja pohtimien vään-

tämiseksi. Hauen (alligaattorin) kita (kuva 7) oni
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l i .> 1 >. o. i-

kiiutt-aleukaiueu piitKi pihti, toinen

leuka >iliM toiuvu liam|mulliiK>ii. Putki

kirUtvv kilttan vartta uiin vuHiiiiet

Ule>»ii ettU sileii li-ukii kulkov ixlvllä.

T « i V u t u s|>.. liprvaleiikai^iu. käyte-

t;uiD lankojeu y. ii>. oliuiileu ka|>|>alt>Mi

luivuttuinisoen. levt-äleukaisia katto

p:jit kSytPtäaii knttoiliin kiiytettiivieii

levyjen reunoja Ukkitaipeeseen taivu-

tettaessa. Katko-|>:n leuat ovat teräviit. var-

siin nähden joko (loikittain tai pitkittäin, käyte-

tään pienehköjen kappalten katkaisemiseen. Var-

ret ovat toisinaan kaksinkertaiset suuremman
voiman aikaansaamiseksi ikuva 8). Ottimet
ipinsetiti ja n ä p i s t i m e t ovat pieniä hyppy-
sis.sä pideltäviä p:jä, joilla aivan pieniä esineitä

pidelluän. S u u n t a i sp :n (kuva '.)) leuat ovat

joka a.tennoKsaan yhdensuuntaiset |iuristuen kap-

paletta vastaan aina tasaisesti tämän paksuudesta

riippumatta. V e t o p i h d i t. vetokoneissa metalli-

lankojen, putkien, listojen y. m. vetämi.seen käytet-

tävät p.. jotka puristavat sitä lujemmin niitä suu-

rempi vetävä voima on. Samantapaiset ovat kivi-

lohkareitten nostcon käytettävät k i v i p.

Po r-o.

Pihka, nimitys eri kasvien hartsia si.sältäville

eritteille. Etenkin havupuut muodostavat p:aa,

kun niiden jälsi vahingoittuu, .\lus.sa on p:n-
vuoto fyHtolopista laatua, siis normaalisista erite-

Häiliöistä lähtevää. Sitten alkaa n. 3-4 viikkoa
vahingoittumisen jälkeen sekundäärinen, patolo-

e^inen p:n vuoto, joka lähtee juuri muodostuneen
uuden puuosan Kolujen välisistä käytävistä. P.

isältää harti«ihappoja. terpeenejä y. m. Petäjän-p.

on keltaista, abietiinihapon saostnmisen takia
vaaleata, läpinäkymätöntä, tärpätille tuoksuvaa,
kylmä.ssä hauraita, kädenlämmussä pehmenevää
ja lämmitettäessä sulavaa. Käytetään m. m. lääk-

keenä (ks. myön Hartsit ja L y I y m u o d o s-

t u »j.

'
'

' S. S.

Pihkanukito '- k o I o s t r u m i = raaka- 1.

ternimaito), emäeläimen utarista synnyttämisen
aikoina ja muutamia päiviä (lehmällä .3-10 p.)

<cn jälkeen erittyvä maito, joka on tavallista mai-
toa keltaisemp^ia lusein punertavaa), limnisem-
paa ja nakeamp.ui. valkuais- ja kivennäispiloisem-
paa. .Se maistuu suolaiselta ja mieilosti liappa-

melta: haju on ..eläimellinen". P. ei kelpaa mei-
jerituotteiden valmi-tamiseen. .Jos p:oa sekoite-

taan vähänkin maito<^in. josta juustoa tai voita

t«hdSän. niin nämä tuotteet eivät kestä säilyttäil.

P:n suuri alhumiini- ja glohuliinimääril (12-16%)
vaikuttxui sen. 11Utä syystä p. myiis juoksettuu
helposti kelltiii-..ä. Kasvaa on usein yli normaali-
määrän, jopn .'.O';, sitävastoin maitosokeria vä-

hän, 1-29;.. P:n kermasta tehty voi sopii ruoka-
voiksi ja kuorittu maito ruuanvalmistukseen tai

|ior-nillo ja vasikoille, vrt. M a i t o. E. i). A'.

Fihkasäiliöt, kasveilla tavattavia torvinuiisia

t. rakkomaisia solujenviilisiä. pilikaa sisiiltäviä

onteloja, \arsinkiu havupuilla p. ovat pitkiä tor-

via (p i h k a t i e h y e i t ä). joita ympäröi ohut-

seinäiset. i<ilikaa erittävät solut. K. L.

Pihkaöljy. tavallisen hartsin, kolofoniumin.
hiiltutislauksen tulos. Tislattaessa saadaan aluksi

ve»ienpitoista nestettä, joka sisiiltää m. m. elikka-

ja muurahaishappoa. Tämän jälkeeu tislauluuvä-

kevänhajuinen. helposti haihtuva p i n o 1 e e n i.

jota voidaan käyttää tavallisen tärpättiöljyn ase-

mesta eri tarkoituksiin. Enemmän kuumennet-
taessa saadaan paksua vaaleansinertiiviiä u. s.

paksua l>:yä ja viimeksi keltaista keveätä

n. s. ohutta p:yä. Tislausastiaan jää lo|iuksi

jiiljelle mustaa sitkeätä pikeä tai kovcniniin

kuumennettaessa koksia. Pinoleeui puhdistetaan

kalkilla tai natronlipeällä ja sitten uudestaan tis-

laamalla. Varsinaiset p:t puhdistetaan rikki-

hapolla, natronlipeällä ja vedellä. P:jä sekoite-

taan paraffiiniöljyn y. m. kanssa vaunurasvoiksi

j. n. e. Niitä kiiytetään myös hyvin |ial|ou ver-

nissojen valmistukseen. Tislaamalla hartsia alen-

netussa paineessa saadaan p:jä paljon enemmän
kuin tavallisen kuivat islauksen avulla. S. S.

Pihkova. 1. Kuverucmeutti (ven. Pitkovskajn

ifiibcrnija, saks. PIcskau) Luoteis- Venäjällä. Pih-

kovanjärvestä (ks. Peipsenjärvi) kaakkoon;
4-1.209 km», 1.390.000 as. (1912), 31 km':llä. —
Maa on enimmäkseen alavaa, tasaista, etelitssä

(josta maa viettää pohjoiseen) mataloita vuoren-

selänteitä. Joet laskevat Pcipsenjärveen (Veli

kaja), Ilmajärveen (Lovatj. Selon) ja Väinäjokeen.

.lärviä n. 8.')0 (eninimäk.seen etelässä), suurin I'ih-

kovanjärvi. Kuljettavia vesiteitä 992 km, joista

höyryaluksille sopivia vain 65 km. Ilmasto man-
tereinen; P:n pääkaupungissa v;n keskilämpö
4- 4.a''C, tammik:n — ().»°C. heinäk;n -)-17,ii"C;

v:ssa sataa .'540 mm. Metsää 29% pinta-ala.sta

(1907), soita n. 8%. — Asukkaista venäläisiä

94.»%, suomensukuisia (virolaisia, osaksi viime
aikoina maahan muuttaneita) 2,i%. lättiläisiä 1%,
juutalaisia 0.7%. Virolaisista ja lättiläisistä suuri

osa on luterilaisia. Lukutaitoisia 14.«% (Venä-

jällä keskimäärin 22.»%). Maataloutta harjoit-

taa 86,«%, tehdas- ja kotiteollisuutta 3,?%. kaup-
paa ja liikennettä 2,j%. — Pääelinkeino maan-
viljelys on verraten alhaisella asteella, tuottaen

kuitenkin omiksi tarpeiksi viljaa (ruista 318,200

ton., kauraa S.^.IOO ton., ohraa; jierMiioila 293.fiO0

ton., 1912) sekä suuret määrät pellavaa (sato

30,200 ton., Venäjän ]>arhaimpia pellavakuverne-

mentleja). Hevosia 228.!139. nautakarjaa 4Hr>M)r>.

lampaita ja vuohia 329.824. sikoja 128.70.'> kpl.

(1912). — Teollisuus mitiitön, työväestö 2, .593

henkeä, aksiisisfa vapaan teollisuuden valmistus-

arvo !).» milj. mk. (1910). Sivuansiotöitä ralivas

«aa m. m. metsä- ja puutöissä. •— Vuorityötä ei

ole. — RautateiUi 882 km (1911). — Kansakou-
luja 1.027 (opp. 01,580), keskikouluja 17 (opp.

4.420). ammatillisia keski- ja alempia kouluja 14

(opp. 2.190). muita kouluja 7 (opp. 329; 1911).
— Lääkäreitä 96. sairaaloita 44 (1910). — P. ja

knantuu 8 piirikuntsuin. -- 2. Edellämainitun ku
vernementin pililkaupunki (ven. Psknv, aak». Pien-

kau), 10 km Pilikovanjärvestä etelään Velikaja
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joen ja siihen oik. laskevan Pskovan ympärillä,

rautatien varrella ; 36.069 as. (1910). — Kaupunkia
ympäröivät rappeutuneet, torneilla lujitetut muu-
rit. Niemellä Velikajan ja Pskovan välissä on vanha
Kremlj. Siinä Kolminaisuuden tuomiokirkko (per.

1138), jossa useita pihkovalaisten ruhtinasten ja

pyhimysten hautoja (m. ra. Dovmontin. k. 1299).

Muita kirkkoja yli 40, joukossa luterilainen ja

roomal.-katolinen, kolme luostaria y. m. Aleksan-

teri n:n muistopatsas. Muutamia vanhojen kaup-
piassukujen taloja. — Lukio, reaalikoulu, opet-

tajaseminaari, hengellinen seminaari, kadetti-

koulu y. m. JIuinaismuistomuseo (Pogankinin ta-

lossa), kirkollinen muinaismuistomuseo. Arkki-
piispanistuin. Useita sairaaloita. — Harjoitetaan

vilkasta pellavakauppaa. — P. (vanhaan aikaan

PUskov) on Venäjän vanhimpia kaupunkeja,

oli olemassa jo silloin kun Rurik veljineen kut-

suttiin maahan. Saavutti suuren merkityksen
rajalinnana puolalaisia ja varsinkin kalparita-

reita vastaan; kauppa kukoisti ja P. liittyi han-

saan. P. oli aluksi Novgorodin alamainen, mutta
rupesi sitten valitsemaan omia ruhtinaita, muo-
dostaen todellisuudessa kuitenkin tasavallan. Ruh-
tinailla oli vain tuomio-oikeus. P:n mahdille

huski perustan Liettuasta kotoisin oleva ruhtinas

Uovmont. Tataareihin nähden P. säilytti itsenäi-

syytensä ; 1400-luvun puolimaissa Moskovan suuri-

ruhtinaat kukistivat P:n. Vv. 1581-82 Istvan

Bdtliory 100.000 miehen voimalla turhaan pii-

ritti P:aa. Kustaa II Aadolf ei liioin voinut val-

loittaa sitä. Suuressa pohjansodassa P. oli Venä-

jän sotaliikkeiden tukipisteenä. — P:n kuverne-

nicntin pääkaupunki 1776. E. E. K.

Pihlaja (Sorbus), keskikokoisia puita, joilla on
valkeat, runsaskukkaiseen, kerrottuun huiskiloon

asettuneet kukat ja pu-

naiset, marjamaiset he-

delmät. Yleisenä kautta
maan. aina puurajalle

asti Lapissa. kasvaa

Kotipihlaja Huotsin pihlaja.

koti-p. (Sorbus 1. Piriis aucuparia), jonka lehdet

ovat tav. 6-8 päriset, päätöpariset, alta kal-

jut t. hienokarvaiset. Sen marjat ovat mieluista
ruokaa useille linnuille, ja niitä käytetään
joskus taloudessakin, samoin omenahapon. eti-

kan ja viinan valmistukseen. Ahvenanmaalla
yleisenä ja Lounais-Suomessa harvinaisena kas-
vaa Suomen p. (S. fennica), jonka lehdet ovat
alta valkeita t. harmaanvihreitä. latvaosassaan
parihalkoisia. tyvellä tavallisesti 2 erillistä leh-

dykkäparia. Ahvenanmaalla kasvaa myös edel-

listä hyvin muistuttava R u o t s i n p. (S. sue-

cica), jolla lehdet alta valkeita, yksinkertaisia.

joskus tyveltä halkoisia. Istutettuna tapaa meillä

harvoin Etelä- ja Keski-Euroopassa Norjaan ja

eteläisimpään Ruotsiin asti kasvavan valko-p:n
^.S'. aria), jonka lehdet ovat soikeita t. vastapui-

keita, päältä kiiltäv.-inkaljuja. alta valkeavanuk-
keisia. K. L.

Pihlajamnarjakoi ks. A r g y r e s t h i a.

Pihlajaveden reitti, keskimäinen Kokemäen-
joen vesistön kolmesta latvareitistä (Atsärin, Pih-

lajaveden ja Keuruun reitit), alkaa Keuruun pi-

täjän pohjoisimmilta kulmilta, muutamina pikku
jokina, jotka yhtyvät pienehkössä Ilirvijärvessä

:

siitä laskevat vedet Liesjärven kautta Suojärveen
(jonka eteläpää kuuluu jo Pihlajaveden pitäjään).

Suojärvi laskee n. 5 km pitkän vesireitin kautta
koko P. r:n suurimpaan järveen Pihlaja-
veteen (suurin pit. n. 10 km). Viimemaini-
tusta reitti sitten jatkuu useamman jokipalasen

ja pienemmän järven kautta yhä lounatta kohti,

kunnes Tarjannevedessä yhtyy Atsärin reitin ve-

siin. P. r:ii koko pit. n. .50 km. L. B-nen.

Pihlajavesi. 1. Kunta, Vaasan 1., Kuorta-
neen kihlak., Keuruun-Pihlajaveden-JIultian ni-

mismiesp. : kirkolle Pihlajaveden rautatieasemalta
6 km. Pinta-ala 404. t km-, josta viljeltyä maata
(1910) 1.448 ha (siinä luvussa luonnonniityt 393

ha, viljaakasvava kaskimaa 30 ha. puutarha-ala

1,41 ha). Manttaalimäärä 7 °/i6, talonsavuja 81.

torpansavuja 121 ja muita savuja 56 (1907). 2.413

as. (1913) : 388 ruokakuntaa, joista maanvilje-

lystä pääelinkeinonaan harjoittavia 208 (1901).

217 hevosta. 823 nautaa (1911). — Kansakouluja
4 (1914). — Teollisuuslaitoksia: Terva- ja tär-

pättitehdas o.-y. ; 2 sahaa. 3 vesimyllyä. .— 2.

Seurakunta, konsistorillinen. Porvoon hiip-

pak.. Ruoveden rovastik. : perustettu rukoushuone-
I kuntana Keuruun emäseurakuntaan 1780. sai

oman papin 1809. tuli kappeliksi sen. päät. 21

p:Itä syysk. 1831 ja määrättiin eroamaan omaksi
khrakunnaksi sen. ])äät. 25 p:ltä tammik. 1895:

eroaminen Keuruusta tapahtui 1909. — Kirkko
puusta, rak. 1870, korjattu perinpohjin 1906. —
3. Rautatieasema (V 1.) Haapamäen-Seinä-
joen rataosalla. Haapamäen ja Mylh-mäen ase-

mien välillä. 12 km ensinmainitulta : matka Jy-

[
väskylään 90 km, Tampereelle 126 km; etäisyys

;
Helsingistä 313 km. L. Il-nen.

' Pihlava, höyrysaha Porin maaseurakunnassa.
Kyläsaaren 1. Kokemäensaaren kylässä Koke-
mäenjoen suussa Porista luoteeseen (vesitse

15 km), lähin rautatieasema P. Porin-Mäntyluo-

don radalla, jonne P:sta 2 km pitkä normaali-

raiteinen haararata. P:n perusti 1875 Leineperin

osakevhtiö. 1880 se joutui gööteporilaiselle Wilh.

Röh.ss & C:o-yhtiölle ja 1889 175.000 mk:n hin-

nasta nvk. omistajalleen A. Ahlström o.-y:lle.

Valmistus 1913 18.020 standerttia (1890 1,767

standerttia, 1896 10,181 standerttia), vienti ja

paikallismyynti sam, v. arvoltaan Smk. 3.097.512.

Työväestö 1913 n. 450 henkeä, joista osa asuu

sahan huoneistoissa. — P:n sahan lähellä on

P;n konepaja (per. 1894), joka niinikään

kuuluu A. Ahlström o.-y :lle. Valmistus höyry-

koneita, kattiloita, pienempiä aluksia y. m., ar-

voltaan 100.000-200.000 mk. Työväestö 1913 suu-

rimmillaan ollessaan 80 henkeä. E. E. K.

Pihtakuusi ks. A b i e s.

Pihtihännät (Forfic»Ud(B 1. Dermaptera) ovat

suorasiipisiin fOrthopfera) kuuluvia hyönteisiä.
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Plitipieti

Niillii Oli v.iliill;iiiit>u iiuio«luiivuilitlo> ju purevat

suiuoat. Kuuiiiis on pitkii. kii|>fti. liyvin liikku-

vainen. niui>tuttaeu »uuresti lv liytsiipistä kova-
kuorimitUi. Ktusiivet ovat muultiineet aivan ly-

hyiksi nalikfiksi peitin>iivikst, jotka poitlUviit

vain tnk:iruuniiin tyviosan ja kiitkevUt allensa

-\ viuhkamaiset lenniusiivet uUiden ol-

' -iMinossa. Takaniumiiu piitissji on voi-

makk.ial ulveleltöni&t pilitiniiiiset lisiikkeet, koi-

raksella suuremmat kuin naaraksella. Näiden
1' :lla hyönteinen levittelee ennen lentoon
1 inin>iipiään, joita se ei voi. esim. kov:i-

kuori.ii^K'!! tavoin, levittitii siipiliha:>ten voimalla.
— Puutarlioissii p. tekevät jonkun verran vahin-

koa s,\6mällä maahan puvlonneita hetlelmiä. vi-

hanneksia, juuria y. m. s. Suomessa pari lajia. '

joista suurin Forftcula aiiririilaria. (('. .S-s. ^

Pihtipieli, o%'en- tai ikkunanpieli : ne pysty-
suorat |iat>a.it. jotka rajoittuvat molemmilla puo-

lilla ovi- ja ikkuna-

I

'

x ~J
"~' aukkoja hirsirnkennuk-

^^ ~~ sis.sa ja vahvistavat hirsi-

seiuätt. P. on leveä pat-

sas, usein huolellisesti

"3 l[l
1'*^ veistetty jopa koristeltu-

^^ ' i"°" kin. kummastakin päiis-

tUttn liitetty kynnys- ja

pättllyshirsiin ja muodos-
taa yhdessä nUidcn kanssa
oven (ikkunan) karmin.
P:n seinUnpuolinen syrjä
on uurrettu niin. että se

pihdin tavoin ympäröi
lursien päitä.

P. on kehittyneemmän
ajan rakenne, joka tava-

taan kansanrakennuksis-
samme ainakin löOD-luvun

alulla. Varhaisimmista ra-

keoDuksiiita p. kokonaan puuttui. Ovi- ja ikkuna-
aukot tehtiin niiissii niin pienet (vanhan sanan-
parren mukaan oli oven kohdalla vain ..viis

hirttä [«ikki"). että ne voitiin perästäpäin
avata umpinaiseksi Kalvettuun seinään, joka ei

niiiden tiihden erikoisempia vahvistuksia tarvin-

nut. NykySiln käytetään p:n asema.sta karalla

varustettua ..miekkapuuta", joka pannaan pai-

kalleen JO hirsiseinää salvcttaes.sa ja jää sit-

temmin vuorilautojen alle f)eittoon: ovi- ja ik-

kunakarmit voidaan tällöin sovittaa paikoilleen

fieriistiipäin. K. S. K.
Pihtipudas. I. Kunta, Vaasan I., Laukaan

kihlak.. Pihtiputaan nimismicsp.; kirkolle n. 100
km »ekä .Suolahilen asi-malta (.lyväskyliiii radalla)

etlil .Sievin asemalta (Oulun radalla), lähin laiva-

laituri Keiteleeni>ohja«Ha (ks. t.i. Pinta-ala 1.0:t7,7

km*, josta viljeltyä maata (1910) 5.821 ha (»iinil

luvus>ia luonnonniityt :t.700 ha ja viljaa kasvava
kaxkimaa II hu). Manttnalimäärä 2.5"/», talon-

avuja 251, torpansavuja 20.'l ja muita savuja 196
(1907). 5,360 at. (1913): 916 ruokakuntaa, joista

maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 777
{1!HM). 452 hevosta, 2.4.13 nautaa (1911). —
Kan-akouluja 6 (1914). .Säästöpankki. l.iiHkari.

Apteekki. Kunnansairaala. — Teollisiiuslaitok-

ia: Hiirenvirran höyrysaha; Muurasjärven, iSy-

dUnmann, Klämäjärvcn ja Niemenkylän meije-

rit. — Muinaismuiiitoja: lukuisia kivikautisia
aiiuinpaikkojn, m. m. Itiin uinkylän Salonkan-

N)'k}-alluln»n rakennus-
tapa.

kaalia. Muurejiirveukyläs.sä ja Virtalan torpan

maalla. — LuonnonnählävyyksiU : Nienienharju
(..Pihtiputaan Punkaharju") Kolimajiirven ran-

nalla n. 2 km etelään kirkolta (vrt. Kolimajärvi).
— 2. Seurakunta, konsistorillinen. Porvoon
hiippak., Saarijärven rovastik.; v. 1780 muotlos-

tetlu Viitasaareen kuuluvaksi rukoushuonekun-
naksi, kappeliksi 1709 ja määrättiin omaksi
khrakunnaksi keis. käskykirj. 1 p:ltä lokak. 1863

(ensimäinen vakinainen khra v :sta 1879). —
Kirkko puusta, rak. 178;!. perinpohjin korjattu

1874. [A. L. Nyman, ..Muinaismuistoja Laukaan
kihlakunnasta" (Suom. miiinnism.-yhd. aiknk. V) ;

K. J. .Jalkanen. ..Kautalaniniiu vanhan hallinto

pitäjän liistoria".! L. Il-ncn.

Pihtisynnytys ks. S y n n y t y s.

Pihvi (eufil. becf) . naudanlihasta valmistettu
paistos (enpl. bee(sleak).

Pii 1. {siliriiiiii, < lat. .si/ra- = piikivi). Kemial-
linen alkuaine; merkki .Sii .\t.p. 28. i. Vlidistyk-

sissäan se ou ueliarvoinen. l':llä on sama sija

epäorjraanisessa luonnossa kuin hiilellä orgaani-

sessa. Samoin kuin tämäkin se esiintyy eri muo-
doissa. Amortineu p. on tiiiiimauruskca kiilloton

jauho, jota saadaan kuumentamalla jauhettua
kvartsia magnesiumin kera. Korkeassa liinimössä

se sulaa, ja kiteytyy, etenkin jos sinkkiii pan-

naan sekaan, tummina kiiltävinä neuloina t. ok-

taedreina, joiden om.-p. on 2,4». P. kuuluu laa-

jimmalle levinneisiin alkuaineisiin. Hapen jäl-

keen se onkin yleisin alkuaine. Sitä on maan-
kuoressa laskettu olevan n. 27%. Vapaana sitä

ei ole luonnossa, vaan se on aina yhtynyt hap-

peen esiintyen piihappona tai piihappoisina suo-

loina, jollaisia juuri useimmat tärkeät vuori-

lajeja muodostavat mineraalit ovat. Kasveissa
sitä on myös (kortteissa, heinissä y. m.).

.Vmorfinen p. palaa hapessa piidioksidiksi
1. p i i h a p p o a n h y d r i d i k s i SiOj, jota on
luonnossa suuret määrät kvartsin (ks. t.)

eri muunnoksina. P. .vhty.v liappeen ja vetyyn
muodostaen happoja. Ortopii happo n,SiO,
ja m e t a p i i h a p p o II,SiO, ovat kumpainenkin
pysymättömiä yhdistyksiä. Näiden suoloja on
luonnossa vähän. Kun useampia molekylejä orto-

piihappoa yhtyy ja näistä poistuu vettä, saadaan
suuri joukko anlijdrisiä happoja, p o 1 y p i i h a p-

p o j a. joiden suoloja useimmat silikaatit ovat.

esim. II,Si,0... TT.Si.O, j. n. e. Keinotekoisesti saa-

daan |iiihapon suoloja 1. silikaatteja sulattamalla

piidioksidia emäksien, oksidien tai karlionaattien

kanssa. Sellaisia ovat m. m. lasi ja posliini. Aika-

silikaatit kali- ja natronvesilasi ovat veteen liu-

kenevia. Niitit kMytetiiiin teknillisesti liimauk-

seen y. m. Natriumsilikaatista saadaan suola-

hapolla pulidasta piidioksidia kuohkeana valkoi-

sena pulverina, joka sulaa räjähdyskaasulickissä

p i i I a s i k s i. Piilasilla on hyvin pieni laaje-

nemiskoeffisientti ja sentakia se pysyy ehjänä
hyvinkin iikisti jäähdytettäessä. Siitit valmiste-

taan upokkaita, maljoja y. m. Sillä on myös suu-

rempi kyky läpäistä ultravioletteja säleitä kuin
tavallisella lasilla. —

• P. palaa fluoris.sa p i i-

tetrafluoridiksi SiF„ jota valmistetaan
tavallisesti kuumentamalla fluorisälpää ja pii-

dioksidia väkevilssä rikkihapossa. Tämä on vUri-

tiintU kaasua, joka nujodostua veden kanssa p i i-

f 1 u o r i v e t y h a p p o a, Ilj.Sirn. Piifliiorivoty-

happoa käytetään moniin teknillisiin tarkoituk-
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äiin ja sen suoloja käytetään rakennusaineita ko-

ventamaan ja säilyttämään.

Metalleihin p. yhtyy silisideiksi, hiilen

kera se muodostaa karborundumin (ks. t.). —
2. P. = p i i k i V i 1. 1 i m s i ö, ks. Kvartsi,
palsta 20ö. S. S.

Piiaseet. Piikivi eli limsiö oli kivikaudella

ylen tärkeä raaka-aine. siitä kun saatiin kaik-

kein pystyvinmiät aseet ja työkalut. Siitä val-

mistettiin aseita paleoliittisella ajalla iskemällä

ja neoliittisella ajalla sekä iskemällä että hio-

malla. Viimemaiuitun ajan lopulla kehittyi piin-

iskentä aivan hämmästyttävän taidokkaaksi (ks.

Esihistorialliset ajanjaksot taulu I,

kuvat 1-J. 17. 18 ja taulu II. kuvat 14, 15,

18, 19). Kivikautisia piikivikaivoksia on tavattu

Ranskassa, Belgias.sa. Englannissa ja Ruotsissa
Skäne.ssa. Miten tärkeää piikivi oli kivikauden
kansoille, selviää siitä, että sitä on kauppatava-
rana silloin kuljetettu pitkiä matkoja. Suomesta,
missä piikiveä ei luonnossa ole. on .saatu talteen

toista sataa erilaista piiasetta ja sitäpaitsi kivi-

kautisilta asuinpaikoilta joukoittain aseiden val-

mistamisesta jääneitä piikiviliuskoja. Piikiveä on
maahamme tuotu sekä valmiina aseina että raaka-

aineena sekä Ruotsista Skänesta että Venäjältä,

missä sen luonnollisen esiintymisalueen länsi-

raja on Pietarin ja Tverin keskivaiheilla lähellä

Aänisjärven eteläpäätä. A. Es.

Piidioksidi ks. Pii ja Kvartsi.
Piifluoridi ks. P i i.

Piifluorivetyhappo ks. P i i.

Piigalmeja ks. G a 1 m e j a.

Piihappo ks. P i i.

Piihappoanhydridi ks. P i i.

Piihiekkakivi, hiekkakiveä, jonka sideaine on
piidioksidia.

Piijauho = kiiseliguuri (ks. t.).

Piikalkkikivi, 50 <~'c saakka osaksi liukenevaa-

kin piihappoa sisältävä kalkkikivi.

Piikasvit, kasveja, jotka karttavat kalkin-

pitoista maaperää, viihtyen vain piihappoisella

alustalla. Myös kasveja, jotka sisältävät suuria
määriä piihappoa, kuten piilevät, kortteet, heinät

ja sarat. K. L.

Piikivi 1. limsiö, eräs kvartsilaji, ks.

Kvartsi, palsta 205, ja Pii.
Piikki (ransk. pique), entisajan pitkävartinen

keihäs. — Kasvit, ja eläint. P.-nimitystä käyte-

tään yleensä kaikista kasvien pistävistä, kan-
keista muodostumista olivatpa ne yhdestä päällys-

keton selusta tai suuremmista, eri tahoilta läh-

töisin olevista soluryhmistä syntyneitä tai muo-
dolleen muuttuneita lehden osia, kokonaisia leh-

tiä t. versoja iks. Ora). Ne selitetään yleensä

puolustuskeinoiksi eläimiä vastaan, mutta on
myös huomattu, että kuiva ilmasto edistää p:ien
syntymistä. Hedelmien t. hedelmistöjen p :t toi-

mivat levittämis^älineinä. takertuen eläinten
karva- t. höyhenpeitteeseen y. m. — Eläimillä
p:ejä tavataan mitä erilaisimmissa ryhmissä,
alkueläimistä nisäkkäihin saakka, ja ovat ne
synnyltään ja tehtäviltään mitä vaihtelevim-
pia. Selkärangattomilla ne yleensä ovat pii- t.

ka'kkikuoren t. kitiinipeitteen lisäkkeitä. Selkä-

rankaisilla p :t ovat luu- t. sarveismuodostuksia,
esim. nisäkkäillä muuttuneita karvoja (siili,

piikkisika). Korkeammilla eläimillä p :t ovat
yleensä puolustus- t. hyökkäysvälineitä. plankto-

niin kuuluvilla vesieläimillä kellumista helpotta-

via lisäkkeitä, useilla selkärangattomilla myös
liikuntoelimiä j. n. e.

Piikkieväiset fAcatithopteri 1. Acanthoptery-
giii, luukalojen (Teleosteij alaryhmä, johon kuu-
luu suurin osa nykyajan kaloja; meillä on kui-

tenkin rakkosuisten ryhmä runsaammin edustettu.

P:llä on selkä-, vatsa- ja peräevissä 1-useampia
haarattomia, vahvoja piikkiruotoja (vrt. P e h-

m e ä e v ä i s e t). Vatsaevät ovat rintaevien edessä
t. alla, uimarakko ei ole yhteydessä nielun kanssa
(vrt. Rakkosuiset). Meikäläisiä lajeja: ah-

ven, kiiski, kuha, simput, rautakalat, silloin täl-

löin meillä tavattu makrilli y. m. /. V-s.

Piikkihait, haikaloja, joilla on kaksi selkä-

evää ja kummankin etureunassa vahva piikki.

Tunnetuin laji, tavallinen piikkihai
(Acanthias vulgaris), on hoikkaruumiinen, n.

1 m:n pituinen, väri päältä harmaa, alta kel-

lahtava. Euroopp. merien yleisin haikala (ei Itä-

meressä). Käyttää ravinnokseen sillejä, makril-
leja y. m. Liha syötävää, etenkin ovat suosit-

tuja poikaset, joita naaras voi synnyttää 20:kin.
Kuva ks. Kalat, liitekuva Merikaloja.

/. V-s.

Piikkihakku, teräväkärkinen kivihakku (vrt.

K i V i t e o 1 1 i s u u s).

Piikkikampela ks. Kampela t.

Piikkinahkaiset (Echinodermnta), luurangot-
tomien pääjakso, käsittää yksinomaan merieläi-

miä, jotka säteittäisen ruumiinraken-
teen s a puolesta eroavat kaikista muista eläi-

mistä, lukuunottamatta onteloeläimiä (ja eräitä

yksisoluisia), mutta niillä on oikea ruumiinon-
telo ja säteiden pohjalukuna 5, kun taas ontelo-

eläimillä on 4 tai 6. Että p. kuitenkin polveutu-

vat kaksikylkisistä alkumuodoista, todistaa m. m.
niiden yksilökehitys. Niiden toukat liikkuvat me-
ressä pelaagisesti väryskarvojen avulla ja ovat
pehmeitä, läpinäkyviä, kaksikylkisiä ja pit-

killä, usein haaraisilla lisäkkeillä varustettuja.

Toukan muuttuminen säteittäiseksi eläimeksi on
hyvin monimutkainen. P:n ihossa on säännölli-

siin riveihin järjestyneitä kalkkilevyjä ja näiden
pinnalla runsaasti nystyröitä ja piikkejä. Täten
muodostuu eläimen ympäri suojeleva panssari.

Piikit, niveltyen ihon pinnalla oleviin nystyröi-

hin, toimivat muutamilla myöskin liikuntoeli-

minä. Sellaisillakin p:lla jmerimakkaroillal.
joilta pinnalta katsottuna piikit ja kalkkilevyt

näyttävät puuttuvan, on kuitenkin ihoon kätket-

tynä pieniä ankkurin-, pyörän- t. muunmuotoisia
kalkkikappaleita. Ihon pinnan puhtaanapitäjinä
toimivat usein varrelliset, hyvin liikkuvat pihdit

(pedicellaria). Yhtä ominaista kuin säteittäinen

ruumiinrakenne on p:lle niiden vesiputki-
1 o s t o. Tämä alkaa ruumiin pinnalla siivilä-
levyllä, jonka läpi pienet reiät johtavat k i v i-

kanavaan. (Kivikanavaksi tätä nimitetään

sentakia, että meritähdillä sen seinät ovat vah-

vasti kalkkiutuneet.) Kivikanava johtaa nielun

ympärillä olevaan rengasputkeen. josta sä-

teittäin lähtee 5 sädeputkea. Näistä taas al-

kaa parillisia hienoja sivuhaaroja, jotka ensin

laajennuttuaan pieniksi jalkarakkuloiksi
päättyvät ruumiin pinnalla esiintyviin i m u j a 1-

koihin. Nämä lisäkkeet, jotka tavallisesti ovat

päässään imulavalla varustetut, tunkevat esiin

riveihin järjestyneinä kalkkilevyissä olevista
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>/: 4 ja 5 menlUja
-^utnttutj; 7 raeri-

mAkkard i lii^i^thutiii tubuU>sa},

rei'istA ja toimivat olliimpn liikiintoi-liminä siten,

etu ne. jalkiimkkuloiden ^ll|>i..tlll•^sa. pitenevät

(vesiptilkilonto on vedellä tUytettv) ja imeytyviit

kiinni alu^taun. mutta jillleen seinuliliaksiensu

avulla •'Upi^tuesnaiiii. jolloin vesi virtuu takaisin

jalkarnkkuloilijn. lyhenevilt ja kuljettavat siten

elfiinttt etf<-[ipuin. KiiUrmetlilulillii ja nierililjoilla

imujaJat ovat muuttuneet tuntolonkeroiksi. niin

myuiikin muutnmiosa paikoissa mcrisiileillä ja

merimakkaroillu. \'«'ri»uonislossa ja hermostossa
on niinkuin vesiputkilo-tossakin nielua ympil-

rCivä renpi» ja tiLstil silteittiiin lilhteviii, silde-

patkien viereA.sU kulkevia haaroja, jotka yhdessil

ONOittavat ruumiin '> piiiisiidettil (meritiihdillii

eoim. ne kulkevat lonkeromaisten lisäkkeiden päi-

hin). PäiUJlteiden vUlissil. siis 5 :»«U ryhmä.ssä,

ovat Hukupuoliraulia.-et erityisen kalvon ruumiin-
ontelon knttrion kiinnittUminä. Huuansulatus-
kanava» kaiinattiia niinikään erityinen kalvo-

ripustin: suuta ympäröivät usein hampaantapai-
»et kovettumat; suole^-a. joka tavallisesti on ly-

hyt, erotetaan ruokatorvi, malialaukku ja perä-

auoli; peräaukko on tavallisesti selkäpuolella,

harvoin v^i- •ii'.!'l|!i. tai puuttuu kokonaan, jol-

loin ruu:i uava on umpipussin muotoi-
ll«i. I*i"ii 'ksj nimitetty lymfarauliaseD
tapainen muo<loi<iuii on kivikanavan vieressä.

Hengityseliminä toimivat p:lla monenmoiset lai-

tokitet : ohutseinäiset li>iikkeet ruumiin pinnalla,

venikeiihkot merimukkaroilla y. m. — l':n kehi-

tyn on. kuten jo mainittiin, useimmiten muo-
donvaihdoksen alainen. Suvuttomasti tnerilähdet

voivat lin&Antyll iiiten, että yksi t. usetimpi lon-

kero irtautuu emoeläirnestä tai lUmU jakautuu

täydellisesti S;een osaan, ja jako osat kehittyvät

Jälleen täydellisiksi meritäJidiksi. Yleensä on

repeneratsionikyky p:lla hyvin suuri. — Kaikki

p. ovat merieläimiä. Ne oleskelevat eri syvUUii,

toiset rantttveilessä. toiset taas suurimmissa sy-

vyyksissä. Vain harvat niistä ovat koko elämänsä
tai vain nuoruudessaan varrella kivissä t. meri-

levissä kiinni, ti.seimnuit ryömivät hitaasti poh-

jalla; aniharvat uivat vapaasti. Syöviit meri-

leviä, nilviäisiä, äyriäisiä y. m. — P:siin kuulu-

vat seuraavat luokat: meri tähdet ^.4s(eroi-

dea). käärmetähdet (Ophiitroidcai. meri-
liljat (('ii»oi(/c(i). merisiilit (Echinoidea)

ja meri makkarat i flololhuria). V. li.

Piikkipaatsnnia ks. I 1 e x a q u i f o 1 i u m.
Piikkipyrstöiset ( Xiphonurti) ks. Molukki-

r a p II.

Piikkis ks. Piikkiö.
Piikkisienet ( llinlnactal. lakkisienien ilhiii<<

noniiicclrsi heimo, johon' kuuluu noin GO suom.

lajia. Itiuemä on joko alustaansa rupinuiiscsti

kiinnikasvanut t. korkeimmilla nuiodoilla erilais-

tunut lakiksi ja kannaksi. Itiölava peittiiii itiö-

emästä kohonevia käsniimäisiä t. piikkimäisia

osia. Ti/rodon ( Iliidntnn) repundum. vaalea
orakas 1. orasien i. lakki ;i-l,'i eni leveä,

maitoinen, hauras, valkoinen, «isein vaalean puna-

keltaisella vivahduksella. l'iikit lakin alapuolella,

hauraat, lakin-väri.set. Havumetsissä kautta maan.
Syötiivä. — Priiodon rnnitloidcu. k o r a 1 1 i o r a-

kas. valkoinen, itiöemä korallimaisesti haaroit-

tunut. Vanhoilla koivunrungoilla ja kannoilla,

harvinainen. — f^arcodon iinbriratun, suomu-
orakas, lakki 4-1.^ cm leveä. yläpinnalt:iaii

harmaanruskea, suuriin suomuihin halkeileva

:

piikit harmahtavia, helposti irtaantuviit. Havu-
metsissä kautta maan: syötävä. -- Calodon. itiö-

emä melkein nurin käännetyn kartion muotoi-

nen, sitkain korkkimainen. ('. fcrruginrus, nios-

teenviirinen. ('. siiiivcolrnii. t u o k s uo rakas,
vaaleiin-sinertävä : tuoksu anista muistuttava.

Molemmat verrattain tavalli-set Etelä- ja Keski-

.Suomen jäkälää kasvavilla kanfra-smailla. -— fleu

rndon niirisculpiiim. lakki mu.stahko. toispuolinen.

1 em:n levyinen: ka-svaa ainoastaan maatuvilla

raännynkävyillä. J. I. L.

Piikkisika lllyslrix). n. 65 em pitkä ja 24 cm
korkea könipelöruumiinen jyrsijä, jonka niskassa

on pitkien taapäisten. suurimmaksi osaksi vai

keiden karvojen muodostania harja ja selässä

sekä osittain kupeilla tiheä peite sileitä, ohut- ja

teräväkiirkisiii. taapäin suuntautuneita, helposti

irtautuvia piikkejä (muuttuneita karvoja). Se

lilssä piikit ovat l,'>-4n cm pilkiii. muualla lyhem
piU, viiriltään mustia t. ruskeita, valkeavöisiä.

kärki ja tyvi ovat aina valkeal. N.

hännän päässii olevat lyhyehköt
tylppä- ja avokär-

kisiä, muita piik-

kejä paksumpia.
Vaaran uhatessa

p. kohottaa pää-

tään, nostaa har-

jan ja piikit pys

tyyn ja kalisutta:i

onttoja häntäpiik-

kejU vast.ikkuiii,

synnyttäen siten

Hanf;en kovan pc I>llkl<l«lkn piMlinsim^nn

11 cm pitkän

piikit ovat
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lotusUiiiieu. Itse asiassa p. kuitenkin on hyvin rau-

liallineu ja arka eläin, joka ei lainkaan koeta puo-

liistautiia muuten kuin pakenemalla tai kääriyty-

mällit palloksi siilin tavoin. P. on yksinäisyyttä ra-

k;ustava yöeläin. joka päivisin lepää itsekaivamis-

saan matalissa maanalaisissa käytävissä ja ilta-

hämärässä lähtee liikkeelle etsimään ravintoaan,

jona ovat kaikenlaiset kasviaineet. Liikkeillään se

ou sangen hidas, vain kaivaminen käy verraten

nopeasti. Poikaset (2-4) syntyvät avosilmäisinä.

Niiden ruumista peittävät lyhyet pehmeät ihon-

myötäiset piikit, jotka kasvavat hyvin nopeasti

ja kovettuvat pian. — P. asustaa \'älimerta ym-
päröivissä maissa, Euroopan puolella m. m. Roo-

man Kampanjalla, Kalabriassa, Sisiliassa ja Krei-

kassa. Maukkaan lihan ja moniin tarkoituksiin

käytettävien piikkien vuoksi sitä pyydystetään
innokkaasti. P. kesyyntyy helposti siinä määrin,
että seuraa isäntäänsä koiran tavoin. /. V-s.

Piikkiö (ruots. Piikki s 1. Piki s). 1.

Kunta. Turun ja Porin I., Piikkiön kihlak.,

Piikkiön-Kuusluodon-Kaarinan-Kakskerran ni-

mismiesp. ; kirkolla Piikkiön rautatieasema.

Pinta-ala 90,ä km=. josta viljeltyä maata (1910)

3,531 ha (siinä luvussa luonnonniityt 65 ha ja

puutarha-ala 31,64 ha). Manttaalimäärä C4 ^/o,

talonsaviija 102, torpansavuja 112 ja muita sa-

vuja 274 (1907). 2,318 as. (1910), joista ruotsin-

kielisiä 48; 507 ruokakuntaa, joista maanvilje-

lystä pääelinkeinonaan harjoittavia 278 (1901K
417 hevosta, 1,828 nautaa (19111. — Kansakou-
luja (1914) 4 (5 opett.). Säästöpankki (perust.

1876). — Teollisuuslaitoksia: O.y. ..Piikkiön"

saha: Piikkiön osuusmeijeri; Raadelman mei-

jeri; Tuomolan ja Alastalon tiilitehtaat. — Van-
hoja kartanoita: Bussila, Pukkila, Linnunpää.
Isokartano. — 2. Seurakunta, keisarillinen,

Turun arkkihiippak., tuomiorovastikuntaa; vanlia

emäseurakunta 1300-luvulta (toisten tietojen mu-
kaan perust. 1331, toisten 1377) ; oli akatemian
palkkapitäjänä 1640-1831. — Kirkko rak. 1755

suurimmaksi osaksi Kuusiston linnan raunioista

otetuista kivistä. L. Unen.
Piikkiön kihlakunta käsittää Piikkiön, Kuus-

luodon, Kaarinan, Kakskerran, Paimion, Sauvon,
Karunan ja Paraisten kunnat Turun ja Porin
läiiniä. Pinta-ala (maata) 952,5 km-: väkiluku

(1908) 25,739 henkeä (=27,o 1 :tä km=:iä kohti).

Piikkiön tuomiokunta käsittää seuraavat 5

käräjäkuntaa: 1. Kaarina. Kakskerta. Piikkiö,

Kuusluoto ja Paimio; 2. Parainen; 3. Sauvo ja

Karuna; 4. Kemiö, Dragsfjärd ja Vestanfjärd;
5. Hiittinen. Turun hovioikeuden alainen.

Piikko- 1. hurstikangas, pellavakangasta,

jonka kuteiksi on käytetty päällysteitä 1. tappu-
roita.

' "

U. T. S.

Piikuoriset levät ks. Ruskolevät.
Piilasi ks. P i i.

Piilevät ks. Ruskolevät.
Piilipuu ks. Paju.
Piiliuske, tiivis ja hyvin kova, hienosta kvartsi-

ja kalsedonimassasta muodostunut, usein kerrok-
sellinen sedimenttivuorilaji. On aina tumman-
väristä ja usein runsaan hiilenpitoisuuden takia

aivan mustaa (lydiitti). E. J/-«en.

Piiloinen 1. P i h 1 o i n e n, ratsuvelvollinen

säteri Vehmaan pitäjässä 5 km kirkolta lounaa-

seen. P. mainitaan jo 1386. Sen omisti 1500-lu-

vun keskivaiheilta eräs Kristofer Blome ja hänen

kuoltuaan 1583 hänen leskensä toinen puoliso Tu-
run linnan isäntä Lauri Paavalinpoika. V. 1607
lahjoitettiin tila Baltsar Beckille (k. 1618). Sit-

temmin se oli valtaneuvos Juhana de la Gardiella

ja hänen vävyllään presidentti Jöns Kurckilla,
jolta sen peri hänen tyttärensä Beata (puoliso

kenraalimajuri J. Ribbing). 18:nnen vuosis.

jälk. puoliskolla se oli von Willebrand-suvulla.

A. Es.

Piilotajunta 1. salatajunta 1. ali-
tajunta (ruots. undermedvetande); piilo-
tajuinen, salataj uinen 1. alitajui-
nen (subcovscient, suhconscioitsj sielun-
elämä; nämä nimitykset osoittavat sellaisia sie-

lullisia toimituksia, jotka tapahtuvat ihmisessä
hänen tietämättään, ks. Tajunta, Kaksois-
tajunta.
Piilu (ruots. hila), leveäteräinen kirves. Seinä-

1. kirvesmiehen p. on raskas ; sen silmä-

putki on pitempi, terä paksumpi ja pulleapalkoi-

sempi, varsi lyhyempi kuin tavallisen kirveen;

sitä käytetään tukeista hirsiä y. m. rakennus-
tarpeita päihittäessä, yleensä töihin, joissa on
irroitettava suuria pintalnstuja, myöskin sei-

nien y. m. tasaisten pintojen veistämiseen ja sal-

voksien poskeamiseen. jolloin terän pullea palko
vaikuttaa sen. että varsi jää tarpeellisen matkan
päähän veistettävästä pinnasta jotta kädet eivät

tähän koske. Samasta syystä kävtetään toisinaan

sivullepäin käyrää vartta. Suo-p:n (jolla kat-

kotaan juuria suomaahan ojia kaivettaessa) terä

on oliut ja hyvin leveä. P-o P-o.

Piilukirja (ruots. bilbref. saks. Beilbricf), lai-

vanrakennustodistus, viranomaisen ennen van-

haan antama kirjallinen todistus siitä, että alus

oli asetuksenmukaisesti rakennettu.

Piilukko, ennen nallilukkoista p.vssyä käytän-

nössä olleen pyssyn lukko, jossa oli viisi pääosaa

:

piihana 1. kukko, jonka huulien väliin kiinnitet-

i\n'A oli pii 1. flintta; liipasin. jolla viritetty pii-

hana saatiin laukeamaan; tulihana 1. tulirauta 1.

karkku, johon pii löi synnyttäen kipeneu ;
jousi-

1. valtavipu, joka piti vireissä olevan piihanan

pystyssä; fänk- 1. vänk-pannu 1. polkka, johon

sytytysruuti pantiin. Vanhanaikainen p. oli

n. s. vesi- 1. jänislukko, jossa jousi oli näkyvissä;

uudemmanaikainen oli n. s. sisä- I. pistoolilukko,

jossa jousi oli lukkoraudan peittämä, ettei kas-

tuisi ja ruostuisi. Kuva ks. Ampuma-aseet.
U. T. S.

Piilukkokivääri 1. -p y s s y, ampuma-ase, joka

oli varustettu piilukolla (ks. t.)

.

Piimaa ks. K i i s e 1 i gu u r i.

Piimä, hapon vaikutuksesta juoksettunut maito

t. kuorittu maito. P:ää valmistetaan hapatta-

malla maitoa joko itsekseen t. siihen sekoitetun

käytehapon (= haponherättäjän = piimän = ..juu-

ren") avulla (ks. Maitohappo). Länsi-Suo-

messa .syödään p. nuorena ja mieluimmin ..pit-

känä p:nä" s. o. vähän sitkeähkönä. venvvänä.

Itä-Suomessa taas piiminyt maito pirtteytetään

s. o. pannaan lämpimään uuniin samassa astiassa,

pytyssä (t. ruukussa), jossa se on juoksutettu,

niin pitkäksi aikaa, että hera siitä hyvin erka-

nee ja että se muodostuu pehmeäksi, joustavaksi

..kokkeliksi" tulematta koviksi, mureneviksi kok-

kareiksi. Se säilytetään sullottuna astioihin

kauppatavaraksi tahi talviruuaksi ja joskus suo-

btaankin (Venäjällä). 6-7 kg:sta kuorittua mai-
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t u 1 k^ uuuipiinmii. jostu VouUjiillä

;; n. 18-35 |>ouniS. K. v. K.

Piinaviikko dat. kebdomas crttcia t. h. poasio-

HUI. viiLko |>aliiuiMiuniiiitaist:t piUi^iiiisron. Siiii-

aut uiii>«u»it siitit, Fttii kristillinen souri)kiiiita

sen k'iliio<s;« erityisesti on tuhtoiiiit viettUii Kris-

r^inii^^en muistoa, aikaiseiiiinin Imrjoit-

la (»uastoa. evank. kirkosstv jiiiiialiiii-

|..i.it ;,;.-.; :I.u-miksissa tutkien kärslniysUistorina.

Vilkun kirkolliseen viettoon niiliileu tiirkeiinniat

p&iYiit ovat pitkäperjantai ja kiirastuorstai. Suu-

ren viikon (ItcbJomaa mayna ) nimellä kirkolli-

sessa elämässä tunnettu jo 4:uuen vuosis. lopulla.

[". P.

Piinia, pinja. ks. M ä n t y.

Piippo ks. L u z u 1 a.

Piippola. 1. Kunta, Oulun 1.. Haapajärven
kihlak.. l*iippolanPyliUn niin- Pulkkila»- Kestilän

niiiiisiiiiesp. : kirkolle Oulaisten rautatieasemalta

79 km italviteitse 60 km). Pinta-ala I.US.i km';
manttaalimuiirU 33",/,,^ talonsavujn 236, torpan-

savuja 46 ja muita siivuja 22j ilOOT): v. 1901 oli

508 ruokakuntaa, joista nuianviljelystii pääelin-

keinonaan harjoittavia 402 (kaikki edelläolevat

tilastonumerot kiUittävät P:n ynnä Pyliännän

yhdes.sa). V. 1910 viljelty maa ala teki '4.66,i lia

(siinä luvussa luonnonniityt 3.307 lia). 2.084 as.

(1913P. 197 hevosta. 1.524 nautaa (1911). —
Kansakouluja 2 (1914). Siulstöpankki. — 2.

Seurakunta, keisarillinen. Kuopion hiippak.,

Raahen rovastik. : aikoinaan Siikajoen emä-
seurakuntaan ja siinä Pulkkilan kappeliin kuu-

lunut rukoushuonekunta, perust. kunink. ma-
jest. pfiätuksillä 10 p:ltU lieinäk. 1709 ja 19

p:ltil helmik. 1776: kun .Siikajoki 184.'> jaettiin

kahtia, muodostettiin P. omaksi khrakunuaksi
ja Pulkkila sekä Kestilä tulivat sen alaisiksi kap-

peleiksi iP:n en^imäinen vakinainen khra astui

virkaansa 1S4H). P:aan ovat kuuluneet seuraa-

vat nykyjään it.senäiset khrakunnat: Pulkkila,

Kestilä ja Pyhäntä. — Kirkko puusta, rak. 1709,

perinpohjin korj. 188R. (R. Calamnius. ..Tietoja

Piippolan seurakunnan vaiheista" (..Jouko" II.

Pohj. -pohjalaisen osakunnan kotiseutujulkaisu).]

L. n-nen.

Piippolan tuomiokunta käsittää seuraavat 4

kUräjiikunt.ia : 1. Piippola. Kestilä, Pulkkila ja

Pyhäntä; 2. Haapavesi ja Kivala; 3. Karsä-

mlki ja Pyhäjärvi : 4. Haapajärvi ja Reisjärvi.

Vaaaan hovioikeuden alainen.

Piippu k-. Tupakka.
Piippuruobo ks .\ r i s t o I o c h i a.

Piipuu, useiden IJinsi-Intinssa kasvavien Am-
ria-lajien kova. erinomaisena tarvepuuna käytetty

puu. K. [,.

Piira lenpl. n/xir, ruots. ^pirai on isonpuolci-

oen tukki eli parru, joiita voidaan tehdä joku
aluk-en takilaan kuuluvi>>ta pyöröpuista. Yksi
tai uxenrnpi tällainen varapiiu näilytetäiln yleensä

kaikkien i»onlai«ten purjealusten kannella.

F. W. h.

Piirakka (ruot». j»iro<;. ransk. piror/ue), täyt-

tAT-HH vanmtettu. taikinakuormn valmistettu
' ilMutteiji. keitinpiirakka. ks. t., karjalan-
'ika, k*, t.. y. m.).

Piirauta I. f e r r o h i 1 i s j u m i. piin ja rau-

dan yhdisty», jota saadaan kuiimentnmalla rautaa
tai rautamalmia kvartsin ja hiil>-n kanssa. Vai-

miolur tfpahtuu joko mnsiiiini-issu tai sälikii-

uuneis.sj». P. si.saltiili (liitä KSAO*;,, rautaa

S5'50 'f, ja sitäpaitsi vähän hiiltii, fosforia jn

arsenikkia. P., joka sisällliä 50<i piitä, on vai

koista, kiiltävää, suurikiteistä ja haurasta ai

netta. Kosteassa p. hajaantuu osaksi inuodnstaen

hiilivetyjä ja fosforivetyjil. jotka usein ovat ai

heuttaliift myrkytystapaiiksia sitä laivoilla kulje-

I tetlaes.sa. Sitii käytetuiiu paljon trraslä ja va

laiitarautaa valmistettaessa ja kovuutensa takia

hionii.seen. S. S.

' Piiri ks. P e r i m e t r i.

Piiri-insinööri. Valtiolaitokseu toimesta suori-

teltavia vesirakennustöitä varten on maamme
jaettu kuuteen piiriin : Oulun, Vaasan, Länsi-

Hämeen. Päijaiileon. Kuopion ja Saimaan, joissa

kussakin on piiällikkiina tie- ja vesirakennusten
ylihallituksen alainen p. ja hiinellä tarpoen mu-
kainen määrä apulaisinsinöörejä, joiden tehtä-

vänä on erilaisien vesioikeudellisten kat.selmiistcn

pitäminen, jokien ja koskien perkkaukset. jär-

vien laskemiset, kanavien rakentaminen y. m.
vesirakennustyöt, joita ei johdeta suorastaan mai-

nitusta ylihallituksesta. — Rautatierakennuksilla

on myös p. paikallisena johtajana ja valvojana,

jonka konttorista (piirikonttorista) m. m. hoide

taan kaikki maksut ja kirjeenvaihto yli-insinöö-

rin ja lie- ja vesirakennusten j'lihallituksen

kanssa. Pitemmän radan rakennus voi olla jaet-

tuna kahden tai useammankin p:n ke.sken.

J. Cin.
Piirikirjasto ks. Kansankirjastot.
Piiriliiäkiiri. valtion palveluk.sessa oleva ja

valtion palkkaama virkaläiikiiri. alkujaan ase-

tettu yksityisen lääkärinavun antamiseksi sai-

raille sekä a.semapaikallaan nialidollisesti ole-

van hospitaalin 1. sairaalan hoitajaksi, kätilöjen

ja apteekkarien toiminnan valvojaksi ja maa-
herrain sekä maistraattien neuvonantajaksi kulku-

tautien liikkuessa, ^'ksityinen sairaanlioito oli

ja pysyi p:n päätehtävänä ohjesääntöjen mu-
kaan aina 1800-luvun alkupuolelle. Nykyisin
vielä voimassaolevan. 17 p:nä lammik. 1832 an-

netun ohje.säännön mukaan taas p ;n piiätehtitvttnä

on yleisen terveydenhoidon valvonta jiii rissaan

ja tulee hänen tiiinän takia ohjesääntönsä mukaan
tutkia taudillismidcn syitil sekä toimia terveyden-

hoidollisten epäkohtain poi.stamiseksi ja kulku-

ja tarttuvien tautien vastustamiseksi sekä opet-

tamalla, mikä on terveydelle hyödyllistä, mikä
vallin-rollista, koettaa poistaa vahingollisia ta-

poja ja ennakkoluuloja sekä ehkäistä piioskaroi-

mista. P:n virkavelvollisuuksiin kuuluu lisäksi

oikeuslääketieteellisten tehtävien suorittaminen

.sekii mielenvikaisten hoidon valvominen ja ap

teekkien ja rokotuksen tarkastaminen, jota paitsi

p:n tulee valvoa piirissä.än kiitilöjcn, rokotta-

jain. kiertäväin sairaaiihoilaj.ittarien y. m. toi-

mintaa, pilaa huolta siitä, etlii piirissä toimivat

lääkärit täyttävät velvollisuutensa ja valvoa val-

tionapua nauttivain kunnallisten ja yksityisten

sairaslaitosten toimintaa. Ainoastaan niikiili hä-

nen muut virkatoimensa myöntävät, on p:kin

velvollinen antamaan apua ja neuvoja yksityisille

sairaille.

Virkoihinsa nimittää p:t senaatti lääkintö-

hallituksen tehtyä elidoUepanon.

Knsimäisen piiriliiäkärinsä sai maamme 1749,

jolloin Rudolf Hast nimitettiin „Polijanmaan
piirilääkäriksi", ja 1751 toisen ..UudeniiiaaM ja
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IläiiieenUiäniä" v.arten. Piiriliiäkäripiirien luku

oli Ruotsin vallan viime vuosina 12 — nykyisia

niiden luku on 53. Osan piirilääkärien telitävistä

kaupuufieissa, jotka kyllä kuuluvat piirilääkärien

virkaalueiliin, suorittavat kaupunsinläiikärit (ks.

K a II p u n g i n 1 ä ä k ä r i)

.

A. K-s.

Piiripallo, palloleikki, jota varten piirretäiln

maalian neljä ympyrää niin, että ne keskenään
muodostavat vinon neliön, jonka lävistäjät ovat

n. 20 ja 30 m. Pitemmän lävistäjän päästä A-

puolueou mies lyö B-puoluelaisen heittämän pal-

lon neliön keskustaan päin, jonka jälkeen molem-
mat lähtevät juoksemaan, B hakemaan palloa, A
ympyrästä ympyriiän pitkin neliön sivuja. Sen
mukaan kuinka lyönnit sattuvat, kumpi juoksi-

joista ehtii ennen liihtöynipyrään, kuinka paljon

.\ jää jälkeen j. n. e. jaetaan puoluelaisille , .pis-

teitä". Kun kumpikin puolue on saanut kerran

lyödä, lasketaan ,,pisteet" yhteen ; suurempi
summa tuottaa voiton. El. V. S.

Piiritanssi on leikki, jossa osanottajat asettu-

vat käsikkäin piiriin muutamien mennessä pii-

rin sisälle, jonne he kukin kutsuvat paritoverin,

jonka kanssa käsikkäin pyörivät myötä- ja

vastapäivään piirin liikkuessa myöskin joko

myötä- tai vastapäivään. Liikunta suoritetaan

leikkivien laulaman tahdikkaan piirilaulun mu-
kaan. Jonkun kerran laulu aiheuttaa vähäpätöi-

sen draamallisen toiminnan, jota suorittavat pii-

rin sisällä olijat. — P.-lauluja on sadottain: muu-
tamat niistä kulkevat perintönä sukupolvelta toi-

selle, toiset taas keksitään asianomaisessa tilai-

suudessa sitten heti unhoittuakseen. Niiden sisäl-

lys on usein ala-arvoinen. — P. eroaa laululei-

keistä siinä, että edellinen on näöltään tarkoituk-

setonta pyörimistä, jälkimäinen kannattaa aina

jotain toimintaa, vrt. Laululeikki, Leikki,
K a n s a n 1 e i k i t. A-i C.

Piiritys on asteittainen, järjestelmällinen tun-

keutuminen linnoitusta kohti tilapäisten varus-

tusten suojassa, samalla käyttäen piiritystykistöä

linnoituksen puolustusneuvojen hävittämiseksi.

P:n periaatteet ovat pääasiallisesti vielä insi-

nööri VaubanMn 1600-luvun lopulla kehittämän
hyökkäysmenetelniän kannalla. Sen mukaan va-

littiin ensin kahden varustuksen välinen hyök-
käysrintama. Tätä kohtaa vastaan keskitettiin

hyökkäys, joka pääasiallisesti oli teknillisten

joukkojen ja tykistön tehtävänä. Läheneminen
tapahtui kolmen samankeskeisen juoksukaivoksen
laatimisella: ensimäinen luotiin 600 m glasiissista,

toinen 250-300 m siitä, kolmas ja viimeinen gla-

siissiu juurelle. Etumaisten juoksukaivoksien si-

vustat luotiin taaksepäin kaareviksi ja yhdistet-

tiin lähimpään taaempaan juoksukaivokseen.

Juoksukaivokset yhdistettiin sikinsokin kulke-

villa approcheilla. Kaikki juoksukaivokset teh-

tiin leveiksi, niin että tykistö voitiin niiden
suojassa kuljettaa eteenpäin. Viimeisen juoksu-
kaivoksen ja linnoituksen kontereskarpin välillä

tapahtui maanalainen miinataistelu. — Uuden-
aikainen p. eroaa asiallisesti monessa kohden
Vauban'in järjestelmästä, osaksi tuliaseiden ja

räjähdysaineiden täydellistymisen, osaksi p:een
osallisten joukkojen suurilukuisuuden sekä nii-

den muonituksesta, johdosta y. m. johtuvien eroa-

vaisuuksien tähden. Uudenaikaista linnoitushyök-
käystä käydään samojen sääntöjen mukaan, jotka
ovat voimassa kenttätaisteluissa (ks. L i n n o i-

jtussota). Tällöin on huomattava, että jalka-

I väki (eivät teknilli.set joukot) suorittaa pääliyök-
I kiiyksen, ettei mitään hyökkäysrintamaa valita,

j

vaan hyökkäys tapahtuu kaikilta tahoilta koko
1 linnoitusta vastaan, että juoksukaivoksia ja

I

approcheja kaivetaan vain kolmannen vaiheen

1

aikana, lähihyökkäyksessä, sillä erotuksella

Vauban'in menetelmästä, että juoksukaivokset
I tehdään s.yviksi ja kapeiksi, ainoastaan jalka-

j

väkeä varten. Vauban"iu mukaan kaikki hyök-

I

käystiet suunnattiin vallirikkoa va.sten. Nykyään
t
nämä kulkevat kaikkia, sekä fortteja että väli-

pattereitakin vastaan. Sitävarten ou neljäs vaihe,

n. s. ryntäysasema tarpeen, ennenkuin ryhdy-
tään lopulliseen hyökkäykseen, väkirynnäkköön.

il. V. n.

,.Sodan lakeja ja käyttötapoja'' koskeva, toi-

-sessa rauhankonferenssissa (1907) tehty yleis-

sopimus kieltää ahdistamasta t. pommittamasta
varustamattomia kaupunkeja, kyliä ja rakennuk-
sia Piirityksessä ja pommitettaessa on uskon-
nollisiin ja tieteellisiin tai hyväntekeväisyystar-
koituksiin käytettyjä rakennuksia, mikäli mah-
dollista, suojattava ja säästettävä; ryöstettäväksi

ei väkirynnäköllilkään valloitettua kaupunkia t.

muuta paikkaa saa luovuttaa. R. E.

Piirityskone ks. Ballista ja Sota-
koneet.

Piiritystila. 1. Turvallisuustoimenpide, johon
äärimäisissä hätätapauksissa ryhdytään järjes-

tyksen ylläpitämiseksi. P :aan voidaan useiden

valtioiden lakien mukaan julistaa pienempi t.

suurempi alue joko sodan taikka sisällisen levot-

tomuuden (kapinan) johdosta ; useasti puhutaan
silloin myöskin sotatilasta. P:lle on ominaista,

että sotilaallinen valta oleellisesti astuu siviili-

hallinnon sijalle; saattaapa tämä tapahtua niin

laajalti, että varsinainen täytäntöönpanovalta ko-

konaan siirtyy edelliselle. Rinnakkaisilmiöitä
ovat tavallisesti lausunto-, yhdistys- y. m. vapauk-
sien sekä henkilökohtaisen vapauden ja loukkaa-

mattomuuden sekä oikeusturvallisuuden rajoitta-

minen, sotilastuomioistuinten asettaminen y. m.
P:n voi useimmissa maissa hallitus panna toi-

meen ; Ranskassa siihen vaaditaan laki. Muuten-
kin ovat tätä koskevat säännökset eri maissa
vaihtelevia, ja muutamissa valtioissa, kuten Ve-

näjällä, on tällä alalla erinimisiä ja eriasteisia

toimenpiteitä käytettävänä; sellaisia ovat ..suo-

jelustila", „enennettv suojelustila", ..sotatila".

Suomen oikeus ei tunne p :aa. ks. Sotatila,
Suojelustila. — 2. Vihollismaassa olevan

linnoituksen t. muun varustetun paikan piirittä-

minen sodan aikana (ks. Piiritys). /'. E.

Piironki iruots. hirong, byrä). laati-

koilla varustettu matalahko kaappi.

Piirtojalka, koneteollisuudessa kappa-
leitten pintoihin suorien viivojen piirtä-

miseen käytetty apuase, johon piirto-

puikko kiinnitetään eri asentoihin ja

korkeuteen. Kappale asetetaan asian

vaatimaan asentoon valurautaiselle sileä-

piutaiselle piirtopöydälle ja p :aa kulje-

tetaan pitkin pöytää niin, että piirtopui-

kon kärki piirtää kappaleeseen viivan

haluttuun kohtaan. P-o P-o.

Piirtokirjoitukset (lat. insciiptiones) ovat

yleensä kaikki kestävään aineeseen (kiveen,

metalliin v. m. s.) tehdyt merkinnät. Osaksi ne
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viiiuaiiliian |>iii>ll<-kirjoituk»iii. aiotut »elit-

-u ni?'' -'"••ilon inerkitystÄ, Joihin ne on

pantu ira- hautakiviin y. m. s.»; toi-

>i!l I '. Iii :~enipi tarkoitus julkisina tai

ikirjoiUH viilittilii jiilkininailmnlle

Id liiiitoriallisislu tapaliliimista.

-ista. laeista, kiiiisaii|ti«i4tt<ksis(a

r,~ista. testamenteista y. m. s. Tii-

-rl p. olivat etenkin vanhoina ai-

^ tannössÄ, Julioin inuita keinoja siii-

Ivuua asiakirjoja hävitykseltä ei ollut siinii

määrässä kuin myOhempinii aikoina. P:ia ta-

vataan kreikkalaisilla ja roomalaisilla, samoin
seeniiläisillii jn muilla vaulmn ajan kansoilla,

mutta myös intialaisilla, skandinaaveilla (ks.

Riimukirjoitus). .Sisil .\asinn turkkihiisillu

kansoilla iks. M u i o a i s t u r k k i 1 a i s e t kivi
kirjoitukset). Tilllaisten p:n merkitys on

tietenkin hyvin suuri, sitä suurempi, mitil ylei-

sempi niiden käylUutö on ollut, ja niiden tutki-

mista varten on muodostunut erikoinen aputiede,

epiprafiikka. Peruste<-llisimmin tutkitut

ovat kreik. jn roomal. p. Jo aleksandrialaisella

ajalla tiedetään näitä kootun ja tutkitun ja rene-

8ans>in ajalla alettiin innolla kokoilla p:ia sa-

Hioin kuin muitakin muinaisajan muistomerkkejä
(vanhin huomattava keräilijä Kyriakos Anco-

nasta MOOluvulla) . Huomattavia piirtokirjoitus-

julkaisuja toimittivat Smetius (..Tnscriptiones

antiquir". 15881. Grutcr (..Inscriptiones antiqus
totiu« orbis romanie". 1003). Mnratori (..Novus

tl .-iMirus veterum insc-riptionum". 1739-42).

S i'ii monin verroin täydelli.-emmiit ja joka suh-

t»-<^^a paremmin toimitetut ovat Berliinin tiede-

akatemian kustantamat ..Corpus iiisrriptionum

prieearum". CIO 1 1828-59. indices 1877). jonka
toimitu>ita aluksi BrK-kli johti, ja ..Corpus insorip-

tionum latinarum". CIL (vrsta 186S), jota on il-

mestynyt yli 40 nidosta, ja jonka johtajana Moinm-
(»en oli. Tavattoman runsaat löydöt Kreikassa ovat
pakottaneet Berliinin tiedeakatemian aloittamaan
uutta laitosta kreikkalaisia p:ia (..Inscriptiones

fTT^c»", IG. v:sta 1873 alkaen, nyk. yli 20 ni-

do«ta) OHakui yhteistyössä Pariisin .\cnd<5mie des
inix:riptions'in kanssa. Tämä kumminkin rajoit-

tuu vain Kreikkaan, saariin ja Italiaan: Wienin
tiedeakatemia valmistelee Vähän-Aasian p:sta

täydellistä julkaisua, josta yksi vihko lykialai-

• io p:ia on tähän mennessä (19I4| ilmestynyt.

mutta tStil nykyä on tyydyttävä erinäisten tär-

keimpien kaupunkien (Mapnesian. Perpamonin.
Prienen ja osaksi Miletokseni p;n julkaisuihin

ja Hinne tänne siroteltuihin p:iin. Venäjän alueella

tavatut kreik. ja lat. p. on Latysev julkaissut
Ir, -iriptiones anti<pia> one septeutrionalis Ponti

I nii" I. II. IV. 188.5 HIOI). Paitsi suuria

|.. jiilkaituja on ilmestynyt eri tarkoituksia var-

ten kokoonpantuja p. valikoimia. — Myilhemmin
kuin kreikkalaiiiin ja roomalaisiin on käännetty
huomiota muiden kansojen p:iin. Institut de
Franee aloitti 1881 seemiläisten p:n julkaisemi-

•en (..Corpns inseriptionum semitiearum". CIS) ;

etnukien p. ovat myös julkaistavina (..Corpus

inMTiptionum etrusrarum", CIE, 1893-). Muista
p:sta ks. Muinaisturkkilaiset kivi-
k irjoit ukset, Nuolenpääkirjoitus,
Riimukirjoitus. L, T.

Piirtoneula ipiirtonnskali I. piirto-
pui k k oj , terSvä- ja kovakärkinen suora- tai

1'iirusiin.

mukaan, miten

V. //.

esittää viivojen

koukkupiiinen teräspuikko. jota käytetään var-

sinkin nu>tallityössä kappalten pintoihin merkki-
viivoja piirrettäessä kUyttäiiiiillä tavallisesti vii-

voilinta apuna. .Mustien kovapintaistoii kappalten
pintoihin sivelläiin tavallisesti liituvettä. jotta

piirto selvemmin näkyisi. Läkkisepät kiiytliivät

mustaan levyyn viivoja vetilessiiäu tavallisesti

messinki-p:aa. /'-o Po.
Piiru, kompassin piiru (enpl. point, ruots.

sträck) on 11° 15' suuruinen vaakatiusaiiteen

kulma, eli '!„ näköpiirin isovmpvrästä.

F. IV. L.

Piirustin, tussilla tai nuiuUa juoksevalla vä-

rillä piirrettäes.sä käytottävii piirtotorä, jossa on
kaksi siirtoruuvilla vh- _^^^
distetl.vU. vierekkäin ole-

vaa litteätä kärkeä. Niitä

etiennelään tai laheune-

täiiii ruuvista kiertämällä sen

paksuja viivoja halutaan.'

Piirustus tarkoittaa taitoa

avulla todelliseen tai mielikuvitusinaailiuaan kuu-

luvaa aihetta
; p. on myös näin telity kuvallinen

esitys. P.-taidolla on joko käyliiiinöllinen tai

taiteellinen piiämäärii. Eilell. tapauksessa p:ta

sanotaan teknilliseksi I. ammatt i-p:ksi,

ja se suoritetaan sääntöjen mukaisesti ja käyt-

tämällä erilaisia apuneuvoja (viivoitinta, harppia

y. m.). Täliän kuuluvat koiistruktsioni-, raken-

nus-, kone-, kartta-p:t y. m. [A. zur Mepede,
..Wie fertipt man technisohe Zeichnunpen?"
(1901) ja Ross, „Einfilhriinp in das techiiische

Zeiehnen" (1902).] — Taiteellinen p. on vapaan
käden 1. k ä s i v a r a-p :ta. ja se voi olla laa-

dultaan sekä yksistään koristeleva (ornamentti p.

t. m. s.) että varsinainen kuvaesifys (henkilö-,

eläin-, maisema-p. y. m.), milloin tiiysin itsenäi-

nen, milloin vain alkutyö (luonnos, harjoitelma,

kartonki t. m. s.). P. tapaan katsoen on ole-

massa kaksi päämeneteliniiii : aihe esitetiiän joko

kontunrien 1. ulkopiirteiden ja muiden luonteen-

omaisten viivojen avulla tai kuvataan tummien
ja valoisain pintojen maalauksellisella vastakkais-

vaikutuksella ; usein käytetiiän kumpaakin mene-
telmää yhtaikaa. Erittäin tärkeil merkitys on

p :.s8n perspektiivillä, ks. K ä s i p i i r u s t u s. —
P. on ihmishengen aikaisimpia luomiskyvyn il-

mauksia. .Sitii ovat harjoittaneet jo Euroopan
luola-usukkaat ja kaikki vanhan ajan sivistys-

kansat. P.-taito kehittyy yhdessä eri taidelajien

kanssa, joita .se palvelee, ja itsenäinen p. juontaa

alkunsa varsinkin maalauksesta. Vanhin maalaus-

taide on ainoastaan värillistä p:la. Aluksi p. -taito

rajoittui pääasiallisesti vain taiteilijain piiriin,

jossa sen toinen toiseltaan oppi. mutta uudem-
malla ajalla on korkeampaa taiteellista p:ta ru-

vettu opettamaan erityisissä, usein taideakate-

mioihin liittyvissil p.-koiiluissa, kun taas p:n
kUytännöUistä puolta opetetaan etusijassa tek-

nillisissä kouluissa. Yleiseksi sivistyskeinoksi

katsoivat p:ta jo vanhat kreikkalaiset, mutta
vasta 17:nneltä viiosis. alkaen se on jälleen ko
honniit erikoiseksi oppiaineeksi. Nyk. ]>. kuuluu
yleistenkin koulujen opetussuunnitelmiin. ks.

Piirustusopetus. [Klinper, ..Malerei und
Zciehnunp" (18<l.'i|.] E. R r.

Piirustusopetus. Yleisen koulun p:n tarkoi

tuksenn. nvkyaikaisessa mielessä, on tehdä tppi-

li.ut kykeneviksi luontoa ja ympärislössiUln ole-
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vi;i esineitii iimocloii ja värin |Hiolesta oikein lia-

vaitsemaan sekit liavaittua yksinkertaisesti ja

selviisti kuvaamaan. Samalla koetetaan kehittää

oppilaita käyttämään piirustusta muotokielenään,

s. o. ajatustensa ja mielikuviensa ilmaisukeinona.

Kuu p. täten pyrkii palvelenuian kouluopetuksen
yleistä tarkoitusta, monipuoliseu, läpi elämän kes-

tävän harrastuksen heriittämistä. on piirustus-

aiheiden valinta nialulollisimman monipuolinen.

Tämä opetusaineisto valitaan oppilasten omasta
havaintopiiristä sekä koulun muiden oppiaineiden

alalta ja järjestetään muotovaatimusten mukaan
ja mikäli malidoUista muiliin aineisiin rinnas-

taen, niin että nykyaikainen teonperiaatekiu

(ks. t.) tulisi kauttaaltaan huomioonotetuksi. —
Yleisen koulun p. alkaa heti koulun alimmalta
asteelta mielikuva- ja muistipiirustuksena, liit-

tyen siten oppilasten kotoiseen ..lastenkamari-

piirustukseen" sekä toiselta puolen koulun asia-

opetukseen, sen havainnoUistuttajana ja elävöit-

täjänä. Piirustukseen liittyy kuvattavien esinei-

den savimuovailu sekä niiden pintamuotojen leik-

kely paperista. Keskiasteella opetus etenee vähi-

tellen todellisten, piirustusmalleiksi valittujen

esineiden tarkkaan havaitsemiseen ja pintavai-

kutteiseen kuvaamiseen ääriviivoin sekä värit-

täen luonnonväriseksi, aluksi värikynin, myö-
hemmin vesivärein siveltimellä. Yläasteella seu-

raa valaistusilmiöiden sekä kappalevaikutteisten

(perspektiivisten) ja seikkaperäisten väri-ilmiöi-

den havaitseminen ja kuvaaminen. Esinepiirus-

tuksen ohella jatketaan pitkin matkaa mielikuva-

ja muistipiirustusta, jopa muovailua ja paperi-

leikkaustakin, sekä harjoitetaan sivellinkuvaa-

mista (japanilaiseen tapaan), koristesommittelua

ja luonnostamista. Yläasteella harjoitetaan lisäksi

mittausopillista konstruoimista ja koristesommit-

telua, projektsionipiirustusta sekä käsityönope-

tukseen liittyvää teollista piirustusta. — Opetus
on ala-asteella luokka-opetusta, keski- ja ylä-

asteella luokka-, ryhmä- ja yksityisopetusta.

Monipuolisen aineenvalinnan ohella pidetään

myöskin silmällä monipuolisen teknillisen taita-

vuuden kehittämistä ja sen käyttämistä käsi- ja

taideteollisuuden palvelukseen sekä puhtaasti tai-

teelliseenkin luomistyöhön, milloin siilien vain

on tilaisuutta. [F. Flinzer. ..Lehrbuch des

Zeichenunterriclits" (ISTG). G. Hirth, ..Ideen iiber

Zeiehenunterricht und kiinstlerische Berufsbil-

dung" (1887), K. Lange, ,.Die kiinstlerische Erzie-

hung der deutschen Jugend" (1893). Ruskin.
„Elements of draxving" (1898), ..The Prang ele-

mentary course in art instruction". G. Götze,
„Methodik des Zeichenunterrichts an Volks-

scbulen" (1903), G. Kerschensteiner, ,,Die Ent-
vvicklung der zeichnerischen Begabung" (190.5).

A. Kohonen, ,.Piirustusope-

tus" (1911).] A. K:nen.
Piirustuspöytä, pöytä, jolle

piirustettaessa paperi kiinni-

tetään; on tavallisesti asetettu

sellaiselle jalustalle, ja vasta-

painon tai jousilaitteen avulla

siten kevennetty, että sitä voi-

daan helposti kohottaa ja las-

kea sekä kääntää eri kalte-

vuuksiin tarpeen mukaan.
Pöydän nurkkauksiin on sovi-

tettu johderullat. joiden kautta Piuu.i,

kiertävään lankakin on vaakasuora viivoitin kiin

nitetty siten, että sitä voidaan siirtää ylös ja

alas pöytää pitkin sen suunnan pysyessä muut-
tumattomana. V. H.

Piisami, b i i s a m i. ks. M y s k i.

Piisaminahka ks. B i i s am i r o 1 1 a.

Piisamirotta ks. U i i s a m i r o 1 1 a.

Piisintteri. puhtaana hohtavan valkeata t. me-
tallioksidien kirjavaksi värjäämää amorfista pii-

dioksidia, joka sisältää vaihtelevia määriä vettä.

P:iä syntyy kuumien läliteiden (geysirien) reu-

noille veden jäähtyessä ja myöskin eräänlaisten
piilevien vaikutuk.sesta. Se muodostaa kauniita
porrasmaisia penkereitä, joista kuuluisimpia ovat
Uuden-Seelanuin ja Yellou.stone- puiston esiint.y-

mät. E. M-nen.
Piiska, eläinten hosumiseen käytetty väline,

jonka puinen varsi joskus on nahkahihnoilla ver-

liottu ja metallilieloilla koristettu: p:n siima
on tavallisimmin nahkanauhoista palmikoitu. —
R a t s u-p. on varreltaan lyhempi; kasakkain va-

semmalla olalla kannettavaa piiskaa sanotaan n a-

g a j k a k s i (ks. t.).

U. T. S.

Piisku (Solidago), my-
kerökukkaisiin kuuluva,
jokseenkin korkea ruoho,

jolla keltakukkaiset lu-

kuisat mykeröt ovat ker-

rottuna terttuna varren
latvassa. Ainoa meikäläi-

nen laji on k u 1 1 a p i i s-

k u (S. virgaurea), jolla

on sahalaitaiset suikeat

lehdet ja kasvaa yleisesti

ahoilla ja kuivissa met-
sissä. Useita kookkaita
ameriikkalaisia lajeja, joilla

tavallisesti on nuokkuvat
mykerötertut, viljellään

koristekasveina meilläkin,

vaikkei yleisesti.

K. L.

Piiskujänis (Lagomys),
sukua jäniksille, joista ne
että vartalo on tana-

kampi, etu- ja taka-

jalat jotenkin yhtäpit-

kät, korvat lyhyet,

hännän paikalla vain

rasvakyhmy ja että

poskihampaita on vain

5 (jäniksillä 6) kus-

sakin leukapielessä;

ääni on vahva, vihel-

tävä. N. 12 lajia, joista

1 Ameriikassa. muut
Aasiassa Uraliin saakka lännessä. A 1 p p i p.

I L. nlpiniisj, jonka pituus on n. 25 cm, pääväri

punankellertävä. asustaa Keski-Aasian vuoris-

toissa (myös Kamtisatkassa) . etenkin metsäseu-

duissa 1.000-4,000 m:n korkeudessa. Ogotona
(L. ogotona.) taas tavataan aroseuduissa. P :t

asustavat usein suurissa joukoissa samoilla pai-

koin kallionhalkeamissa tai itse kaivamissaan
nuiakoloissa. jonne ne vaaran uhatessa nuolen-

nopeasti pakenevat. Ravinnokseen ne käyttävät

kaikenlaisia kasviaineita ja kokoovat loppukesällä

talveksi suuret säännöllisesti ladotut heiuävaras-

Rultapiisku.

pienehköjä jyrsijöitä,

eroavat m. m. siinä.

.\lppipiiskujftniksiä.
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toi. jolkii usvin lumirikknina tnlviii»

Mö-tävut II J» hevosilleen. /. V».
Piiskuri, 17>>4 v:n lain iiiuktutn maali» ja

k5-!p:v_-!-':i nippa- ja vitsarnnpii*tiist!i toimit-

V "y lienkilö. .*»itÄ niiiktia kuin sa-

•v-et. jotka lopulli>e>ti jioiste^tiiu

^^n riko-laiu kautta, joutui-

V Uikkuni p : 11 toimi. A.T.
Piisoni N- li I 1 ^ o u i.

Piispa 'kreik. <-pi"«Jl-o;io* - tarkastaja), korkea
k liallitusniies. Vanliimma.-.-iu kristikun-

! ! sama kuin presbyteeri. niutta n. v:n
'. "-coi toi<taisek>i yksityiskolidisssann

i tavalla, mutta niitiliivfcti kiiy-

t ..,>.., L..r|ieiden pakotuksesta Polijois-Syy-

ria,*»a tai Viiliii.~.»ä .\ii>iussa kehitys, joku johti

monarkkiseen piispuuteen. Korkein kurinpito-

ja hallitusvalta joutui kussakin seurnkunuassa
yhä tSydellisemmin yhden henkilön käsiin ja p:n
nimikin omistettiin yksin hUnelle. Marttyyrikirkon
opillisten ja ulkonaisten levottonnuiksien aikana
seurakunnat oppivat yhä enemmän nUkemäUn piis-

puudes>a elämunsii parhaan johtajan. p:oja pidet-

tiin apostolien perinnön hoitajina, joille Jumala
itse oli uskonut seurakunnan kaitsemisen. ja sa-

nottiin : ..Seurakunta on piispassa". Alkuaan kaik-

kien yksityisseurakuntain p:t olivat yhdenarvoi-
sia. mutta kaupunkien ja maa.seudun ero. kaupun-
kien maallinen arvoasema, niiden kristillinen esi-

historia y. m. m. seikat vaikuttivat nikaa voittaen,

ett2 p:jen keskuudessa kehittyi monipuolinen arvo-

a.steikko. johon kuului piispoja. metroi>oliittoj:i,

arkkipiispoja, patriarkkoja ja ylimpänä paavi.

Samalla p:n hallitusaliie laajeni kauas paikallis-

seurakunnan rajojen ulkopuolelle siksi, mitä ny-
kyään sanotaan hiippakunnaksi. Katolilaisen p:n
vallantäydelli-yyteen kuuluu huoltaminen oikean
opin levit tiimisestä fpotetla-i magisterii), pyhien
toimitusten suorittaminen ()ura ordinia) sekä
lainsiiädäntu-. tuomio- ja hallitusvalta (jura jti-

risdictiontsi. Pyhien toimitusten joukos.sa on pi-

dätetty yksinomaan p:lle useita, kuten kastettu-

jen konfirmatsioni. papiksivihkiminen, pyhän öl-

jyn siunaaminen, kirkkojen vihkiminen, kunin-
tra.«ten kriiiinanminen y. m. Evankelisten kirkko-
kuntain keskuudessa on ainoastaan anjrlikaanincn
kirkko siiilyttftnyt piispuuden katolilaisessa mer-
kitykaessä. I.utherilaises.sa kirkos.sa p:n virka
tavataan ainoastaan ,Sknndina.'ivi;in maissa ja

Suomeiua. mutta katolilai-ten p:n vallasta mai-
nittujen maiden p:illa on uskonpuhdistuksesta
alkaen ollut ainoastaan varjo jälellU. Alkuaan oli

Ruotsi-.Suomen evankelisilla p:illa laajanpuolei-

nen tuomiovalta avioliitto- sekä erinäisissä muissa
kirkotlinta järjestystä ja siveyttä koskevissa
asioissa, kurinpitovalta papiston yli, ja useissa
tapaukoinsa suun vaikutus pnppinvirkain täyttä-
miseen, mutta 1080 :n kirkkolaki rajoitti näitä oi-

keuksia. Ja myöliemmin on annettu uusin säädök-
siä samaan suuntaan. •Säälyvaltiopäiväin aikana
Suomen p:illa oli itseoikeutettu jiUenyys pnppis-
ft&dyssä, mutta yksikamarisen eduskuntnlaitok-
cn roimaan n»tue««a 1000 he menettivät kaikki
valtiolliset erioikeutensa. Nykyäiln suomalainen
p. on tuomiokapitulin esimies sekä papillisen

» • 'iik»en ia seiirnkiintnellimän ylin vai-
\ tärkeimmät erikoisoikeudet ovat pa-

piK-j\ j!.>. immen ja tarkastusten pitäminen.

A. J. PH.

Piispainkronikka ks. S u u ni en piispain-
kronikka.

Piispajiirven hoitoalue ks. Hoitoalue ja

M e t s a 11 h o i t o I a i t o s.

Piispajärvi (l. Pispa järvi), kylä ja poh-

joisesta päin Kiantajärveen laskeva järvi Suo-

mussalmen pitäjässä. Niiden mukaan on saanut
nimensä P:n metsänlioitoalue. joka käsittäfi

kruununmaat Suomussalmen pitäjän pohjois-

osassa.

Piispakardinaali ks. Kardinaali.
Piispnnhiippa ks. Tl i i p pa.

Piispnukäräjät, piispan t. hänen edustajansa

toimittama kirkollisen siMirakuunantnrkastus. Jo
\anlian kirkon aikana kuului piispan tärkeim-
piin velvollisuuksiin mieskohtaisesti tutustua hä-

nen hallittnvinaan oleviin seurakuntiin. Keski-
ajalla piispat löivät usein laimin tätä velvolli-

I suuttaan, mutta Tridentin kirkolliskokous vel-

voitti heidät siihen jälleen. Uskonpuhdistuksen
aikana p. tai niihin verrattavat tarkastukset sai-

vat suuren merkityksen, koska kirkolliset paran-

nukset pantiin juuri niiden kautta käytännössä
toimeen. V;n 1086 kirkkolaki velvoitti Ruotsi-

Suomen piispoja tarkastamaan joku vuosi niin

monta seurakuntaa kuin mahdollist.a. Suomen
voimassaolevan kirkkolain mukaan piispan on
toimitettava tai muilla toimitutettava joka vuosi

p:iä niin monessa seurakunnassa, että ne tulevat

viidessä vuotiessä pidetyiksi hiippakunnan jokai-

sessa seurakunnassa. P :iin on seurakunnan kirkko-

herran annettava tarkastajalle kirjallinen ker-

tomus seurakunnan tilasta. Tarkastukseen kuu-
luu kaksi osaa: yksityisluontoisempi, jossa tar-

kiustetaan kirkon kirjat, tilit ja omaisuus y. m.,

sekä yleinen tarkastus, joka toimitetaan julki-

sesti kirkossa. Tämä alkaa jumalanpalveluksella,

jossa .scur.akunnan kirkkoherra saarnaa. Sitten

seuraa kristinopintaidon kuulustelu sekä tut-

kinto nuorison kirkollisesta kristinopinopctuk-
sesta, lukukinkereistä. ripillelaskemisesta, juma-
lanpalveluksista, sakramenttien nauttimisesta ia

seurakunnan siveellisestä tilasta. Näiden toimi-

tusten jälkeen kehoitetaan perheenisäntiä, papis-

toa, kirkkoneuvostoa ja kirkon isäntää astumaan
esiin, otetaan keskusteltavaksi kirkkoherran an-

tamassa kertomuksessa mainittuja asioita ja tie-

dustellaan, onko muistuttamista papistoa ja kir-

kon palvelijain virantoimitusta vastaan, mitä epä-

kohtia on hengellisessä eliimässä ilmaantunut,

miten vaivaishoitoa toimitetaan y, m. seurakun-
nan cläniäiin ja liallintaan kuuluvia asioita. Toi-

mitus lopetetaan piispan pitämällä puheella.

A. J. P-tt.

Piispanpuku. Täydelliseen katolisen piispan

messupiikuun kuuluu: hiippa, sauva, kultasormus,
kultaristi, dalmntika. tunika, roclietum, pal-

lium sekii erityismalliset hansikkaat ja kengät,

niippa dat. miirn) on ylimmiiispapillisen arvon
merkki, ks. Hiippa. Piispansauva. alkuaan
vahvan kävelykepin kaltainen, kädensijalla varus-

tettu, sittemmin n. v. 1000 jälkeen, pitkii, tav.

norsunluisella suurella koukulla varustettu, tai-

teellisesti koristettu sauva, kuvaa piispan

paimenvirkaa ja valta-asemaa. Katolisessa kir-

kossa sitä kannetaan piispan jiilessä: ainoastaan
Hiunatessaan piispa pitäii sitä käde.ssään. Sormus,
jota kannetaan oikean käden etusormessa, kuvaa
piispan avioliittoa seurakunnan kanssa. Risti ku-
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vaa uskon tunmistaniista. Daliiiatika (ks.t.). tunika

ja rocliotum ovat juuri tässä järjestyksessä puet-

tavia, hienosta pellavakankaasta tai silkistä val-

mistettuja vaatekappaleita. Pallium, arkkipiispan

merkki, jonka paavi antaa ikäänkuin valtaki;-

jana. on noin kolmen sormen levyinen, valkoi-

sista villoista kudottu. 6:11a mustalla, silkillä om-
mellulla ristillä koristettu vaatekappale, joka olka-

päille laskeutuen putoaa selkään ja rinnalle

pitkänii nauhana. Suomessa piispat kiiyttävät ai-

noastaan kultaristiä ja kaapua. .4. J. P-a.

Piispansauva ks. P i i s p a n p u k u.

Piispantarkastus ks. P i i s p a n k ä r ä j ä t.

Piispanvaali. Vanhimmassa kristikunnassa

kukin seurakunta kokouksessaan valitsi piispan.

Myöhemmin room. keisarit ja eri maiden hallitsi-

jat pyrkivät määräämään semminkin vaikutus-

valtaisempien piispanvirkojen täyttämisestä. Kir-

kon puolelta pidettiin keskiajalla tärkeänä, että

tuomiokapituli sai vapaasti toimittaa ja paavi

vahvistaa p:n. Kuitenkin on katolisissa maissa
vielä tänäänkin maallisilla hallituksilla vaiku-

tusta p:iin. \enäjän kirkossa keisari lain mu-
kaan nimittää toisen kahdesta synoodin esittä-

mästä henkilöstä. Anglikaanisessa kirkossa p.

on itse asiassa kuninkaan yksinoikeus, vaikka
muutamiin piispanvirkoihin toimitetaan muodol-
linen vaali tuomiokapitulissa. Kuotsi-Suomessa p.

uskonpuhdistuksen jälkeen tosiasiallisesti jäi riip-

puvaksi kuninkaan harkinnasta, vaikka kirkko
ei koskaan luopunut vaatimasta vapaata vaalioi-

keutta. Milloin papiston vaali tuli kysj^mykseen,
niin sen tav. toimitti valtiopäiväin pappissääty.

V:n 1686 kirkkolakikin puhuu tuomiokapitulin
ja papiston toimitettavasta vaalista, mutta an-

taa kuninkaalle nimenomaisen oikeuden nimittää
virkaan myöskin jonkun muun. Suomen voi-

massaolevan kirkkolain mukaan p:n toimittavat

suljetuilla lipuilla hallitsijan määräämänä päi-

vänä kaikki hiippakunnassa palvelevat vakinai-

set papit ja ne. jotka toimittavat omalla vastuul-

laan vakinaisia papinvirkoja, sekä tuomiokapitu-
lin vakinaiset jäsenet ja virkamiehet, olkootpa

papiksi vihittyjä tai ei. Arkkipiispan vaalissa

on äänioikeus myöskin muiden hiippakuntain piis-

poilla ja tuomiokapitulin vakinaisilla jäsenillä.

Kolmesta enimmän ääniä saaneesta ehdokkaasta
hallitsija nimittää yhden piispaksi tai arkkipiis-

paksi. A. J. Pii.

Piispanviitta, silkistil valmistettu, runsaista
kirjailuista jäykkä, hiaton kaapu, jota piispa

käyttää juhlallisissa toimituksissa. A. J. P-ä.

Plispanvuori, kaunis näköalapaikka Laatokan
pohjoispäässä lähellä Kirjavalahtea.

Piissä sanotaan aluksen olevan, kun osa sen

purjeita on asetettu vetämään keulaan päin ja

toinen osa perään päin siten, että aluksella on
vain vähän tai ei ollenkaan vauhtia. F. W. L.

Piitetrafluoridi ks. P i i.

Piitime Iruots. Piteä), kaupunki Pohjois-

Ruotsissa, Norrbottenin läänissä Piitimenjoen
suussa 10 km merestä, osaksi joen vas. rannalla
osaksi Hägsrholmenin saarella; 2.5,54 as. (1912).

Useita sahoja; harjoitetaan merenkulkua, kalas-

tusta, kauppaa. — Per. 1621 (nimellä Hedvigstad)
6 km nykyisestä paikastaan, jonne siirrettiin

1668. Venäläiset ryöstivät P:n 1716, hävittivät

sen täydellisesti 1721. Oli 1810-56 Norrbottenin
läänin pääkaupunkina.

Piitimenjoki (ruots. Piteiilf), joki Pohjois-

Ruotsissa, Ruotsin Lapissa ja Länsipohjassa, al-

kaa Sulitelman ilärinteellii olevasta Hadetjnurin
tunturijärvestä 956 m yi. merenp., virtaa kaak-
koista pääsuuntaa asumattomien tai harvaan-
asuttujen jylhien seutujen läpi muodostaen useita

kapeita järviä ja mahtavia putouksia (TroU-
forsenin put.-kork. 40 m, Storfor.senin 47 m,
äkkijyrkän Fällforsenin 5. s m), laskee vuonomai-
sen suulahden kautta Pohjanlahteen; 340 km,
vesialue 12,000 km^ Lisäjokia verraten vähän
ja lyhyitä. (E. E. K.)

Piittyminen gfol., prosessi, jossa liukoisa pii-

happo tunkee tieltään sedimenttivuorilajeihin

hautautuneista eliöjäännöksistä orgaanisen ai-

neksen, säilyttäen siten jäljennöksenä eläimen
t. kasvin alkuperäisen muodon. Huokoiset vuori-

lajit voivat myöskin piittyä, kun piihappoa tih-

kuu niihin. E. }(-neti.

Piivaski = d i o p t a a s i (ks. t.).

Pik ks. P i c.

Pikajarru ks. Jarru.
Pikajuna ks. J u n a.

Pikajuoksu ks. Juoksu.
Pikakirjoittajain yhdistys perustettiin 24 p.

tammik. 1872. Sen puheenjohtajina ovat olleet

varatuomari S. Dalström (1872-79). toimistotireh-

tööri U. Margunoff, senaattori F. Lerche, vapaa-

herra E. G. Palmen (1882-1905; sihteerinä 1872-

82) ja ylitarkastaja L. Nevanlinna (v:sta 1905).

V. 1905 erosivat melkein kaikki ruotsinkieliset

pikakirjoittajat yhdistyksestä, perustaen uuden
..Gabelsberger" nimisen yhdistyksen. — P. y:n
toiminnan tarkoituksena on ollut pikakirjoituk-

sen edistäminen sekä pikakirjoittajain valmista-

minen valtiopäiväin keskustelupöytäkirjain pi-

toa varten. Jo 1863 ;n valtiopäivillä oli J. E.

S\van parin oppilaan kera ritaristossa ja aate-

lissa sekä S. Dalström samoin parin oppilaan

kanssa porvarissäädyssä pikakirjoittamassa pöytä-

kirjat. V. 1872 otti pappissääty ja v. 1877 talon-

poikaissääty samoin pikakirjoittajat käytäntöön.
Siitä lähtien P. y. kaikilla valtiopäivillä toimi

pöytäkirjanpidon välittäjänä sekä vielä ensimäi-

sessä yksikamarieduskunnassakin 1907. kunnes
eduskunta 1908 otti palvelukseensa pikakirjoit-

tajat ilman yhdistyksen välitystä. — V:sta 1885

yhdistys on valtiopäivillä toimintaansa varten

nauttinut rahallista avustusta. V. 1872 alkoi il-

mestyä ruotsinkielinen pikakirjoituslehti .,Tid-

ning för stenografi" J. E. Snanin sekä yhdistyk-

sen monivuotisen opettajan ja varapuheenjohta-

jan Aug. Fabritiuksen toimittamana. Se lakkasi

1902. Suomenkielisen ..Pikakirjoituslehden" pe-

rusti 1887 maisteri Vilho Sederholm. Slolemmat
lehdet saivat yhdistykseltä tehokasta rahallista

kannatusta. F. W. K.

Pikakirjoitus on äännekirjoitusta, jolla on eri-

koiset merkkinsä ja erikoiset kirjoitussääntönsä

tavallista kurrenttikirjoitusta lyliyemmän sekä

nopeamman kirjoituksen aikaansaamiseksi. Jo ai-

kaisin oli tavallisen kirjoituksen ohella käytän-

nössä nopeampaa merkintää varten joko merki-

tyn sanan lylientäminen (joitakin kirjaimia tai

tavuja poisjättämällä tai ne lyhyemmin merkit-

semällä [abbreviatuurij) tai vierekkäisten kir-

jainten sulattaminen yhdeksi (ligatuuri) ; tällai-

seen lyhyyden tavoitteluun perustuu sekin, että

vieläkin määrättyjen matemaattisten ja kemial-
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' "i siinä on varsinaiset

\ vain niihin liillyncinU.

''~i<'iniistli on tnnnetnin Ti-

'ttiin orjan ja ystäviin, kiiyt-

; .\,.:.. ..i.mir"). joka kumminkin näh-

tavJlAti juurtaa alkunsa jo >atakiintu vuotta sitä

ennen k&ytetyistä kirioitusnii-rkei.stä. Tätä ja

»iitä joliilettuja järjestelmiä käytettiin ja kelii-

tettiin vuosiiuitoja jälkeen|iäin kautta länsiroo-

lualaisen keisari-ajan kauas keskiajalle asti. kun-
nes ne vähitellen joutuivat unhoon. Kirjainten
poisheiton ja yhteensuluttami.sen ohella niissä

m. m. varsinkin saavat melko sijan n. s. sii^elit.

jolloin sanan tavallisella alku- tai joskus muul-
lakin kirjaimella sellaisenaan tai muunnettuna
tai lopulta aivan mielivaltaisella merkillä osoite-

taan yhtä tai useampia sanoja tai kokonaisia lau-

seita. Vasta 10 :nnellatoista vuosis. En<;lannissa

uskonnollisvaltioUisten taistelujen aiheuttamana
Jälleen tulee p:n tarve tuntuvaksi. John \Villis

rakentaa 1002 yksinkertaisimmista mittausopilli-

NäytteitA eri pikakirjoitus-järjestelmistä.
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Jokainen knkoniil opettaja ilPinn, initi-n siiiirrssa mHllrassH
opotuksen tuloksot riippuvat oppikirjasta

sigta kuvioista: suorasta viiva.sta sekä ympyrästä
ja .sen osista uudet kirjainmerkit, ensiiiiäiseuä

käyttäen prta nykyi.sin yleisimmin merkitsevää
sanaa ..stenofjraphia" (kreik. s/c/io'» = ahda-s, ja

gruphcin = kirjoittaa) ; vanhalla ja keskiajalla

oli nimenä yleisimmin ollut ..takhyjjniphia"

(krcik. ^/A-/ii/'« = nopea) . \Villisin p :n polijalla nyt
muodostuu riin.saasti järjestelmiä, mutta varsi-

naisesti tieleelliscUä tavalla kiiytfiiii ja järje.ste-

lec hänen aatteitaan vasta .lohn Byrom 1741, ot-

taen merkkien valinnassa eri äänteitä varten luio-

mioon myös merkkien frekvenssi- ja liltUnlii

seikat. Varsinkin vokaalien merkintä on aiheena
yhä uusien järjestelmien syntymiseen. Toiset

osoittivat niitä konsonanttimerkkien eri asen-

noilla, toiset pisteilii lal pieniä viivoja eri asen-

toihin koiisonanttimerkkeihin iiiihilen asettamalla.

Vksinkertnisin näistä on .Saiiiiiel Taylorin ITHfl

laatima, jossa tavun keHkellii oleva vokaali jäte-

tään merkltHeinättii, alku- ja Inppiivokaall osoilc-

tiuin pistcellil, ^11 koko Euroo|>an tämä järjes-

telmä levisi jäljittelyinä ja sovitelmina; Espan-
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jassa on P. Martin sovitelnia vii>läkin kiiytiin-

nössä. Enplauninkielisissä maissa on täliäuasti-

sen kehityksen tuloksena Isaac Pitmanin järjes-

telmä (1837) ja sen kehittelyt enimmin levinneet.

Tässä ..phouography" nimellä tnnnetussa on jäl-

leen palattu ääntiöideu täydelliseen merkintään
pisteiden ja viivojen avulla sekä muutenkin yri-

tetty mahdollisimman tarkkaa äännemerkintää.

Järjestelmän merkit voidaan latoa painokirjasi-

millakiu. mikä tietysti on erinomainen etu p.-kir-

jallisuuden levittämisessä. Hanskassa ovat nämä
n. s. seometriset järjestelmät päässeet ehkä

suurimpaan täydellisyyteensä Dnployen (1868)

järjestelmän kautta, jossa sekä konsonantit että

vokaalit osoitetaan omilla merkeillään ja koete-

taan toisiinsa sujuvasti yhdistää, samalla mahdol-

lisimman äänteenmukaista kirjoitusta tavoitellen.

Uuden uran alkaja on pikakirjoituksen alalla

saksalainen Franz Xaver Gabelsberger (1789-1849).

Hänen v:sta 1817 suunnittelema ja 1834 oppi-

kirjassa ..Anleitung zur deutschen Redezeichen-

kuust oder Stenographie" julkaisema järjestel-

mänsä käsittää etupäässä tavallisen kurreutti-

kirjoituksen kirjainten osista otettuja merkkejä
ja ottaa entistä täydellisemmin huomioon merk-
kien valinnassa, paitsi niiden kirjoittamisen

helppoutta ja lyhyyttä, myös niiden toisiinsa liit-

tämisen ja sulattamisen, sekä antaa useimmin
esiintyville äänteille sujuvimmat merkit. Tämä
graafillinen järjestelmä on monilukuisina
sovitelmina levinnyt melkeinpä kaikkiin kan-
soihin ja Gabelsbergerin nerokkaat aatteet ovat

kaiken senjälkeisen kehityksen pohjana. Sääntö-
jen suurempaa järjestelmällisyyttä m. m. vokaa-

lien merkinnässä tavoitellen sekä koettaen lähem-
min liittyä kielen rakenteeseen julkaisi W. Stolze

1S41 järjestelmän, joka monien parantelujen ja

muuntelujen alaisena oltuaan suurimmaksi osaksi

suli yhteen gabelsbergeriläiseltä taholta erkau-

neen Schreyn järjestelmän kanssa ..Stolze-Schreyn

järjestelmäksi" 1897; jälkimäinen onkin nykyään
Gabelsbergerin järjestelmän jälkeen yleisimmin
levinnyt Saksassa. L. Arends painostaa oppikir-

jassaan v;lta 1860 etusijassa kirjoituksen selvyyttä

sekä merkkien muuntelevaisuuden ohella vokaa-

lien kirjaimellista merkintää. Tieteellisesti hyvin
merkittävällä tavalla lausui julki järjestelmänsä
perusteluissa W. Brauns 1888 edeltiijäinsä par-

haat aatteet samoinkuin myöskin veljekset v. Ku-
nowski järjestelmäänsä varten 1895. mutta suu-

rempia hedelmiä käytännöllisyyteen nähden ei

ole ollut kaikista näistä yrityksistä Gabelsberge-
rin järjestelmän korvaamiseksi yksinkertaisem-
malla ja helpommin opittavalla. Nykyään on Sak-
sassa päivän kysymyksenä siellä vallitsevien eri

järjestelmien yhdistäminen yhdeksi ainoaksi, ja

aatteen toteuttamista onkin hallitusten kannatuk-
sella ryhdytty edistämään. — Gabelsbergerin jär-

jestelmän sovitti italian kielelle hyvin ansiok-
kaalla tavalla H. Noe ja unkarin kielelle I. ilar-

kovics, joiden molempien järjestelmät kotimais-
saan ovatkin laajimmalle levinneet. Samaa on sa-

nottava sen suomenkielisestä sovitelmasta, jonka
toimitti L. Xeovius (Nevanlinna). Ensimäisen
p.-oppikurssin hän antoi syksyllä 1874; ensimäi-
sen oppikirjansa. ,.Opa.stus suomalaiseen pikakir-

joitukseen''. hän julkaisi 1876. Hyvin vähän on
40 v;n kuluessa järjestelmään muutoksia tehty.

Toista suomenkielistä pikakirjoitusjärjestelniää.

20. VII. Paineltu " , 15.

\V. 1'abritiuksen samoihin aikoiliiu Stolzen jär-

jestelmästä sovittelemiux, ei milloinkaan ole pai-

nosta julkaistu ja se on vain vähässä määrässä
.siiavuttanut kannatusta. Mainittavamman ruotsin

kieli.sen sovitelman (iabelsbergerin järjestel-

mästä toimittivat suomalaiset J. E. Swan, W.
Margunoff ja S. Dal.ström, jotka 1861 Keis. Se-

naatin antamalla avustuksella kävivät Saksassa
varta vasten p;ta oppimassa. Oppikirjan julkaisi

Swan 1871. Kuotsis-sakin tämä on käytännössä.
Nykyään siellä lienee yleisin Melinin sovitelma.

F. W. K.

Pikakirjoituskongressit ovat kansainvälisiä

kokouksia, joihin pikakirjoittajat eri maista ko-

koontuvat yleisistä pikakirjoitusta koskevista
kysymyksistä neuvottelemaan. Niitä on täliäii

saakka pidetty Lcntoossa (1887), Pariisissa (1889).

Munchenissä "(1890), Berliinissä (1891), Chica-
gossa(1893) , Tukholmassa (1897) , Pariisissa(1900),

Brusselissä (1903). Darmstadtissa (1908), Madri-
dissa (1912) ja Budapestissä (1913). Kansainväli-

siä p;ja on pidetty myös gabelsbergeriläi.sten

pikakirjoittajain kesken Budapestissä (1896).

Koomassa (1900), Miinehenissä (1904), Grazissa
(1907), Kööpenhaminassa (1911) ja Budapestissä
(1913). Osanottajia on ollut sadottain, joskus tu-

hansiin useimmista Euroopan maista, Ameriikasta
ja Afrikastakin. F. W. K.
Pikalähetykset iransk. expres) ks. Posti-

laitos ipostilähetykset).

Pikanelli, makea purutupakka.
Pikantti (ran.sk. piquant) , kirpaiseva, kirpeä,

terävä, eloisuudellaan liuomiota herättävä.

Pikapainin ks. P a i n o k o n e.

Pikapainokone ks. Painokone.
Pikaposti ks. Postilaitos (postinkuljetus)

.

Pikarililja ks. F r i t i 1 1 a r i a.

Pikasulatin. salpietarin, rikin ja .sahajauhon

seos. jonka palaessa esim. metallit helposti su-

lavat, koska rikki siinä yhtyy metalliin helposti

sulavaksi yhdistykseksi. S. 8.

Pikatavara, rautatieliikenteessä sellainen ta-

vara, joka kuljetetaan nopeammin kuin tavalli-

nen rahtitavara. Maalisk. 1 p:stä 1913 on p:n
kulkunopeudesta Suomen valtionrautateillä se

määräys, että sitä kuljetetaan vähintään 200

km; n nopeudella vuorokaudessa, laskett-ina siitä,

milloin ensimäinen p;n kuljetukseen tarkoitettu

juna tavaran sisäänjätön jälkeen lähtee. Maksu
p ;n kuljetuk-sesta on yleensä 50 pros. suurempi
kuin rahtitavarasta. Erityisiä p.-junia, lähinnä

maidon kuljetusta varten, on Riihimäen-Pietarin

rataosalla. J. E. K.
Pikateräs. luonnostaan kova 1., kuten sano-

taan, itsestään karkeneva erikoisteräslaji, jota

valmistetaan sekoittamalla tavalliseen hyvään
hiiliteräkseen upokkaissa sulattaen kromia, volf-

ramia, molybdeeniä tai vanadiumia (Taylorin ja

Whiten keksintö). Näiden teräslajien kovuus ja

lujuus on suurempi kuin minkään muun metal-

lin, lisäksi ne käytännössä kuumetessaan eivät

pehmene, joista syistä näistä tehdyillä työkaluilla

voi leikata tuntuvasti paksumpia lastuja tai käyt-

tää suurempaa leikkuunopeutta kuin tavallisilla

hiiliteräksestä tehdyillä. P :stä tehty terä alkaa

menettää terävyytensä vasta 500° :n kuumana
kun hiiliteräksestä tehty kadottaa sen jo 150° :ssa.

P:tä käytetään koneteollisuudessa sorvin, höy-

län, poran y. m. teriin. Pikateräksisen terän työ-



en Pikatykki Pikkolohuilu (Ui

kyky ou kr>kimlUiriD 3-4 kertitit suurempi kuin
.1 liiuta taiisoii on iioiu 6 ker-

i liuoliiiiutta ja vaikka sitä

... i> 'N.,,,ikoueitteu täytyy olla luiitii-

> -.«Mnpia. voittaa *en kUytto yliä cnt-iii

i...... .,,...». P;tä ei karaista vetit^n ka.stanuiUa.

raati korkeiDtaaii jiiulnlvttUniUllii ilinuv irravsu.

Ho Po.
Pikatykki ks. A m p u m aa s ee t. Kuula-

ruisku. Tykki.
Pikatyökoneet ovat työknliikoneitn. joitten

työno|>eus pikateriiksisten terien vuoksi on

»uuri ja joitten lioito. s. o. tyiikappalten kiinnit-

täminen, leikkuu- ja syöttönopcuksien muutto, te-

rän siirto Ja vnilito kiiy nopeasti jn lielposti. Kun
esim. tavalliseen vaniiarakenteiseen sorviin kiin-

oitetuän työkappale. täytyy kutakin kiristysleu-

kaa erikseen kiristäii. leikkuu- ja pyörimis-

no|>euttu muutettaessa pitää sorvi pysiiyttäil,

kiyttöliibna bilinakoukullu siirtää liilinapyurun

portaalta portaalle ja sorvi uudelleen panna

kUyntiin. syöttunopeuttn muutettaessa pitää

syStlöliamniaspyurät irroiltaa ja laskujen perus-

teella valita toiset sopivat pyörät sekä sovittaa

Dlm& vuorostaan sorviin: sensijaan pika-

sorvin kiiunilyslaipan I. istukan leuat liikkuvat

kaikki yhtaikaa ylitä ruuvia väännettäessä kiris-

täen ja keskittäen kappaleen, leikkuu- ja pyöri-

misnopeus muutetaan helposti sorvia pysiiyttU-

mStta samoin syöttönopeus vain vipuja siirtii-

niHlla (esim. Norton-sorvi). Pikaporakoneissa käy
poran palautus I. nosto nopeasti käsin ja sitä voi-

daan syöttää, paitsi kiisin, vivun tai kiisipyurän

avulla, myöskin itsetoiinivasti. jonka ohella .syöttö

voidaan keskeyttiiä määrättyyn reiän syvyyteen.

P:liin. joiksi juuri tavalliset .sorvit ja pora-

koneet sekä jyrsiukoneet sopivat, on tilstU syystä

fiovitettu nopeuden nmuttoa varten joko kartiok-

kaat liihoapyörät, joitten eri kolttiin liihnn siir-

retiUIn ja jolloin nopeus muuttuu, tai, kuten ta-

vallisinta on, joukko eri suuria hammaspyöriä.
jotka kytkimien avulla tarvittavan nopeuden mu-
kaan kytketään työteliä käyttämäiin. P. ovat ra-

kenteeltaan huomattavasti vankemmat kuin ta-

valliset työkaltikoiieel. I'-o Po.
Pikayhdistäjä ks. P a k y t r o o p p i.

Fikee on puuvillaknnpis. Oikea p. on kaksin-

kertainen tai aluslan^'oilla vahvistettu ja muo-
dostaa siduskankaan pintaan ripsimilisiä koho
paikkoja ja vakoja. - Myös eräitä kohokuvicisia

puuvillakankaita, joiden selkäpuoli on nukitottu.

kutsutaan tullil nimellä. E. J. >S'.

Pikeerata Iransk. pir/uer), pistiiU, Ursyttuä,

suututtaa: leikata^ kankaan reunaan kärkiä.

Pike'B Peak ijxiikH jiik], vuori Yhdysvalloissa,

Colorailoii \iiltiosH.i, Kalliovuorissa. korkein

huippu 4.:ir.i m yi. merenp. TIammasrata; valon-

heittäjä huipulla.

Piketti trannk. jtiquri). 1. IJihtövalmiinn oleva,

kenttävahdin takana oleva !i|mi joukko. - 2. Eräs
kahden lien;:en '.','1 kortilla pciallava korttipeli.

Piki ( jnx pini vii Holidti/, jäännös, joka saa-

daan, kun tavallisesta tcrvnhta tislataan pois

haihtuvat aineet, jotka yhteensii muodostavat
n « pikiöljyn. Tavallisessa l;immössä p. on linu-

rannl.ii^la mustaa ainetta, joka liimmilläessU peh-

menee kiliin vaivattavaksi jn kylmässä tulee la-

«inhauraaksi. Se sisältää alkolioliin liukenevia

bartnimaisia aineita, jotka palavat hyvin nokea-

valla liekillä. Kivihiiliterva^ta saadaan kovem-

paa keinotekoisen asfaltin valmistukseen sekä

pilttoaineoksi käytettyä p:eä. P :eä käytetään lai-

vanrakennuksessa tilkitykseen. soihtujon poltto-

massaksi ja taliin sekoiteltuna suutaiinpirksi.

l*:ssii esiintyviit paloharlsit ovat vaikutuksellaan

antiseptisia, ja sitä käytetiiänkin laastarin ja .sai

van nuiodossa ihotautien lääkkeenä. ^'. iS.

Fikihiili, kivihiili, jossa tuskin näkyy mi
täiin jiilleilä sitä muodostavien kasvien raken-

teesta. Sen lolikopinta on sileä, käyrii ja sametin-

musta. .Muutoin se on aivan kannel-hiilen nä-

köistä. S. S.

Pikilaastari, hartsista, vahasta ja tervasta val-

mistettu laastari, jota käytetään ihon ilrsytlä

miseksi jonkin syvemmällä olevan vaivan lieven

täniisen tarkoitukses.sa.

Pikis ks. Piikkiö.
Pikisavi. runsaa.sli orgaanisia aineksia sislil-

läväii. mustaa savea, joka kuivana on kovaa ja

kiiltävä:! kuin piki. (K. .M-nen.)

Pikiöljy, tervaa yhdessä potaskan kanssa tis-

lattaessa saatu viiritön öljy. jota käyteliiän eräi-

den ulkonaisten läiikkeiden valniisl ukseen. Paras

sääskien karkoituskeino, yleisesti kiiyletty ka.svo

voiteena Pohjois Euroopassa ja -.Vasia.ssa.

Pikka, rautakanki ; yleinen tarvekalu maan
kaivamis-, perustus-, ja kivitöissä sekä maatalou-

dessa.

Fikkala. .') manttaalin suuruinen allodisäteri

Siuntion pitäjässä Pikkalanjoen suulla '.i'l, km:n
päässä Kalan rautatieasemalta, käsittää nykyään
alaisine tiloineen 7

'/j manttaalia, n. l.'2H.') ha.

Laivalaituri. — P. niiytliiä I-400-luvun lopulla ol-

leen laamanni Jaakko Pielaiiiipoika lllellii. Fle-

minfr-suvuUe se joutui luultavasti samalla kuin

Syrjä (ks. t.). Ainakin vallaneuvos EiTik .laak

kimanpoika Fleniinf.' ik. 1.')48) omisti jo P:n. nii-

neltä peri sen marski Klaus Klemiu';, myöskin Siii-

tian herra, tiiliä hänen lyttiirensä ja hciililn mie-

hensil Eerik Hielke ja Pietari Bani^r sekii näiden

kuoltua viiniemtn vävy valtaneuvos Klaus Stjern-

skjöld, joka 1lifi4 möi sekii .Syrjiin että P:n valta

neuvos Eerik Henrikinpoika Elemin^Mlle. P. oli

tiimiin jiilkeen yhä edelleen samoilla suvuilla,

enimmiikseen samoilla lienkilfiillilkin kuin Sui

tia, nim. paitsi Flemingejil liehhinder-. Wrangel
ja Reuterholm-suvuilla, kunnes 181.5 myytiin
kruununvouti C. F. .Juseliuksclle, jonka iicrilliset

möivät sen 1834 apteekkari O. Frcudciitlialille.

Viimeni:n perillisiltä tila siirtyi osion kautta

1S40 .Silfverhjelm-suvulle, jonka hallussa se oli

v:ecn 1882. Nyk. omistaja (1914: v:sta 1887)

maanviljelysneuvos TIuire W. IJndeberfr, jonka

hallussa myös Sjundliyn kartano samassa pifäjllssä

on. — Piiiirakenniis on 1840-liivulta. — Kustaa
Vaasa sutinnilleli l,'),5fl kuninkaankartanon vieläpä

kauppakaiipunfrin ja linnan perustamista Pikka-

laan. A. Es.

Pikkelsl (en(;I. picldcs, < pick = puhdistaa) 1.

mixcd p i c k 1 e s, viinietikkaan pantu, vah-

vasti maustettu vihannessalaatti (pikkelys, hapi-

kns).

Pikkolohuilu 1. p i k k II h u i I u, mus.. on vi-

ritykseliiiiin oktaavia korkeampi kuin tav. huilu.

P:n nuotit merkitiliin oktaavia alemmaksi kuin

ne soivat. P:n sävelaliietla käyteliiän huilun jat-

kona, mutta yleensä sen soilinviiri sopii kimey-

tcDsä tiihdcn vain erikoistarkoituksiin. /. K.
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Pikkuitiö ks. Iti ö.

Pikkukiertotähdet, pikkuplaneetit 1.

p I a u e t o i d i t. ks. Asteroidit.
Pikkulasten hoito ks. Pienten lasten

hoito.
Pikkuliike ks. Suurliike.
Pikkulokki ks. Lokit.
Pikkuperhoset ( ilicrolepidoptera), pienikokoi-

sia |)erUosia. joiliin kuuluvat seuraavat heimot

:

sulkaperhoset (PterophoridceJ, koiper-
hoset {Tineid<eJ, kääriäiset (Torthricidce)

ja koisaperhoset (PyralidtBj. Ne eivät muo-
dosta mitään selvää, systemaattisesti yhtenäistä

ryhmää. Suomessa tavataan n. 900 lajia.

V. S-s.

Pikkuplaneetit ks. Asteroidit.
Pikkupyhät, sellaiset kristillisen kirkon

pyhä- 1. juhlapäivät, joiden vieton esineenä eivät

ole pelastushistorian suuret keskeelliset tapahtu-

mat, vaan muut verrattain toisarvoiset seikat.

Sellaisia on katolisessa kirkossa paljon, eri py-

himysten muistoksi y. m. syistä vietettyjä juhlia.

Suomen kirkko viettää sellaisia pyhäpäiviä, joita

voidaan p. nimellä mainita, seuraavia : Johan-
nes Kastajan päivä (juhannus) kesäk. 24 p:nä,

F. Mikaelin (Mikkelin) p. syysk. 29 p:uä tai sitä

seuraavana sunnuntaina, pyhäinmiestenpäivä mar-
rask. 1 p. t. sitä seuraavana sunnuntaina, Stefa-

nuksen (T.Tpanin) p. jouluk. 26 p:nä. sekä uuden-
vuodenpäivä. Useassa evank. kirkossa vietetään

sitä paitsi uskonpuhdistusjuhlaa sekä kirkollista

lähetysjuhla.a. P.n joukkoon voitaneen sitä pait.si

lukea n. s. kynttilänmessunpäivä helmik. 2 p. tai

sitä seur. sunnuntaina sekä Marian ilmestyksen
päivä, maalisk. 25 p:nä. t". P.

Pikkusilmät ks. Hyönteiset ja Silmä..
PikkutuUi, maksu, joka v :n 1622 valtiopäi-

väin päätöksen mukaan oli Ruotsissa suoritet-

tava kaikista kotimaisista ..syötävistä ja kulu-

vista" tavaroista, joita vietiin torille tai mark-
kinoille: myöhemmin se ulotettiin kaikkiin tava-

roihin, joita tuotiin maalta kaupunkeiliin; lak-

kautettiin Suomessa 1808, Ruotsissa 1810. vrt.

Maatuin. J. F.

Pikku viha, Suomen historiassa se aika (1742-

43), jolloin venäläisillä toisen kerran oli hallus-

saan koko Suomi. Ruotsissa vallassa-oleva hattu-

puolue oli alkanut suurilla toiveilla sodan Venä-
jää vastaan 1741; mutta heti sodan alussa sen
joukot kärsivät tappion Lappeenrannan luona
(elok. 24 p. 1741). Savon ja Karjalan talonpojat.

joita Kyminkartanon maalierra K. J. Stiernstedt
oli kehoittanut taisteluun, koettivat puolustaa
rajamaita, mutta venäläiset partiojoukot tekivät

siitä huolimatta ryöstöretkiä Itä-Suomeen. Yli-

päällikkö Le«enliaupt. joka vasta sodan aljettua

oli tullut Suomeen, suostui ensin välirauhaan, ja

kun se oli päättynyt, peräytyi hän venäläisten
tieltä, kunnes hauet erotettiin: mutta hänen .seu-

raajans.a Bousquet antautui Helsingissä (elok.

24 p. 1742), jonka kautta koko Suomi joutui ve-

näläisten haltuun. Aluksi venäläisten joukkojen
ylipäälliköUii. KeithilUi ja de Lacylla, oli maan
hallinto, mutta jo lokakuussa 1742 sai ylimmän
siviilihallinnon Baltliasar von Campenhausen. joka
nimitettiin kenraalikuvernööriksi: hän nimitti
laamannit, jotka hoitivat miiaherrain tehtäviä.

Nämä ylimmät virkamiehet olivat itämeren-maa-
kuntalaisia, mutta alemmat otettiin oman maan

miehistä. Tämä aika oli ylimalkaan helpompi Isoon

j

vihaan (ks. t.) verrattuna; tavallisiin veroihin

I tyydyttiin, ja Elisabet keisarinnan nimenomai-
sesta käskystä kiellettiin väkivaltaisuuksia teke-

mästä; mutta sittenkään ei näitä voitu aina es-

tää, ja monenlaiset kyydit, kaleerilaivojen paik-

kaaminen y. m. rasittivat kansaa ; varsinkin
loppupuolella tätä aikaa, jolloin selvisi, että suu-

rin osa Suomea joutuisi takaisin Ruotsille, mene-
teltiin ankarammin. P. v:n aika päättyi Turun
rauhaan, joka allekirjoitettiin elok. 7 p. 1743. Ve-

näjän joukot lähtivät sen jälkeen maasta. Rajaksi
määrättiin Kymijoki. — [K. O. Lindeqvist, ..Pikku
vihan aika Suomessa".] K. O. L.

Pikkuviljelys ks. P i e n v i 1 j e 1 y s.

Piknik (ransk. piqucnique, engl. picnic) , huvi-

retki tai luonnon helmassa vietettävä huvitilai-

suus (jolion varat on koottu osanottajilta)

.

Piknikki ks. Piknik.
Pikraatit. pikriinihapon suolat.

Pikraattipulveri, meliniitti (ks. t.).

Pikraattiruuti ks. Ruuti, savuton.

Pikriinihappo (kreik. pifcro'« = katkera), tri-

nitroieuoli. CeHstNOaijOH. keltainen, kiteinen,

katkeranmakuinen aine. jota valmistetaan anta-

malla väkevän typpihapon vaikuttaa tav. feno-

liin (karbolihappoon). P. syntyy myös typpi-

hapon vaikuttaessa moneen eläin- ja kasviainee-

.seen (ihoon, villaan y. m.). Se liukenee helposti

veteen ja on väriaine, joka ennen käytettiin vär-

jäyksessä (oli ensimäinen keinotekoinen väriaine,

1849). P. on myöskin, nk. nitroyhdistykset yli-

malkaan, vahva räjähdysaine (räjähdyspulveri,

meliniitti) ja sitä käytetään myöskin muutamien
savuttomien ruutilajien valmistamiseen (ks.

Ruuti). Edv. nj.

Pikriitti, peridotiittia vasta.ava tummanväri-
nen vulkaaninen vuorilaji. joka on muodostunut
pääasiallisesti serpentiinistä, oliviinista ja augii-

tista. (E. it-nen.)

Pikrotoksiini, kiteinen katkeranmakuinen aine,

myrkyllinen aineosa kokkelijyvissä (Anamirta
Cocculusi.

Piktit, Skotlannin muinaiset asukkaat, jotka

tekivät alinomaisia hyökkäyksiä roomalaiseen

Britanniaan, missä Hadrianus heitä vastaan ra-

kennutti n. s. Hadrianuksen vallin saaren poikki:

sulautuivat yhteen skottilaisten kanssa. K. G.

Pikööri (ransk. piqueur) , ajometsästyksissä

avu.stav,a metsästäjä.

Pilaf, eräs riisiruokalaji, pääruoka Turkissa.

I

Väliässä-Aasiassa ja Persiassa.

I Pilakuva ks. Karikatyyri.
' Pilari (ruots. pelare), särmiömäinen, joko yh-

destä ainoasta (puu-, kivi) kappaleesta tahi ker-

I roksittain muuraamalla tai betonista valamalla

I muodostettu palkkeja, kaaria, kattoja tai yleensä

I suurempia kuormituksia kantava sekä senvuoksi

1 korkeuteensa verraten u.seimmiten paksu pysty-

tuki. P:n poikkileikkauspinta on neliö (t. suora-

kaide) , josta särmät viistämällä syntyy 8-, 16-,

]
32-kulmaineu p.. mutta monisärmiön ja jykevän
silinterin- (engl. normanninen tyyli) sekä holvi-

rakenteen yhteydessä ristinmuotoisia tai ryhmi-
tettyjäkin (esim. gotiikan luonteenomaiset

(kimppu-p:t) p:eja on käytetty eri aikoina ra-

kennustaitees.sa. Goottilaisissa rakenteissa t u k i-

I p i 1 a r i t joko muuriin nojautuen tai vapaina

I

seisoen, tukikaarilla seinään yhdistettyinä vas-
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tMAotlaviti bolvien sivu»\>äyksiä ;
perustus-

I
• ' !'i> r u « pv l V il SI jSäviit iilikymilt tontiksi

Mii valui istuttua; k u I ui a |>. ou rakcu

-~ii; > e i n ii p. seiniiiiii ylulislcltj j«

|>. l':u taitm-llismi ju.-»'iiiuiiMiisou,

I.- sileii prisuui. nuioilosiaa jiilku isok

kelii. »TJTsi Ja kapilvvli. ja jo eiri.pl. kivityylissä

~.i.>ii.i.i ^fui.ila pa astvitluisla kfhilystä niit-

^iiruiiöstii vailitelrva-sli koristet-

tu. Antiikissa ja niitit johdetuissa

t\,vteis»;i p;n jä-sentely ou melkein saum kuin

pylväHu. varsi vuiu py>yy tu.sapnksuisoua ja jalka

ja kupitevlikin ovat sup|>eainuotuiseuipia: keski-

aikaisis<<« tyyleissä pvstyjäseuet ovat suuiat,

niuttu romaanisella ajalla >uorakiiliuaiset varren-

särmät usein viistetitäu maulolle lai pyöristetiUin

sauvauta|iiiisiksi pikkupylvaiksi (kanlouneera-

taani. poikkeustapauksissa iKtelii- ja Itii-Kaus-

kan romnuuiiieu tyyli) varsi uurretaan, ks. Pyl-
väs.

"
lo S.

Pilarikaktus ks. K a k t u s k a s v i t.

Pilarijjeili ks. T r y m o o.

Pilasteri <rausk. pilajitri). seinästä ulko-

neva, poikkileikkaukseltaan suorakaiteeniiiuotoi-

1...., .-M (|>iluri, roomal. antiikin ja erittäinkin

i yleisin .seiniinjä.sennöimis- ja koris-

P. palkistoineeii silloin on ikäänkuin

seinälle litistetty konstruktiivisen pylviLsraken-

teen ilekoratiivinen koliokuva. vulieuiinän tilaa

kysyvä ja vapaampaa muotoilua salliva kuin vas-

taavat •/»- ja Vj-pylväiit. Pystyjä.seninä ou ku-

ten prlviiössii : jalka (sokkeli. Iinasi) plintteinecn,

varsi ja kapiteeli. Varsi joko sileä tai uurrettu,

[leilipintainen tai vaaka.suorilla ylimenevillä eli

rustiikkinaulioilln koristettu, yleensä tasaleveä ja

jOii p. on saniaiikorkui.sen pylvään takana, niin

»en levey- on sama kuin pylvään keskileveys.

F u o I i-p. ulkonee '/»• neljänne s-p. '/« leveyt-

Ukän tkh. Pylväs). f -o .v!

PUfttre de Bozier {pila'tr da rozjC/. .Jean
Francois 1 17.56-8')), kemian professori

Reimsis.sil: perusti 1781 opiston, jossa kokeiden
avulla eili.^tcttiin fysikaalisia ja kemiallisia opin-
"• ^' teki Arlandes'in markiisin seurassa

rellä en-^imäisen ilmapurjehdukseu
.in 21 p. 17h:!. Hän tulioutui tehdes-

sään yhdessä fyysikko Itomain'in kans.sa Ijoulog-

nesMi uuden ilmapurjehdukseu, kun heidän ilma-

|Killon.<a syttyi palamaan. U. S:n.

Pllatos /-«'-/, P o n t i u 8. 6:8 room. proku-

raattori Judenssa. tuomitsi .Jeesuksen vastoin va-

kaumu.itnan kuoleniiuin : kutsuttiin pois viraltaan

r. '.il: nittemmin legenda tiesi kertoa P.n muka
tehneen itsemurhan.

Pilatus /-d'-/ «keskiajalla Frakmonl) , vuori
.SveitsivnA. Vieru-nlilstättcr-järven länsirannalla

•i'ä. Luzernista lounaa.seen. Sen mo-
la kallioliuipuista korkein Tomlis-

ii'/rii .; i.,_ M! yi. nierenp. .Alempana rinteillä on
metii&ji Ja reheviä nippinliltyjä. VlhiUillii on kan-
santarun Pontiiis Pilatuksien liittämä P.-järvI

(jovia vuoren nimi). .Juurelta vie hammasrata
P.-Kulmille (2.0'n m yi. merenp.).

Pilcomayo lmn'ijo]. joki Rtelä-AmcriikaAsa,
alkaa itolivi.in .\ndeM-vuorten itärinteiltft, virtaa

kaakkoista piiii-iiuntaa i-niin vuoriseiitiijen sitten

Gran Chamn halki murjdostaen rninn Bolivian
sekä PnrafTuiiyn ja .\r(.'entiinnn välillä, laskee

Aiiunri6nin kohdalla Para(;uayliln: 2..'i00 km,

liikenteelle vähäarvoinen. Kuljettava n. 800 km
9 kk: n aikana niatalapohjaisilla venheillä, .\inon

Imomattava lisäjoki Caiiililnya oik.

Piletti irausk. hiilet: enjrl. tivkcl). yleensä sa

maa merkitsevä kuin pääsylippu tteutloriin, ilta

miiii y. m.). Merkitsee myiis kirjelippua I. lap-

pua. I^aiva- ja raulatioliikenfeessä ovat p:t tul-

leet suureen käytäulöiin. varsiukin matkustajiin
nähden. Nimenomaan ovat rautatien matkustiijn-

p:t. joiden väärentämistii esim. Puola.ssa on ajoit-

tain suuressa mäiirin harjoitettu, olleet monien
kokeilujen ja keksintöjen esineenii. Meillä, kuten
muissakin sivistysmaissa, on jo kauan käytetty
Ednionsonin keksimää mallia, valmiiksi painet-

tuja pieniä pahvi-p:ejä eriniiisine l:irkastusuierk-

keineen. \'iiuie aikoina on ulkomaalla paikoittain

ruvettu myös käyttämään p :upaiuokoneita. jotka

painavat p:n vasta myyntipaikassa, sitä tarvit

taessa, mikii tuottaa tilitykseen y. m. s. iiiiliden

suurta etua. .Meillii käyfclyt rautatien henkilö-

p:t ovat yksinkertaisia (yksin menomatkaa var-

ten), meno- ja paluu-, tilaus- fJO malkaa varten),

kuukausi-, kiertomatka-, nauha- ja sliekki-p :cjä,

sekä asemasillalle piiä.syä vjirlen n. s. peronki-

p:ejä. joiden myynnin toiniiltaa itsetoimiva kone
(automaatti). Myös tavaraliikenteessä käytetään
p:ejä muutamissa tapauksissa, esim. koiria ja

matkatavaraa lähetettUessä ja eriiänlaisia maito-
lähetyksiä varten. J. H. K.

Pilica l-i'tsaj (ven. Pilitsn). 1. Joki Venäjän
Puolassa, Veikselin lisäjoki vas. ; 311 km. —
2. Kauppala \'eniijän Puolassa. Kieleen kuverne-
nientissa. P.-joen varrella; 7,163 as. Villa- ja

sokeritehtaita.

Pilkanmaa, ratsuvelvollincn säteri Iitin pitä-

jässä Kyniinjoen rannalla n. 1 penink. linnun-
tietä kirkolta koilliseen. Pintaala 1,135 ha.

Laivalaituri. Omistajat; v :sta 1086 seur. vuosis:n
loppuun Zivillin";-, von lleideman- ja ToUct-suvut
sekä 1800-luvulla Olansenstjerna-. von .Ammondt-
ja Forstadius-suvut. Tila on vielä nyk. (1914)

viimemainitulla suvulla, jonka hallussa se on ol-

lut v :st:i 187.'). A. Es.

Pilkkarunous ks. S a t i i r i.

Pilkkasiipi ks. Merilinnun suku.
Pilkku, eräs välimerkki (,). joka yleensä voi-

daan käsittää lyhyen paussin merkiksi, vaikka se

kyllä esiintyy muutenkin selvyyden vaatiessa.

Pilkkua käytetään m. m. erottamaan lauseyhdis-

tyksen eri lauseita sekä usein myös rinnastettuja
l;iuseenjäseniä toisistakin, lauseyhteydestä irral-

laan olevia puhuttelu- ja huudahdussanoja lau-

seen varsinaisista osista j. n. e. Eri kielten oi-

keinkirjoituksessa pilkun käyttäminen on hiukan
erilainen. A. K.
Pilkkukuume (lyphus eaanthematicua) . myös-

kin nälkäkuumeen nimellä kulkeva, sanj.'en an-

kara ja kovin tarltuvainen. ja varsinkin epäedul-

lisissa sosiiialisissa ja epähygieenisissä oloissa il-

menevä infektsionitauli. P.. joka on siumut ni

mensa siitä, että tautiin sairastuneen ruumiiseen
ilmestyy laajasti pieniä, joskus luhkarokoii ihot-

tumaa muistuttavia, punaisia ihotilpliii. kehittyy
tavallisesti hyvin iikkiarvaam:itta ja rajusti ko-

hottaen kuumeen jotenkin korkealle jo ensi päi-

vistll lähtien painaen samalla potilaaseen kovasti

sairastuneen leiman. Täten p. eroaa tavallisesta

lavantaudista, jossa niinlkäiln esiintyy, joskin

vain joitakuita harvoja, ihotäpliä, ja jossa taudin-
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kulku alussa on paljoa vähemmän ankara. l':ssa

ei myöskään yleensä esiinny taudinoireita suolis-

ton puolelta (ripulia) kuten lavantaudissa enim-

mäkseen on laita: perna on muuten kovasti tur-

voksissa. P. riehuu usein sota-aikoina sotajou-

koissa aikaansaaden paljon tuhoa. Suomessa kato-

vuosina laajalti liikkunut nälkäkuume oli juuri

tällaista p :ta. .V. OB.
Pilkkulavantauti ks. Pilkkukuume.
Pilkkutyyfus ks. P i 1 k k u k u u m e.

Pillau. linnoitettu kaupunki Preussissa. Itä-

Preussin maakunnassa, Itämeren rannalla Frisches

Ilaffiin vievän Gattin 1. Pillauer Tiefin (muodos-

tui 1510) pohjoispuolella, on Haffin ympärillä

olevien kaupunkien ulkosatamana : 7.374 as,

(1905). Purjehduskoulu, luotsiasema, 2 meripelas-

tusasemaa, m.ajakka; merikylpylä. Laivaveistä-

möitä. purjekanjrastehtaita y. m. — Kustaa -Va-

dolf nousi 1626 P:n luona maihin. Kaupunki-
oikeudet 1725.

Pilleriampiaiset 1. mu urariamp iäiset
fEumencs) ovat yksin eläviä ampiaisia, jotka ra-

kentavat miltei puolipallonmuotoiset. vain suun
kohdalla hiukan venytetyt pesänsä savesta, kiin-

nittäen tämän kiviin, puiden runkoihin t. oksiin.

Toukilleen ne tuovat ravinnoksi mittariperhosten

t. pikkuperhosten toukkia y. m. V. S-s.

Pillerisittiäinen 1. pillerinpyörittä-jä
ks. S c a r a b se u s.

Pillerit (lat. pilulte), sisällistä käyttöä varten

tarkoitetut, erilaisia lääkeaineita sisältävät, tai-

kinaniaisesta massasta valmistetut pienet pallot

1. marjat.

Pilli, »IMS., putki, johon sisältyvä ilma saate-

taan pulialtamalla soimaan. Ilmavirran pituu-

desta johtuu sävelen korkeus. Aänireikien avulla

saadaan samasta p:stä erikorkuisia säveliä soi-

maan. Uruissa kuuluu jokaiseen äänikertaan
yksi p. kutakin säveltä kohti. — P i 1 1 i s t ö, ur-

kuihin kuuluvien pillien kokonaisuus. /. K.
Pillike I Galrnpsifn. huulikukkaisheimon suku.

Useimmiten karheakar-
vaisia keskikokoisia ruo-

lioja, joiden lehdet ovat

puikeita tai puikean
suikeita, verhiön ham-
paat pistäviä, teriön ala-

huulessa 3 melkein sa-

mankokoista liuskaa.

Yleisiä rikkaruohoja
koko maassa ovat puna-

tai valkokukkainen
karhea p. (G. tetra-

hit) ja kookkaampi, kir-

^^^^ javakukkainen k i r-

jft. »: I^^^T j a v a p. (G. versicolorj.

'"J^ ^ V ^m Pelloissa ja ahoilla kas-
• T ™ I vaa Etelä- ja Keski-

^ .Suomessa jokseenkin
harvinainen punakuk-
kainen pehmeä p. (G.

ladanvm). K. L.

Pillipiiparit loik. = puhallussoittajat) . P:ksi
sanottiin keskiajalla (13:nnella ja 14;nnellä vuo-
sis.) soittokuntien jäseniä, jotka jättivät kuljeksi-

van elämänsä ja järjestäytyivät ammattikunniksi
kaupunkien palvelukseen. Heidän tehtävänään oli

soittaa yleisissä ja yksityisissä juhlatilaisuuk-
sissa. Heitä sanottiin myös kaupunginpiipareiksi

Kirjava piilike.

(Sludtpfeifer. Kunstpfeifer). Heidän merkityk-
sensä soitinmusiikin varhaisemmalla kehityskau-
della ei ole vähäksi arvattava. Suuri oli myös hei-

dän vaikutuksensa syvempien kansankerrosten
musiikilliseen aistiin ja musiikkikäytäntöön.(vrt,
J o n ir 1 o u r). /. K.

Pillisienet (Polyporacece), lakkisienien (Byrne-
nomycetes) suuri, taloudellise-^isa suhteessa erit-

täin tärkeä heimo, johon kuuluu lähes 200 suom.
lajia. Yksinkertaisimmilla muodoilla on itiöemä
alustaansa rupimaisesti kiinnikasvanut. korkeim-
milla muodoilla se on kääpämäinen tahi erilaistu-

nut selväksi lakiksi ja kannaksi. Itiölava peittää

erilailla nuiodostuneitten ontelojen, pillien ja käy-
tävien pohjia ja sisäseiuiä, harvoin sijaitsee itiö-

lava helttamaisten osien pinnoilla. Heimo jakau-
tuu neljään alaheimoon. Alaheimo Meruliem kä-

sittää sieniä, joiden maitoisien tahi sitkeiden

itiöemien ylä- tahi alapinnalla on toisiinsa verk-

komaisesti yhtyneitä harjuja. Tärkein laji on
Meruliiis lacrymans 1. lätti asieni (ks. t.). —
Alaheimossa Fistiiline^ on itiöemän alapinnalla

onttoja, oramaisesti kohonevia osia, jotka pääs-

tään auenneina muodostavat toisistaan erillään

olevia pillejä. Suomessa on tästä pienestä ala-

heimosta ainoastaan h ä r ä n k i e 1 i (Fistulina

hepatica), joka Lounais-Suomessa kasvaa hyvin
harvinaisena tammen vanhoilla rungoilla ja kan-
noilla. — Alaheimossa Polyporece on itiöemä

useimmiten kääpä- t. rupimainen. harvemmin se

on erilaistunut lakiksi ja kannaksi. Ne osat, pil-

lit, käytävät ja heltat, joiden pinnoilla itiölava

sijaitsee, ovat siksi kiinteästi kasvaneet yhteen
itiöemän muiden osien kanssa, että niitä ei voida

itsenäisenä kerroksena näistä poistaa (poikkeus

Piptoporus). Kun pillien väliseinät muutamilla
lajeilla myöhemmin repeytyvät halki, syntyy muo-
toja, jotka muistuttavat piikkisieniä. Heltoilla

varustetut käävät ovat harvinaiset. Ne muistut-

tavat toisinaan erehdyttävästi helttasieniä. Mo-
net alaheimoon kuuluvat lajit ovat hedelmä- ja

metsäpuissamme esiintyviä, erittäin vaarallisia

loisia; toiset hävittävät teknilliseen tarkoituk-

seen käytettyä puutavaraa (ks. Lahoaminen).
Alaheimo jakautuu itiöemän värin mukaan 2 :een

pääryhmään. — 1) Itiöemä sisästä valkoinen t.

vaalea : lampaansieni 1, lampaan tatti
(Polyporiis ovinu.i) kasvaa Etelä- ja Keski-Suo-

men hiekkaperäisissä havumetsissä. Itiöemä lak-

kimoinen. 3-20 cm leveä, valkoinen, harmaankel-
taiseen vivahtava, hauras. Kanta valkea, lyhvt.

Pillit tuskin 1 mm pitkiä, pyöreäsuiset. Syötävä.

T}'päskääpä (Polypiltis coiifluens) kasvaa
Etelä-Suomen kalliopohjaisissa havumetsissä. Itiö-

emä, joka voi tulla jopa 30 cm leveäksi, on ja-

kautunut useampaan o.saan. Kiehautettuna syö-

tävä. Koivunkääpä fPiptoporus bettilinusj.

vaarallinen loinen koivulla. Kääpä on hyvin ly-

hyellä kannalla kiinnitetty puuhun, valkoinen t.

vaalean oljenkarvainen, sääraiskäpintainen. yksi-

vuotinen. Metsissämme niin tavalliset, helposti

kappaleihin halkeavat koivut („pökkö") ovat tä-

män lajin tappamia. /7ansenia-lajien ohuiden

kääpien pinnalla on selviä, toisinaan erivärisiä

vöitä. Fomitopsis pinicola ta%allinen erittäinkin

havupuiden kannoilla. Käävän nuori reuna taval-

lisesti punertava ja ikäänkuin lakeerattu. — Bc-

icrobasidion synnyttää vaarallisen runko- ja

juurilahon puissa, ks. M a a n n o u s e m a. Pycno-
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porus odoru: raidankftipk. harviDaiiicn mi-
'

<lalla Tuoksu voiiiuikas. anista iiiuistiitt:iv:i. P.

rtnnaharinmi. Urlcan turkinpunnisot oliucnpuolci-

:;:ivät ovat vernittiiin tavnlli-

. kiirventämilllt laliokoivuilln.
,

/ r.y.v.-i' u. uuini.i rupiniainen iks. I. u h o u-

mi Dr II'. — i\ ItiiHMiiä sisästä keltaisen

t. tuuimiuiruskea. Polvst)ctus pcrciinis, pvö-

Tti- ja ohutlakkinen. naliknniainen. moni-
vuotin--" III iTiixk iT.l, lill 1 kasvava tavallinen;

Meni sisästä siiikeinen. i

/. '
;

ijtiliijeissa. fnviin.

N M. Kaikki lajit vaarat- I

i tnriun. t n u I a k ii ä p ii
I

• k>. kiivnliilcllu K II s V i t a u t e j n II. k. 7. Si.

joka eluK koivussit. on tavallisimpia kiiiipiämme.

KuäMin kovan pintakerroksen alla on parin milli-

metrin pukAuinen vanukkeiuen ruskea kerros,
j

jo«ta valmistettiin taulaa (ks. t.i. F. ignia-
\

r\m». kääfui. joka voi tulla hyvin suureksi ja vnn-

liaksi. eroaa edellisestä tummemman värinsä ja

kovan, lopuksi vahvasti lialkeilevan yliipintunsa

kautta. S« elää useissa lehtipuissa : erittäinkin

tavallinen se on haavassa, jossa se aiheuttaa

violettiseen ruskahtavan lahon iks. kuvaliitettä

K a s V i t a u t e j a II. k. 9). F. nitiricans koivussa.

Iti5emät tavallisesti marrot ja kehittyvät suu-

riksi, mustiksi, pinnaltaan halkeileviksi pah-

koik-<i : tavallinen yli koko mnnn. Elffingia appia-

nula, kääpä ka.stanjanruskea. pinnaltaan silkin-

iiileä: elää haavassa. Trnmetta pini, männyn-
kISpS, elfiä kuusessa, männyssä. Iehtikuu.sessa

T. m. havupuissa. Erittäin tuhoisa hanvaloinen.

joka synnyttää puihin n. s. renpislahon <ks. L a-

hoamineni. I-ihonneon ja terveen osan vä-

lissä on huomattavissa tummempi juova: lahossa

on lukuisasti vaaleita selluloosalnikkuja(ks. kuva-
liitettä Kasvitauteja II. k. 12). Lenzilina
fcpiaria, aidaskääpä, lahottaa aidaksia ja

kuivait puutavaraa kaikenlaisissa rakennuksissa.
— Alaheimossa Bolettyp on maitoinen itiöemä eri-

laistunut lakiksi ja kannaksi. Pillikerros lakista

erityisenä kerroksena helposti irtautuva. Tähän
alaheimoon kuuluvat sienet, tatit, ovat yleensä
hyviä ruokasieniit Ne tatit, joiden pillien suut
ovat punaisia, ovat kuitenkin myrkyllisiä. Tohi-
piin» frlleus, sappitatti, pillit koskettelusta
ja vanhempina ruusunpunaisia: malto ilmassa
kalpeanpunaisoksi muuttuva. Kanta yläosastaan
selvästi verkkosiioninen ja kuoppainen. Etelä- ja

Ke'«ki-.Suomessa harvinainen : myrkyllinen. Cricu-
nrtjiut, kannan yläosassa selvä kaivomainen ren-

B«s. Ct. luleu». voitatti, malto ja pillikerros

vaaleankeltaiset. Kasvaa ruohoisilla metsämailla
yleisenä kautta maan. Ilyvä ruokasieni. Cr. ele-

tfint. purppuran t. kullankeltainen: kasvaa ai-

noastaan lehtiktiusien alla 'luultavasti loinen).

IMelu». suurin tnttiiuku: kanta ilman renjrasta

ja ilman «Hännrillisiä verkkomaisesti yhtyneitä
pintaharjnja. /?. »rahrr, lehmäntatti, hyvin
pehmoineti 'in vaihteleva. Pillit kannan
ym;iUrillä • kuin muualla. Kanta pie-

nintä turiiiii' n.ini-i.i suomuista karkeahko. Ruo-
hoi»illa met«iim,iill(i tavallinen kautta maan. Hyvä
ruokasieni. /*. vrrniprlhn, hepo- I. punikki-
tatti, Inkki piinnni-kea. kiinteilmpi edellistä;

kasvaa ruohoisilla metsämailla tavallisena kautta
maan ja on sukun«a paras ruokasieni, li. tuhlo-
<nen(o«ii«. samettitatti Ukin yläpinta rus-

keanviliertävii, hienosti vanukkeiuen, samettimai-
nen. .\ikaiseen esiintyvä, teiden varsilla ja hieta-

kuoppien reunoilla tavallinen kautta maan. Hyvä
ruokasieni. Ii. pipirolii.i. ii i k ä t a t t i. pienin

tateistamme, vaalean kiineliiiruskea. Pillit suus-

taan kulmikkaat, verrattain väljät. Maku polt-

tava. Yleinen kautta maan: myrkyllinen.- 7'«6i-

;iiiru« rdii/M. herkkutatti, lakki yläpinnal-

taan tumnuinruskea, malto kiinteätä, aina val-

koista, pillit nuorempina valkoiset, vanhempina
keltaiset ja vihdoin viheriänkeltaiset. Kanta ty-

veltään voimakkaasti turvonnut, yläosassaan hy-

vin hienosti verkkopintainen. Ka.svaa lehti- ja

sekametsissä pienissä parvissa harvinaisenpuolei-
.sena kautta maan. Ilerkullinen, toisinaan vil-

jelty riiokiLsieni. — vrt. mviis kuvaliitettä S i c-

net. J. I. L.

Pilo /-i-/, Carl Gustaf 0711-93), ruoU.
taidemaalari; Puolasta sukuisin olevan taidemaa-
larin poika, oli aluksi ammattimaalarin opissa,

kierteli kisällinii .Saksassa ja Itävallassa, opis-

keli lyhyen ajan Tiikholiuan taide-.tkatemiassa. P.

tuli 1741 Kööpenhaminaan, jossa viipyi 31 vuotta
ja pääsi sen taidemaailmassa mitä johtavimpaan
a.seniaan. Hänet nimitettiin siellä 174fi hovimaa-
lariksi, jona hän m. m. on tehnyt Freilrik V :stä

hyvin monta muotokuvaa, sekil taideakatemian
johtajaksi 1771. P:n tämän ajan saniren kaava-
maisista muotokuvista ktniluu parhaimpien jouk-

koon kirjailija Lenkieuif zin kuva Sinehryoliof-

fin kokoelmissa Helsinjrissä. Ilän palasi 1772
Tukholmaan, jossa hänestä 1777 tuli akatemian
johtaja. Valtavan iso taulu ..Kustaa Tll :n kruu-
naus" (alettu 1782, keskeneräiseksi jäänyt, Tuk
holman kansallismuseossa! on P:n verraton mes-
tariteos, joka erinomaisesti ilmaisee hänen rokoko-

tyylistä väriaistiaan sekä hyvää sommittelutai-

toaan ja joka samalla on Ruotsin etevimpiä väri-

teoksia 1700-luvulla. Paitsi muoto- ja historia-

kuvia P. on myös maalannut raamatullisia ai-

heita ja laatukuvia. E. K-r.

Pilocarpus, I'utnci(r-\\e\man suku. troopillisia

amer. pieniä puita t. pensaita, tunnetuin laji

P. pitDKitifnliiis. jonka lehdistä saadaan p i 1 o-

k a r p i i n i a.

FUokarpiini, eräässä kasvis.sa (Filocnrpus) ta-

vattu, lääkotieteessii käytäntöön otettu alkaloidi

(CiiIlinNjOj). joka lisää syljen crittymistii ja ai

kaansaa runsasta hikoilemista. P:ia käytetään
tuontuostakin hikoilemisen synnyttämiseksi vesi-

pöliön vähentämisen tarkoituksessa talii myöskin
joskus siinä toivossa, että lisääntynyt hikoilemi-

nen kykenisi ruumiista poistamaan joitakin ruu-

miin nesteis.sä olevia myrkyllisiä aineita. P. on
muuten hyvin voimakkaasti vaikuttava aine, jo-

ten annoksen suuruuden määritteleminen on lilä-

kärin tehtävä, samoinkuin hänenkin on arvoste-

leminen, milloin ainetta sopii kävttää, milloin ei.

»t. O- n.

Pilon flö'/. e; e r m a 1 n (n. l.ia.i-Ofl), ransk.

kuvanveistäjä: Ranskan renesanssitaiteen pilä-

mestareita, esitystavassaan hieman sirosteleva ja

maneerimainen. ,Sait-nenis'ssil on P:n 1.'iti4 83

tekemä Henrik II:ii ja tämän puolison Katariina
Mediri'n iso liautamerkki. Pariisin Tjouvressa

ovat m. m. hänen tunnetuin teoksensa, ,. Kolme
sulotarta" niminen marmoriryhmä, puunveistos-

kuvat ,,Neljä karrliiiaaliliyvetiä", kansleri Hira

?iieD proiusinen hautapatsas sekä useita hauta
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merkkien, siiiiriiatuolien ja kamiinien korko-

kuvia. E. Rr.
Piloty /-lf>'ti]. K a r 1 Theodor v o n

(1820-80), saks. taideiiinalari ; palleriateos- julkai-

suistaan tunnetun kivenpiirtäjiiu Ferdinand
P:n (k. 1844) poika ja oppilas, jatkoi opinto-

jaan Sciinorriu ja Schorniu johdolla ja sai mää-
räävinimät taidevaikutuksensa Beljjian ja Parii-

sin Jiiatkallaan 1852 uudenaikaisilta belg. väri-

niekoilta ja Delaroehen suunua.sta. Kuningas
Maksiuiilian II antoi P:n toimeksi maalata
Munchenin Maximilianeumiin kuvan ..Katolisen

liigan perustaminen 1G09" (valm. 1854). joka oli

P:u ensimäinen iso historiamaalaus ja joka vä-

rillisten ansioidensa ohella jo ilmaisi taiteilijan

rajoituksenkin: luonteenkuvauksen pintapuolisuu-

den sekä taipumuksen liialliseen paatokseen ja

teatterimaisuuteen. Toinen taulu oli monumen-
taalisesti vaikuttava „Astrologi Seni Wallen-
steinin ruumiin ääressä" (1855, Munchenin
uudessa pinakoteekissa) , joka tuotti P:lle niin

.suurta mainetta, että hänet valittiin jo 1856
MUnohenin taideakatemian professoriksi ja 1874
sen johtajaksi. Hänen muista huomattavimmista
historiamaalauksistaan mainittakoon ..Nero Roo-
man raunioilla" (1860, Budapestin kansallis-

museossa), „Galilei vankeudessa" (1861. Kölnissä),

..Kolumbus Ameriikan löytäjänä" (1866. Miinche-
nin Schack-galleriassa)

,
„Thusnelda Germani-

cuksen riemukulussa" (1873, Munchenin uud.
pinakoteekissa) ja jättiläiskokoinen vertauskuva
..Munichia" (1879. Miinchenin raatihuoneella).

Tämän varsinaisen alansa ohella hän maalasi
myö.skin muotokuvia ja kuvitti saks. klassikoita

ja Shakespearea. P. on taiteilijana romantikko.
jolla On realistinen käsittelytapa. Saksan taiteessa

hänellä oli perustava merkitys varsinkin opet-

tajatoimellaan (oppilaina hänellä oli Leibl. Len-
bach. Makart. Habermann y. m.) ja myöskin
Jliinchenin koulun koloristisen suunnan alkajana.
-- Hänen veljensä Ferdinand P. (1828-95)

oli niinikään liistoriaraaalari ja kuvittaja.

E. R-r.

Pilperoinen on hapero- (Russula-Jsuvun
välistä kirjallisuudessa käytetty toisintonimitys.
ks. H e 1 1 1 a s i e n e t. J. I. L.

Pilppa, kanava Kermajärven-Joutsenveden
laivareitillä (..Heinäveden reitillä") Ruokoveden
alapuolella, alin reitin kanavista; rakennettu
1'ilpankosken ohi. jonka putouskorkeus l.s m.
Kanavan pit. 200 m, väylän syv. 2,i m (matalan
veden aikaan). .Sulku kivestä, pit. 36 m. lev. 7,5

m. Kanavan kautta kulki 1012 1.282 alusta. —
P:n kanava rakennettiin Kermajärven-Joutsen-
veden muiden kanavoimistöiden yhteydessä 1903-

06: kustannukset koko työstä (siinä myös Ker-
man, Vihavuonteen ja Vääräkosken kanavat) te-

kivät 849,586 mk. L. H-nen.
Pils [jiilj, I s i d o r e .\ 1 e x a n d r e Augus-

tin (1813-75), ransk. taidemaalari: saavutti
aikoinaan kuuluisuuden Krimin sodasta maalaa-
millaan kuvilla sekä m. m. kansansuosioon piliis-

stellä taulullaan ..Roujret de Lisle laulaa ensi
kerran marseljeesia" (1849). [L. Becq de Fou-
quiöres. „Isidore P." (lS76).j E. Rr.

Piisen [-lz3n] (tsek. Plzen), kaupunki Länsi-
Böömissä. Praagista lounaiseen. Miesin varrella
Radbusan ja Uslavvan suissa, usean radan risteyk-
sessä: 80.343 as. (1910: n. 10.000 saksalaista)." —

P. jakaantuu säännöllisesti rakennettuun varsi-

naiseen kaupunkiin ja esikaupunkeihin. Pyhän
Bartolonieuksen kirkko (1292), fransiskaaniluos-
tari. raatiliuone (\Vallensteinin ajoilta), luterilai-

nen kirkko: pari teatteria. Ylälukioita, yläreaali-

kouluja. käsitcollisuuskouluja, kauppa-akatemioja
(jokaista tsek. ja saks.), tsek. opettajaseminaari,
tsek. maanviljelyskoulu }-. m. Pari museoa. —
Teollisuus kukoistava, monipuolinen; kuuluisia
ovat varsinkin olutpanimot, joiden tuotteita mel-
koisessa määrässä viedään ulos. Lisäksi kone-
pajoja, metalli-, nahka-, kemiallisia y. m. tehtaita.

Vilkasta maataloustuotteiden ja teoUisuustava-
rain kauppaa. Läheisyydessä kaoliini- ja kivi-

hiilikerroksia. — Luoteiseen P:stä on Lochotinin
kivennäislähde ja kylpylä. — P. tuli 1272 kau-
pungiksi, kesti hussilaissodissa 4 piiritystä. 1618

sen valloitti väkirynuäköUä Mansfeld, 1633-34

Walleiisteinin pääasemapaikka. (E. E. K.)
Piltti (ruots. pUt) , poikanen.
Pilvenpiirtäjä (engl. skyscraper) , yleinen ni-

mitys amer. suurkaupunkien korkeille rakennuk-
sille, joiden kerrosluku vaihtelee 15-30 välillä,

joskus siitäkin ydöspäin (vrt. Nch York). Ne
sijaitsevat kauppa- ja liikekeskuksissa, joissa

suunnattoman kallis rakennuspohja täten tulee

mahdollisimman edullisesti käytetyksi. Ensimäi-
set p:t syntyivät Chicagossa n. 25 vuotta sitten.

Niitä ei käytetä asuinrakennuksina, vaan kaiken-
laisiin liiketarkoituksiin. Niissä on huoneistoja

seuroille, yhdistyksille (Vapaamuurarien talo,

Masonic Temple, Chicagossa), amer. mailman-
sanomalehdille; niissä on myöskin teattereita,

ravintoloita ja hotelleja. Näiden jälkimäisten

ylemmät kerrokset ovat ilmavuutensa ja avaran
näköalansa takia arvokkaat, niihin kun pääsee
mukavasti nopeakulkuisilla hisseillä. Vapaamuu-
rarien talossa, 1,735 m-:n pohja-

pinnalla, on hissejä 18 kpl.,

jotka päivittäin voivat kuljet-

taa 40.000 henkilöä. P:ää tu-

kee täydellinen rautaruuko.
jonka pystyttäminen tapahtuu
aito ameriikkalaisella ma.sto-

nostokoneella. Rautaosat ympä-
röidään huolellisesti betonilla

tai kivillä. Tulenvaaraan näh-
den ovat terrakottalaatat tähän
tarkoitukseen osoittautuneet be-

toniakin kestävämmiksi (koke-

mus San Franciscon viime on-

nettomuudesta). Kivet. laasti

y. m. rakennusaineet nostetaan
ylös rakennushisseissä. Erityi-

siä telineitä ei tarvita, kun
rautarunko jo muodostaa sellaisen, ja rakennuk-
.sen valmistaminen voidaan yhtä hyvin alkaa yl-

häältä kuin alhaallakin. Ne\v Yorkin rakennus-
järjestyksen mukaan ovat esim. 18-kerroksisen
talon, jonka muurikor-
keus on 66 m, kantavat
seinät ylimmässä kerrok-

sessa 0,< m, alimmassa
l,s m; itsensä kantavat
seinät O.s—O.a m. P:n
perustuksen teko vaatii S^'
usein aivan erikoista työ- 1^'--'

tapaa ja vahvuutta (ks.
spreckelin -alnn p.rustus,

kuva)
:

tavallisin on be- san Franciscossa.

Fisher'n taloni.

rautarunko, Chica-
irossa.

^
f
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K. S. K.
\\eniiui'idk ilmakerroksissa olevat, pie-

saroitu tai jiiukitritii si>4ilttiviit usvn-

P eronvnt ii«v:ista vain siinS. että ne
'' '

I katsottuna niiytlää

Iinoin kuin maun lii-

.-\j \uurilta katsottuna nityt-

'<'itil sisUltiiviU p:iii sanotaan
1 r 11 synnyn ailieultavat joko ylös-

ptiD nousevn kostea ilma. joka joutuu niin kyl-
' ' u. että sen kosteus tiivistyy, tai

kosteat. erilUnipöiset ja erisuun-

; .'.aukset. joiden kosketus voi aikaan-

saada Tesiliöyryu tiivistyksen. P:n sisältämät

vesipi*ar;it im i,kiii..t ovat hyvin pienet, keski-

mE&rin 'lan elikä n. O.t: mm.
Pisaroidi pienuus on juuri syynä
siihen, etut ne pysyvät ilmassa, kun niihin vai-

kuttaa alituinen ylöspäin kohoava ilmavirta. Pai-

kallaan pysyminen on kuitenkin ainakin osaksi

vain näennäinen, sillä it»e asia.ssa tapahtuu ali-

tuinen pisaroiden höyrystyminen ja uusien muo-
dostuminen. P:n laskeutue.>sa tulee näet osa ve.si-

pisaroista ilmakerroksiin, joiden lämpötila on
korkeampi kuin kastepiste iks. Kaste) ja ne
muuttuvat höyryksi. P:n yläosissa taas aikaan-

saa sinne puhaltava kylmä ilma uusien pisaroiden

P. voivat satamatta pidUttiiU itses-

lan ö il ti j: vettä m':iä kohti. —
1 11 -11-1111. i:-t-n menestyksellisen, joskaan ei riit-

tävän .seikkaperäisen luokituksen on Lukc IIo-

»ard toimittanut. Ilildelirandsson ja .Mieroromby
ovat sittemmin hankkineet kansainvälisen p:n
terminolojrian ja pilvikartastoii. iroward erotti

kolme p:n luäniuntoa nimittäin
höyhenp., ylimmät, kevyet,

•ft böyhenennäköiset jääpilvet.

maanta on H. 12 km. keskini. 9

tus- I. k e r r o s-p i I v i, harva, vaakasuorasi i

ievilvä. ta«au jakautunut, harmahtava usvaker-
roa ikolioutunut usva). Korkeus Inv. 600 ä 700 m.
S> «• tl m "I I >i "- I k II • H-ji i 1 v i. vahva, tumina.

-••Ila pohjalla leijai-

li 1.200-1,800 m me-
i'U liili' i-ill,i laukoilla, mutta vuoriseuduilla
«uurempi, Al(>eilla esim. vu<xleiiajan ja paikan

' "
i 2:Bta 4 :ään km. Sisämaassa
ippii kohota kesällä O 12 km:n

III p;n kolme pilämuotoa Bulautu-
• loisiinsa, syntyvät seuraavat väli-
•'-''••-

I. h a r s op., jotka
r hohtavan harson;

. ...|<ana kuin cirrusp.
f ' i r r o-c u m ii I u s 1.

alleromaiHiKta hattaroista
rybmitt&iD tai rivitlitin kaMiantunut pilvisikcrö
ikorfcoii- 7" kmi. ."s t r a t o-o u m u I ii s peittä-
vät talvella koko taivaan lehden
MMi ' «i l;orkr-ii, 2-.T km). N i m-
bu« oviil V.. )lvet (kork. keskim.
2 km). Cuni i vuf ukkos-p. I. c u-

: 1) cirrus- 1.

kirkkaanvulko:-
Niiden korkeus
km. 2i s t r a-

miil.

VOI

kof
vat

mu<-
mii'

ne
'7-9 km n k

I a m fn a n p..

mulonimbus (4 A km:n korkeiiilella). \'äli

muotoihin kuuluvat myös a 1 t o-s t r a t ii s ja

aito-cumulus. — P. esiintyvät useimmin cu-

imilusvyöhykkeessä, siis l.j ft 2 km:n korkeu-

df>-a ja sitten cirroslratus- ja cirrusvyöhyk-
ke«'s.sii SIO km:ii eläisyydollii maasta. Harvim-
min niikyy p:iu u-ti kiii:n korkeudessa. Hyvin
harvoin »n havaittu p:iä 20 km ylempänii. P:n
maaiiylinen korkeus voidaan laskea ilman konetta
esim. havaitsemalla missii kohden jotakin vuorta,

jonka korkeussuhteet ovat tunnetut, pilvi on tai

antamalla leijan nousta pilveen ja iiiittaainalla

nauhan pituus, tarkastamalla, kauanko pilvi

vielä on aurin-fon laskun jälkivii valaistuna

j. n. e. Tarkoitusta varten saattaa myös käyt-

tää koneita kuten pilviteo<loliittia ja fototecdo

liittia. Edellistä käytettiiessii mäiiriitiiän ben

a\ulla kahdesta eri havaintopaikasta samaan ai-

kaan kaksi kertaa perätysten saman pilvenkoh-

dan korkeus- ja atsimutkulma (ks. .\ t s i m u t)

,

jolloin mainitun pilvenkohdan etäisyys maasta
ja samalla pilven |iaikaiiniiiutos 1. sen nopeus
voidaan laskea. P. ovat yleensä korkeammalla
kesällä ja iltapäivällä kuin talvella ja aamupäi-
vällä ja sitä alempana kuta pohjoisempana paikka-

kunta ou. Niiden keskimääräinen nopeus kas-

vaa suuresti kuta ylemjiiinä ne ovat kuten seu-

raava yhteenveto osoittaa:

Korkeus ."iOO—2.000 m 2-4 km 4-fi km 6-H km 8— 10 km

Nopeus 7,1 10.5 l,-i,j 2,1,4 26,4 -^
sek-

P:n liikesuunta miiärätään pilvikuvastimella tai

uefoskoopilla (ks. t.). P:n vahvuus on yleensä

vain muutamia .satoja metrejä, sade-i):n pak-

suus joku km: ukkos-p:n vahvuus voi nousta

ehkä 10 km. (Ilouani. ..On the modificatioiis of

clouds" (1803); nildelirandsson, „Rapports sur

les observations internationales des niiapes"

(1903); Hildelirandsson, Köppen, Ncumaycr,
.,\Volkenatla.s'' (1800).] — ks. Liitekuva».

f. S:ii.

Pilvikuvastin ks. Nefoskooppi.
Pilvisyys, liinat ieteellisiin havaintoihin kun

luu tärkeänil tekijänä arvioiminen, missii määrin
liiivas on pilvien peito.ssa. Tulos ilmaistaan kym-
meiia-steikon mukaan, jolloin O merkitsee aivan
selvää, ."i puolipilvistä ja 10 täysipilvistä taivasta.

Pilvipeitteen tarkkaaminen on tärkeä, koska
sekii insolut-sionin iks. t.) että maan liimmön-

luovutuksen suuruus, siis myös säiin ja ilmaston

luonne riippuu p:8tä. P;llä on päivittäinen ja

vuotuinen jaksonsa. ]'. on suuremjii aamulla ja

ensimiiisinä iltapäiviituiiteiiia kuin vuorokauden
muina aikoina. Kirkkaimmat ovat ilta ja ensi-

mäiset yölunnit. .Milil vuotuiseen jaksoon tulee

on p. keskimäisillä leveysasteilla siinrin loppu-

syksyllä ja talvella, pienin alkukeväällä ja keski-

kcsällii. ^'Ihäiillä vuorilla on p. talvella pienin,

suurin keväiillä ja kesällä. P. on liten riipjiuva

maan vyöhykkeistä, että se on korkeilla leveysas-

teilla hyvin suuri etenkin valtanuTillä. lauhkeassa
vyöhykkeessä pienin kohotakseen taas päivän-
tasaajan seutuvilla, Pohjois-EiircHip.issa on p.

70-80'/,, Välimeren maissa vain 20-30%. — Au-
ringon päivittäinen pnistami.saika havaitaan au-

rin^'onpaisteen auto^Tufilla (ks. Ilmatie-
teelliset kojeet). Tämä aika ilmaistaan

eri t.ivnlla: tuntimäärä vuodessa, keskimääräi-

nen tuntiluku päivässä tai suuriko on aiirinpon
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paistamisaika ollut malulollisesta pisimmästä
ajasta. Helsingissä aurinko paistaa keskimäärin

1,574 tuutia vuodessa ja 4, a tuntia päivässä s. o.

35 prosenttia mahdollisesta pisimmästä ajasta.

V. S:n.

Pimennys (eklipsi) sattuu, kun aurinko,

maa ja kuu ovat viidellä linjalla joko siten, että

maan varjo lankeaa kuun päälle (kuunpimen-
nys ks. t.) tai siten, että kuun varjo lankeaa
maan päälle (auringonpimennys, ks. t.).

Myöskin nuiiden kiertotälitien kuiden p :iä voi-

daan havaita. Jupiterin kuiden p:iin perustuu

m. m. yksi loupitudinmääräysmetodi. H. S.

Pimenta officinalis ks. Pippuri (höyste-

pippuri).

Pimentelli [-li'-!. Antoni o, esp. valtiomies,

tuli 16.52 lähettiläänä Ruotsiin, missä voitti

Kristiina kuningattaren erityisen suosion ja P:n
luullaan vaikuttaneen hänen päätökseensä kään-
tyä katolisuuteen. Kristiinan luovuttua kruu-
nusta P. saapui hänen luoksensa Brysseliin 16.">4

ja seurasi häntä pari vuotta. Oli sitten Espanjan
lähettiläiinä Pariisissa. A'. G.

Pimentola, pimeä paikka, Pohjolan (ks. t.)

kertosana, merkitsee myös helvettiä. K. K.
Fimeähorros, kusvit.. ks. Horros.
Pimeä koppi, rangaistus, joka voidaan mää-

rätä vangille, jos hän laiskuudella, tottelematto-

muudella tahi uppiniskaisuudella taikka muulla
tavalla itse rikkoo tahi koettaa vietellä toista

rikkomaan kuritushuoneen tahi vankilan järjes-

tystä, taikka jos hän rangaistuslaitoksessa te-

kee vähemmän rikoksen, jonka saa sakoilla so-

vittaa. Sulkeminen i):ääu k:iin saa tapahtua
korkeintaan neljäksi vuorokaudeksi. A. T.

Pimpinella ks. Pukinjuuri.
Pinaakkeli (ransk. pitiacle). pieni suippopyl-

väs. fiaali (ks. t.)

.

Pinaatti (ruots. spenat), nimitys, jota käyte-
tään useista eri kasvilajeista. Useimmin tarkoi-

tetaan sillä tavallista I. kasvitarha-
pa a (Spijiacia olerucca), joka on savikkakas-
vien heimoon kuuluva yksivuotinen, kaksikotinen
ruoho. Sen kukat ovat pieniä, vihreitä, lehtihan-

kaisissa tertuissa. Pullea verhiö kovettuu päh-
kylän kanssa yhteenkasvettuvaksi kulmikkaaksi
tai piikkiseksi hedelmäverhiöksi. Lehdet ovat me-
heviä, soikeita tai puikean pitkulaisia. Kasvi on
kotoisin Persian tienoilta. Tuli Euroopassa tun-

netuksi vasta 1400-hivulla. Pohjois-Euroopassa
17:nnellä vuosis. Nykyisin viljelty keittiökas-
vina ympäri maapalloa, meillä Lapissa asti. Viih-
tyy paraiten voimakkaassa, vasta lannoitetussa,
kiinteässä ja kosteahkossa maaperässä. — Länsi-
Intian p. (Clat/tonia perfoliata) on Poriiilaca-

rcre-heimoon kuuluva, noin 30 cm korkea, rento,

kalju, yksivuotinen ruoho, jolla on pitkäruotiset,

puikeat. mehevät aluslehdet ja ruodittomat, leveät

latvalehdet parittain kannallaan yhteenkasvaneet.
Latvassa pari pieni- ja valkokukkaista terttua.

Meillä hyvin harvoin viljelty. — Uuden See-
lannin p. (Teiragonia e^pansa} on yksi%'uoti-

nen. möyheä, maata pitkin suikerteleva Aisoacece-
lieimon ruoho. Lehdet melkein kuin tav. p:lla.

hedelmät 4-sarviset. Kasvaa villinä Tyynen valta-

meren rannikoilla. Tuotiin Englantiin Uudesta
Seelannista 1772. Jleillä harvoin viljelty. On
meillä kylvettävä lavaan. — Kaukaasi a-

laista suikertavaa p:ia (Unblitzia tham-

noidrs), savikkakasvien heimoon kuuluvaa, van-
hempana jopa 4 m pitkää köynnöskasvia, jolla on
herttamaiset lehdet, on meillä joskus koetettu ja

se menestyy täysin hyvin. — Englantilai-
nen p. niiimc.T patienlia) muistuttaa hyvin pal-

jon suuria hierakkalajejamme. Kotoisin Turkin

—

Persian tienoilta. Paljon viljelty varsinkin Eng-
lannissa, meilläkin varemmin jokseenkin yleisesti.

Viljelys on kaikkialla vähentynyt, meillä melkein
tauonnut. A'. L.

Pinaattikasvit, lihaisten, meheväin, helposti

sulavaa ravintoainetta si.sältävien lehtiensä t. jos-

kus myös nuorten versojen takia viljellyt keittiö-

kasvit. Sisältävät kaikista keittiökasveista eniten
rautaa. P : ja ovat paitsi useat p i n a a 1 1 i-nimi-

set (ks. t.) , 1 e h t i j u u r i k k a 1. m a n g o 1 d i

(Beta eicla), portuliikka. raparperi,
tarhasavikka (Atriple^ hortensia) y. m. m.
Villejäkin kasvejamme kuten niittysuola-
heinää (Rumex acetosu), n o k k o s 1 a j e j a ja

saviheinää voi varsinkin nuorina hyvin käyt-
tää p:na. A'. L.

Pinakoidi, romhisessa monokliini.sessa ja tri-

kliinisessä kidejärjestelmässä esiintyvä yhden-
suuntainen pintapari. joka samalla on yhdensuun-
tainen kahden kideakselin kanssa (ks. I\^ide).

Heksagonisessa ja tetragonisessa järjestelmässä
on asemataso p. E. M-nen.
Pinakoteekki (kreik. pin«fc.v = taulu, maalaus,

ja thckc = säilytyspaikka) . maalauskokoelma. V.

nimi oli annettu sille maalauksilla koristetulle

rakennukselle, joka muodosti Propylaiojen poh-
joissivustan Ateenan akropoliilla. Hoomalaiset
ottivat tämän uin-.en käytiintöön puhuessaan yk-
sityisrakennuksessa olevasta huoneesta, joka si-

sälsi maalauksia tai muita taideteoksia. Nykyään
se tarkoittaa julkista maalausgalleriaa. niin esim.

Itali;rssa (Torinossa. Bolognassa y. m.) sekä
Munchenissä. jossa on Vanha ja Uusi p. Vasta-

kohdaksi on kuvanveistoskokoelmista käytetty
nimitystä glyptoleekki (ks. t.). E. R-r.

Pinang ks. Penan g.

Pinassi : ransk. pinusse) , sota-alukseen kuu-
luva pieni soutu- ja purjevene.

Pince-nez [pHsnr'] (ransk. 1. pensnee. nenä-
lasit.

Pinchbeak [piiish/ikj. tumman kullanvärinen,

hvvin taipuisa lejeerinki. jossa on vaskea ja sink-

kiä. S. S.

Pincio [piniso], 11 o n t e, kukkula Eooman
pohjoi-sosassa, veistoksilla, kuvapatsailla y. m. kau-

nistettu, roomalaisten mielikävelypaikkoja. Siellä

ovat Villa Medici ja Villa Borghese. — P., al-

kuaan Collis horlorum (= ..puutarhakukkula")

,

joutui v.asta Aurelianuksen aikana Pincius moiis

nimisenä Rooman kaupungin piiriin. E. E. K.
Pindaros (n. .i20-440 e. Kr.), kreik. runoilija,

ylliäiatä thehalaista syntyperää. Jo nuorena P.

antautui runoutta viljelemään. Runous ja hänen
ylhäinen syntyperänsä tekivät hänestä suositun

vieraan tyrannien hoveissa ; tiedetään hänen suh-

teistaan esim. Hieroniin Syrakusassa. Theroniin

-Vkragaassa. Makedonian kuninkaaseen Alek-

saudrokseen. Persialaissotien puhjettua P. ei aset-

tunut vapauden puoltajain riveihin, siinä seura-

ten kotikaupunkinsa Thehan esimerkkiä, mutta
myöhemmin, huolimatta siitä ankarasta kohta-

losta, joka tuli Thehan osalle voittavien kreikka-

I
laisten puolelta, hän kykeni puolueettomasti iloit-



tST Pindos Pingoitusalus 1)28

iiniiiin Tlielmii

: 1 .m tukei»". —
I K. kwiril,\ rukan kuikilla illoilla.

1 i tiiotuniiossidtii mniuitnnn liyiii-

\oittO' jit suriilaulujik, taii»:iiluii-

I .1 y. m. I.ukuuuottamatttt murto-

1

l. juita viiiiipaikiiiset |mpyrusli>y(U>t

l vut riini>aa>ti kurtuKuiitvt. on iiieille

«a_\ t.lli- Il , oittolaiiliijaan (i;'i-

«rAiH/ 4.'i runoilija ylii-tiiii

V
""

ii^i^^.i Kiiii:iutiis<A ja voittopui-

K ovat jaetut 4 kirjaan it^lynipia-

Ui-.-. I . ii..M...^.ff. Xeniealaiset ja Istliinolaiset

voittolauluti. Voittorunot tilattiin koorin esitet-

tavik'4i \-oitlajan tulles>u riemukulussa kotikau-
punkiiD<i jn tuunu>tnu tiiytyy. että tilauksesta

j

«VDlyneen runon leima toisinaan niissii on Iin-

vaitla^^ana. Eniten liimpöii tulee voittajan ylis-

tykseen, milloin tliebalaiset tai Sisilian tyrannien
I

voitot ovat kyse«ssii. 1'. yleensä muo<lostaa runon
kexkio^tn joukun myytin käsittelyksi, joka nio-

Da.sti juä erinomaisen luillaan yhteyteen varsinai-

sen rnnoailieen kanssa. Tämä keskus tulee runon
tärkeimmäksi osaksi, siinä P. esittää lieukeviä

uutteitaan vanliojen myyttien puitteis.sii tavalla,

joka tuotti hänelle Kreikan suurimman koori-
|

lyyrikon maineen. Hänen kielensä, jossa aioli-

laii>et, doorilaiset ja attikalaisetkin vaikutteet

Tarsin iti«naisellä tavalla ovat sulautuneet yli-
|

teen. on usein kork«.«lentoisuudessaan raskaita ja 1

vaikeisli käsitettävää. Koorilaulun säiinniillistä :

rakennetta P. käsitteille suurella taitavuudella.
|

kä\ttuen mitä vaihtelevimpia metrillisiii muotoja.
I

Ihailu, jonka P. aikalaisiltaan sai osakseen, säi-

lyi elävänä jälkipolvissakin ja meille säilynyt osa
hänen tuotannoltaan todistaa sen tUvsin ansai-

tuksi.
'

L. T.

Pindos. Polijois-Krcikan pohjoisesta etelään
kulkeva päävuoristo. erottaa toisistaan Thessa-
lian ja Epeiroksen. N. l.'>0 km pitkä, korkeimmat
huiput Katnphidi (2.392 m) ja Smolika (2..'>74 m
yi. nierenp.i. — P:u usent, etupäässä tertiääri-

kalkeista syntyneet rinnakkaisjonot ovat .sanpen

vaikeakulkuisia, joet ovat li.säksi uurtaneet nii-

hin jyrkkuseinni.<iä kuiluja. Ainoa kelvollinen
M)la P:n yli on Zygos (Läöl m yi. merenp.. van-

han ajan iMkmon), ent. Kreikan ja Turkin ra-

jalla. — P:n ennen laajanlai..et metsät on viime
vuo-ikyniineninil hävitetty.

Pindus ks. P i n d o r.

Pineeni iCioHiai. hiilivety, joka on pääainek-
sena useisHU tärpättihijeisna ja jota sitäpaitsi ta-

vataan lukuinimui eetterisissjl öljyissä, m. m.
enknIyptuA . katajanmarja y. m. iiljyi-sä. P:stil

valmistetaan n. s. keinotekoista kanverttia (pi-

nylikloridiai. vrt. K a n v e r t t i ja Tä r pii 1 1 i.

Pinega /-c'-/. L.Joki Pohjois- Venäjällä, Viena-
joen lisäjoki oik.. alkaa »oista Volopdan ku-
vernementiiisa. virtaa en«in luoteista pääsuuntaa,
kiUntyy P :n kaupun^rin seuduilla lounaiseen,
la«kee Holmogoryn yläpuolella \'ipnajokccn; n.

500 km. kuljettava vas. tulevan lisäjoen .lulan
«uuvta alanpäin. hiiyryalukset noiiKevat vain P:n
kaupunkiin asti. Jttiisnä n. R kk. Kannat met-
..iiiaiä, keski- ja alajuoksulla jo jonkunverran
asuttuja. — 2. Piirikunnankaupunki Vienan
kuvernementisui, P.-jwn oik. rannalla; l.:it8 ns.

(101 tl. Pari koulun, «airnala. Ilarjoitetaan maa-
taloutta. Kahdet i«onlniwt markkinat. E. E. K.

Pinel /-<••//. Pliilippe (1T4;'>-I82fi). ransk.

lääkäri, oli p.sykiatrisen osiuston johtajana Sal-

in''! rii>re-sairasliuonoessa Pariisissa. P. saattoi i

psykiatrian tictoelli.selle pohjalle painaen siten i

leimansa aikansa lääketieteen k('liilyk>eon. Hänen
ansiokseen on niinikään luettava, että mielisai-

rasten hoito tuli inhimilliseksi, mitä siihenasti-

set käsitykset mielisairauksien laadusta eivät
olleet omansa eilistämään. P. oivalsi myöskin
psyykillisen hoidon merkityksen ottaen sen käy-
täntöiin johtamassaan laitoksessa. Hänen tieteel-

lisistä julkaisuistaan mainittakoon : ,,TraitO mf-
dico-philosopliique sur Tali^nation mentale'"

(1798). .U. Oli.
Finello, Nils Henrik (1802 7!». ruotsin-

kielinen suom. kirjailija, tuli yliop|iilaiiksi 1817,

maisteriksi 1823, eli sitten yksityisenä asioitsi-

jana ja oli lS.'i4-64 .''uomen talousseuran sihtee-

rinä. P. oli suuri kirjallisuuden ja taiteen har-

rastaja. Kauan aikaa hän' oli ..Aho Tidninf;or"ien
toimittajana: kirjoitti (käyttiien salanimeii ..Kap

ten Puff'1 useita kertomuksia ja niiytelniiä, esim.

..En Nylands drapon". ...'^ommariiatten", „Den
berfitngna" (joihin liiinen ystävänsä Greve sepitti

siiveliä) ; julkaisi Suomen aateliskalenterin 1872,

y. m. P. oli Turun teatterijohtokunnan esimie-

lienll. soitannollisen seuran liarras jäsen, kuului

taideyhdi.styksen Turun osaston valiokuntaan;

pani 180.5 alulle „valiokunnan Turun tuomiokir-

kon muinaismuistojen siiilyttäiuiseksi". Myiiskin

hän oli Turun vapaaehtoisen palosanimutuskun
nan perustajia (1838). K. O.

Pinero fpaUiiroiij. .Sir Arthur W i n j;

(s. 18."i.")). en}.'!, kirjailija. Aloitettuaan uransa
näyttelijiinä hän anlautiii kirjallisplle alalle ja on
nykyäjin Rernard Slia\v"n jälkeen Enfrlaiinin ete

vin näytelmänkirjoittaja. Hänen tuotannossaan
ilmenee selvästi Ilisenin vaikutusta. Hänen teok-

sistansa, jotka aiheeltaan ovat sekä vakavia että

humoristisia, nuiinittakoon : ,,Sweet lavender"

(1887), „The proflipate". ..The second mrs. Tan
queray" (1803; näytelty Kansallisteatterissa 1894).

.,The "notorious mrs. Elihsmith" (18nr>). ..The be-

nefit of the douht" (sam. v.), ..The princess and
the hutterfly" (1897). ..Trela«ney of the Wells"

(1898), „The pay lord Onex" (1899), ..A \vife

vvilhout a smile". „His house in order", .,The

thunderholl" (1908). P:n niiytelmille on ominai-

nen tuore, kevyt ja joustava vuoropuhelu, toi

minta on jännittjivä. mutta usein vailla syvyyttä.

P:n kootut teokset alkoivat ilmestvii 1901.

//. Km.
Pinetum /-''"'/ (lat. /umi/.s = milnty). erilajisten

havupuiden istutusryhmä. tavallisesti jossain puu-

larliassa tai [niistossa. Eri puulajien tulee p:ssa

kasvaa systemaattisessa järjestyksessä, myiis sil-

loin kun on kysymyksessä yksinomaan koriste

ryhmä. Ankaran muotojärjestyksen lieventämi-

seksi on viimenuiinitussa tapauksessa kuitenkin
havupuiden joukkoon usein istutettu talvivih-

reitä lehtipuita kuten llrx y. m. s. lajeja. —
P. nimi on myös viiliin eonifereja (= havupuita)
käsittelevillä tietei.|lisillä tai |>uutarhnt<-l<iiillisillä

teoksilli. O. /.(/..

Plney-tali ks. Kasvit » 1 i.

Pingoitusalus. piufroitusvuode. vuoteen ylitey-

ti^en Novileilu laite, jonka avulla voidaan aset-

t:ui esim. loukkaantunut jalka (luuntnitliimassa)

pitempiaikaiselle venytykselle ja pinnoitukselle
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Pinjaisten tehtaat.

alttiiksi, niin että se pysyy tarkoituksenmukai-

sessa asennossa.

Pingoitusside, side. joka tarkoittaa jonkin jä-

senen pitämistä pitemmän aikaa tarkoituksen-

mukaisella tavalla venytettynä tai pingoitettuna

niin. että esim. taittuneen luun osat kasvavat
toisiinsa jälleen kiinni toivotussa asennossa, vrt.

Pingoitusalus.
Pinguicula ks. Y ö k ö n 1 e h t i.

Pingviinit (Sphenisciformes 1. Impennes) ovat

Eteläuapamaissa ja sieltä pohjoiseen Länsi-Afri-

kan rannikoilla Valaskala-laliteen. Etelä-Amerii-

kan rannikolla Galapagos-saarille asti tavattavia,

lentokyvyttömiä, peräjalkaisia lintuja. Siipisul-

kia p:llä ei ole ollenkaan, siivissä on vain

epätäydellisiä, pieniä, jäykkiä, suomumaisia höy-

heniä. Siivet muistuttavat näin hylkeiden evä-

jalkoja. Höyhenpeite on karvamaista, tiheää, yh-

tenäistä. Pieni takavarvas on eteenpäin käänty-
nyt. Luut ovat täyteläisiä, kovia ja raskaita.

Suurimman osan aikaansa p. elävät meressä, jossa

mainiosti uivat ja sukeltavat kaloja pyydystellen.

-Vinoast.ian pesimisajaksi p. nousevat korkealle-

kin maalle, äärettömin joukoin määrätyille seu-

duille (engl. ..rookeries"). Maalla p. liikkuvat

kömpelösti, pystyasennossa, siivillään tasapainoa
pitäen. Useita sukuja (6) ja lajeja (17). joista

tunnetuimmat ovat: mustan- ja valkeankirjava,
yli '/ä m pitkä s i 1 m ä 1 a s i p i n g v i i n i (Sphe-

niscus demersus). 1 m:n pituiset j ä 1 1 i 1 ä i s-p.

:

kuningasping viini (Aptenodytes patago-

nica) ja keisari-pingviini (A. forsteri)

sekä mustakurkkuinen pingviini
(Pygoscelis adeli<e) ja aasipingviini
(P. papua). — P. laskevat munansa maahan.
kivillä reunustamaansa syvennykseen. Pienem-
millä lajeilla on 2 vaaleanharmaata munaa, suu-

remmilla vain 1. Hädän ttillen viimemainitut
voivat kantaa munansa suojaan, pitäen sitä jal-

kojensa välissä, vatsapoimussa. Kuva ks. liitettä

Napa m a a t. II. E. W. S.

Pinicola ks. Taviokuurna.
Piniitti. kivennäinen, kloriitista ja muskovii-

tista muodostunut kordieriitin muuttumistulos
(pseudomorfoosi). E. M-nen.
Pinja ks, JI a n t y.

Pinjainen (ruots. Billnäs). 1. Allodisät«ri

Pohjan pitäjässä lähellä Billnäsin rautatieasemaa
Mustionjoen varrella, käsittää paitsi säteriä

4 rälssi- ja 3 verotilaa, yhteensä 5 'la manttaalia,

1,450 ha. Tilalla on tehdastaelaitos ja puusepän-
tehdas tks. alempana) sekä saha ja mylly. P:ssa
on myös puutarhakoulu, ylempi ja alempi kansa-

koulu, pientenlasten koulu ja 5-luokkainen ruot-

sink. yhteiskoulu. — Kartanon vaiheet liittyvät

P;n rautatehtaan historiaan. V. 1641 sai nimit-

täin Carl Eilisten ^k. 1670) luvan perustaa P :iin

masuunin ja kaksi kankirautavasaraa. Perusta-

jan mukaan tila sai ruotsalaisen nimensä (ent.

nimi Skafvestad). Kartano ja rautatehdas, joka

aluksi menestyi huonosti saaden malminsa Oja-

mon kaivoksista ja rappeutui täydelleen Ison vi-

han aikana, olivat BillstensuvuUa v :een 172:?,

jolloin ne oston kautta joutuivat Hising- (aate-

loituna Hisinger) suvulle. Tällä su\'una ne oli-

vat v;een 1898, josta alkaen ne on omistanut Bill-

näs bruks aktiebolag. Vv. 1888-90 oli tilalle pe-

rustettu tehdastaelaitos, jonka rinnalla vanha
rautatehdas pian jäi varjoon : kankiraudan tako-

minen lopetettiin kokonaan 1904. A. Es.

Billnäs bruks a.-b:n osakepääoma on 1,800,000

mk., vararahastot 550.000 mk. (1914) ; johtokun-

nan puheenjohtaja on johtaja F. Helsingius, Val-

mistus käsittää nyk. tehdastakeita (1903 ja 1911 :

kirveitä 12.000 ja 515,000, lapioita ja kihveleitä

24,000 ja 72,000. lapionteriä 74.000 ja 115.000,

talikkoja 16.000 ja 40.000 kpl. y. m.) rautateh-

taan puolella ja konttorihuonekaluja (v:stal909)

.sekä vähemmässä määrässä muita huonekaluja
puuseppätehtaassa. Huonekalutehtaan valmistus-

arvo kohosi 1903-12 74.000 mk :sta 420,000

mk:aan: tuotteet ovat saavuttaneet hyvän mai-

neen maamme ulkopuolellakin, ja niitä vietiin

ulkomaille 1913 210.000 mk:n arvosta. Kaikkien
P;n tehtaiden tuotteiden valmistusarvo 1913 oli

2 milj. mk. — P. kuuluu Suomen metalliteoUi-

suuskonttoriin. — Käyttövoima saadaan P:n kos-

kesta (put.-kork. 6.5 m, keskiveden aikaan 1,733

hevosv.), josta turbiineilla otetaan 900 hevosv.

;

lisäksi on 180 hevosvoimainen höyryvoima-asema.
— Työväestö (1914) n. 400 henkeä, asuu yhtiön

huoneistoissa tai ..oma-koti"-siirtolassa. Kirjasto,

lukusali, kokoushuoneisto, työläisten perustama
sairasrahasto. Jokainen 10 v. palvellut työmies
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~i liikke<^n ttiuttaumi'ta roitotitu.

a 11H>9 |>er. tvturtoliilas Lil>aus«n

IM 1.4 milj. mk.), jo».<a vitliiii>tetanii

kirvritfi y. m. työkaluja Veuiijiiii ar-

mriaa varten. E. F. K.
- I!:ii?nf icaseuia .V 1.: virnlliiieu nimi B i 1

1-

rutuosulla Karjan Jtt Sku-
. . IM km lleUiiif;i>til 109 km

I .ilKilal..

Pink-^olour /kaljj, vaalean iieilikanpuiuuiien

. iri ' t.i suillaan kiiumeiitumullu tinaoksidin.

.'! .:i k\.irl~ui ia kaliumkromatttia sekoitusta.

l'Osliiiii' ja fajanssi-

yrifu värjiiykseen,
•:

t my- ^*i]\- j.i \ t--i\ :ii inu sekä paperin vJlr-

.. N-i-en. S. S.

Piiuia liat. pinna :r siipi), ruoripinna. pe-

i.inko. j.i-ta perii^intll kiiännetiiän. — Elnint.

. . . Mipi.

Pinna k-. Pystysi m p u k k a.

Piiiniiiedia, e v ä j a I k a 1 s e t. v e s i p e t o-
i

it.senliiseksi luhkuk^i tai potoolUinten
i

-1 käsitetty Disäkäsryliniu. johon kuu-
1

. t eläimet ovat i>etocliiintyyppiä, mutta mu-
N . tiineet vesielumuän ju sen mtikui.sesti raken-
!-lt.ian iKjikkeavia. Yhteistä kuikille on suk-

N il.iiiiainen niumiinmuoto ja raajojen muiittu-

II incii levymäisiksi soutimiksi. Hampaisto eroaa
t ir-inaisten petoeläinten hampaistosta siinä, että

V.ulnialiampaat ovat suhteelliseBti pienemmät
p.iit-i miirsuillai ja poskihampaat yhtenäisem-
piä tyyppiä i raateluhammas puuttuu). Hyhmään
kimluvat k o r v a h y I k e e t, mursut ja h y I-

k e f t 'k-, n. ja Petoeläimet*. /. V-«.

Pinnoniis imyös F o r d e 1 1 s j; A r d), muinai-
nen kuiiinka/in karjakartano Pietarsaaren pitä-

'.U-ii. oli \ -Il l.i.'>tl -illoi^ten Pietarsaaren. Kok-
kolan. KalajLMU ja .Salon pitäjien voudin asuin-

paikkana. .Annettiin löfil läänitykseksi Tlnnnu
Kniiutinpoika Kordellille. ja oli sitten jonkun ai-

ka;! Kordell-.uvulla. jolle jo ennen karjakarta-
noksi tuloaan näyttää kuuluneen. Nuijivsodan
ajoilta kuuluisa Hannu IInnnun|>oika Fordell
ik. I6O61 omisti m. m. sen. Kartano joutui pois
Kordell-suvulta 1000-luvun alussa. Pietarsaaren
kaupunki, joka 1053 perustettiin P:n tiluksille,

nsti fen 1001 ja käsitti se silloin 4 manttaalia.
P:>ta on Jäljellä vähäisiä raunioita. A. Es.

Pinole«ni ks. }M h k a ö I j y.

Pinterl k». Koira, puista 1152.

Pinsetti irunsk. pincrile, < ;/inrcT = näpistää)

.

pienet anatomien, kirurgien v. m. käyttämät pih-

dit.

Pinsk. piirikunnonkaupunki I^itnRi-Venäjällä,

Minskin kuvernementiiiHa. kuljettavan Pinan, Pri-

j>etin liHujoon vim. rannalla, rautatien varrella:

.1T.0'»i a« i'ii<i iiiiuri osa jiiutAlaisia. Muuta-
mia koulu I Tulitikku-, öljy- y. m. teh-

taita II' Ija- ja puutavarakauppaa. —
P. ri. 1)97; oli kauan aikoa ympäristöi-
ri«T. . iiä ruhtinoiiktintnnu. joutui i:ilS

••, 1471 Kiovan ruhlinaalle, 1521 Puo-
voxtaan 104M puhjennut kupina verisesti

•tiin, V. 1054 venäliii«<-t |>olttjvat P:n,
le XII Ken valloitti tuhoisan piirityk-

»eii jill.L«n, 1795 P. liitettiin VenäjäÄn.

E. E. K.
Pint fpainl/ (e«p ^nn/q : notian ulkopuolelle

maalattu merkki pienehkiin tilaviiiiHmitan Hiitiil-

lyksen ilmaisemiseksi), eu^l. ja puhj. amer. ti

la\ uusmilta := 's pillouia - V; quartia^-i ,i;illiä ^

i>.>i> I. .Vmeriikassa 1 p. = O.tio 1 kuivaa ja =

0,<>> I nestemäistä tavaraa, .\pteekkipainoua on
1 p. = :.OtJ.,i fr. (V. S. n.)

Pinta, kappaleen raja I. rajoitus. P. on joko
tasainen (t a s o) ttii k ä y r ä. Kdellisessä

voidaan tietyn pisteen kuutta piirtää suoria kai-

kissa suiinnissu, jälkimäisessä taus ainonstnun
miuirutys.sä suuunn.ssa tai ei ollenkaan. ICiiyräfi

p:au. johon voiduuu piirtää suuria viivoja, sano-

tuun v i i V o t i n p i n n a k s i. Erikoislaji tSUl

on de V el o p pa l>e I i p.. lonku sauttan levitt.HS

tasoon (ilmnn repeämiä 1. kuten esim. silinterin

ja kartion vuipun. P y ii r ä y s p i n n a n suora
tui käyrä viiva muodostaa käiiiityessään kerran
samassa tasossu olevnn suoran ympäri akselina.

Siten muodostaa esim. suorakulmaisen kolmion
hy|>otenuus;i kurtion vaippa-pm kolmion kään-
tyessä jommniikumman katet-tin ympäri tai puoli-

ympyrän kaari pallon p :n. kun puoliympyrä kään-
tyy kerran ympäri halkasijansa varassa. .\na-

lyyttisessa peometriassa esitetään p:aa vhtälöllK.

r. S. n.

Pinta-ala, pinnan suuruus verrattuna yksi-

köksi oteltuun neliiicin. jonka sivu on pituuden
yksikön suuruinen. Kuvion p:a.a ei tavallisesti

mitata suora.staan. vaan mitataan yksi tai

Useampi siilien kuuluvun viivan pituus jn la.ske-

taan sen p. näiden perusteella tarkoitusta varten
johdettujen kaavojen avulla. Siten voidaan esim.

laskea neliön p.. kun sen sivun pituus tunne-

taan ja ympyrän p. halkaisijan pituuden avulla

(ks. n.l. .\ivan koneellisesti miUitaaii kuvion p.

planimetrillä (ks. t.). f. S.h.

Pinta-ala-sarekemenettely ks. .< a r e k e-

m e n f I t p 1 y.

Pinta-alavero, tiiotloveron muoto, jota käytet-
täessä vero inäärätäiin maan pinta-alan mukaan.
Tätii veromiiotoa on käytetty rakennus-, viini- ja

tupakkaverotuksessa. Hakenniisvernn inuolonu p.

on nykyäiin vanhentunut ja sanjren harvinainen.

Tunueliiin on Baierin 1S28 sää<letty p. Y. II.

Pintahermosto ks. Perifeerinen her-
mosto ja Hermosto.
Fintaikä (saks. Flächennller). mvluänh. Sak

salainen met.sunhoitoinies G il m h e I esitti 1S41

tavan laskea metsikköjen keski-iän. jota paljon

käytetään varsinkin silloin, kun metsikön eri

ikäluokat esiintyvät paikoittelisin erillään toisis-

taan. .Jos esim. jonkun metsän osassa on /i, = O ha
rt, = 40-viiotis1a metsää. Pi = 2 ha «, = fiO-viiotista

metsää. Pj = 10 ha o, = nO-vuotista metsää on tä-

män metsäosan keskimäiiräinen ikii

Pi-ni-fPi-ii-l-lii.a.-l--- U . <0+ f . fiO -)- f . 80

t40-^ito-^aoo nm
li iH

6-f y-(-;o

70 vuotta. jota käytetyn

laskutavan mukaan nimitetäiln metsikön piksi.

O. lAh.

Pintakaihi, kiiorikaihi (mliirniln mrtirnlii),

kaihi I, sameus, jiika kohtaa vain mykiön pinta-

I. kiiorio-ia. vrt. Kaihi.
Pintakasvu ks. K a s v u.

Pintalauta, puunrunkoja laudoiksi tai lan-

kuiksi sahuttaeiiKa jää uärimtnäislksi laudat, joit-

ten toinen puoli on i>uun pintaa, siis kaareva ja

tavallisesti kaarnan peittämä. P-o P-o.
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Pintamitta, ueliö, jonka sivu ou pituusyksi-

kön suunniifu. vrt. Metrijärjestelmä.
Pintamoreeni ks. Moreeni.
Pintasolukko (kasvien), kaikki korkeampien

kasvion pintakerrokset, joiden tarkoituksena on
kasvia rajoittaminen ulospäin. suojeleminen,

liailitumisen järjestely tai veden otto. Kasvu-
kudoksen piiälliniäise.stä kerroksesta polveutuvaa

p :oa nimitetään e n s ii k ä i s e k s i p :k s i : pääl-

lysketto ja siitä syntyvät muodostukset; lois-
i k ä i s t ä p :oa on korkki ja kaarna. K. L.

Pintavesi, se osa kosteussatoa (sateentuloa)

joka Ulaahan tunkeutumatta juoksee suurempiin
vesistöihin. \'arsinkin asutuilla seuduilla p. on
epäpuhdasta ja .sopimatonta juomavedeksi, vrt.

P o h j a V e s i. E. Mnen.
Pintaveto ks. A d h e s i o n i.

Pintavuorilajit, vulkaaniset vuorilajit ks.

E r u p t i i V i V u o r i 1 a j i t.

Pintayksikkö ks. Pintamitta.
Pinturicchio [rVkkio], Bernardin o. oik.

Bernardin o di Betto 1. Betti (n. 14,')4-

1513), it. taidemaalari, l'mbrian koulua. Fiorenzo
di Lorenzon oppilas. Perugiuon työtoveri, työs-

kenteli syntymäkaupungissaan Perugiassa sekä
etenkin Roomassa ja Sienassa. Pm taiteessa yh-

tyy antiikkinen koristeniaalaus varhaisrenesans-

sin rika,sta elämää novellimaisesti käsittelevään

laatukuvaukseen. P. on kätevä freskomaalaaja,
hyvä väriniekka ja hänellä on erinomainen, lo-

pulta kaavamaisuuteen menevä helppous esittää

tosin ylimalkaisesti, mutta aina pirteästi ja aito-

umbrialaisen viehättävästi isoja, usein groteski-

oruamentteihin sovitettuja seinä- ja kattopinta-

sommitteluja, joilla yhtenäiseen koristeelliseen

vaikutukseensa nähden oli esikuvallinen merkitys
renesanssin taiteessa. Hänen freskoteoksistaan

mainittakoon Koomassa olevat Vatikaanin Siks-

tiiniläisen kappelin Kristuksen kastetta ja Moo-
seksen historiaa käsittelevät 2 kuvaa (maalatut
1480-81 yhdessä Peruginon kanssa) . paavi Alek-

santeri VI :n Appartamento Borgia nimistä huo-

neistoa koristavat maalaukset (1492-98) ja S.Ma-
ria del Popolo ja S. Maria in Araceli kirkoissa

olevat katto- ja seinäkuvat sekä Sienan tuomio-
kirkon kirjastoon 1.502-07 maalatut, ihmeteltä-

vän hyvin säilyneet freskot, jotka 10 kuvassa
esittävät Eneas Silvius Piccolomini'n 1. myöhem-
män paavi Pius II :n elämänvaiheita, ynnä ver-

raten pieni freskokuva ..Odysseus palaa Pene-
lopen luo" Lontoon kansallisgalleriassa (alkuaan
Sienan Palazzo Petrucci'ssa). Hänen vähemmän
huomattavia temperaväritaulujaan on Perugiassa,

Spellossa. Vatikaanin pinakoteekissa, Berliinissä

y. m. [Vermiglioli. ..Memorie di P." (1837),

Schmarsow, ..Raphael und P. in Siena" (1880) ja

..P. in Rom" (1882), sekä E. Steinmann, ,.P."

(1897).] E. R-r.

Pinus ks. Mänty.
Pinxit (lat., usein lyhennettynä p i n x. t.

pxt.), ,,on maalannut", on monasti maalaajan
nimen jälkeen asetettu kuviin tai varsinkin kuva-
jäljennöksiin, esim. vaskipiirroksiin, joissa taas
sculpsil (lyhennettynä se), .,on veistänyt

(kaivertanut)", on liitetty vaskenpiirtäjän nimen
jälkeen.

Pioinbo [-o'm-], Fra Sebastiano di
Francesco del, oik. Sebastiano Lu-
ciani in. 1485-1.547). it. taidemaalari; oli svn-

tymäkaupuugissaan Xcnetsiassa Giov. Bellini'n ja

Giorgionen oppilaana, asui n. v:sta 1510 Roo-
massa, jossa joutui Michelangelon ystäväksi ja

vaikutuksenalaiseksi sekä Rafaelin kilpailijaksi;

nimitettiin 1523 paavin sinetinvartijaksi eli paa-

vin bullien lyijysinetillä varustajaksi, jota myös-
kin hänen liikanimensä tarkoittaa (it. piombo =

lyijy) }'•' jonka jälkeen hänen maalaustyönsä su-

pistui sangen vähiin. P. on aluksi täysin ve-

netsialainen tavoittaessaan Giorgionen lämpimiä
värisointuja. Roomassa hän Michelangelon vaiku-

tuksesta Jäljittelee tämän voimakasta muotokieltä
ja piirustusta, samalla kuitenkin koettaen säilyt-

tää venets. värityksensä. Michelangelo, jonka kir-

jeenvaihdon P:n kan.ssa on julkaissut JUlanesi

(1890). on suorastaan ollut avullisenakin useassa

hänen työssään. P:n teokset jakaantuvat uskon-
nollisiin esityksiin ja muotokuviin. Edellisistä

ovat huomattavimmat pyh. Chrysostomosta esit-

tävä alttaritaulu hänen aikaisempaan venets. ty,v-

liinsä (1508, S. Giovanni Crisoslomo kirkossa Ve-

netsiassa), pääteos .,Lasaruksen kuolleista herät-

täminen" (1519. väitetty osittain Michelangelon
suunnittelemaksi. Lontoon kansallisgalleria -sa),

eräät 1514-19 tehdyt kappelimaalaukset Rooman
S. Pietro m Montorio kirkossa (pääkuva ..Kris-

tuksen ruoskinta", Michelangelon luonnoksen mu-
kaan). ,,Pyh. Agathan marttyyrikuolema" (1520.

Palazzo Pitti'ssä), ,,Marian ja Elisabetin kohtaus"

(1521, Lotivressa) sekä .,Pietä" (1525, Viter-

bossa) . P:n erinomaisista muotokuvista, joissa

hän kilpailee Rafaelinkin kanssa, mainittakoon

esim. 3"lhäi.sen upeat roomalaiskaunottaret n. s.

T'ornarina (n. 1512. luultu ennen Rafaelin teke-

mäksi. Firenzen Uffizzi-galleriassa) ja ..Rooma-

laisnainen" (Berliinin Kaiser-Friedrich museossa)

sekä lukuisista miesmuotokuvista dogi Andrea
Dorian kuva (Rooman Palazzo Doriassa).

E. R-r.

Pionieerit (ransk. pionnier) , sodassa esiinty-

viä teknillisiä töitä varten erikoisesti harjoite-

tut ja varustetut joukot. Niihin luetaan Venä-

jällä sapööripataljoonat ja miinakomppaniat.
Saksassa ja Itävallas.sa pioneeri-, pontonieeri- ja

minööripataljoonat j.n. e. Kuvannollisesti : edellä-

kävijät, uranaukojat. M. v. II.

Piooni fPcEonia), leinikköissuku. jonka lajit

ovat suurikukkaisia, liuskalehtisiä ruohokasveja,

jotkut pensasmaisia. Lajeja varsinkin Keski- ja

Itä-Aasiassa. Etenkin etelä-eurooppalaisesta P.

officinalis-ln}is,U>. viljellään useita muotoja ko-

ristekasveina puutarhoissa. Sen pyöreistä, kiiltä-

vänmustista siemenistä tehtyä helminauhaa on

ennen käytettä' lasten hampaiden kasvua edistä-

vänä taikakaluna. — P. ancmala kasvaa villinä

Kuollan niemimaalla. K. h.

Piophila casei ks. Juustokärpänen.
Piotrkäw. 1. Kuvernementti (ven. Pctt-oJcovs-

kaja giihernija) Länsi-Puolassa; 12.249 km-.

2.013,600 as. (1912), 163 km-:llä (Venäjän taajim-

min asuttu kuvernementtil . 5Iaa on tasaista,

nousten aaltomaisesti etelään mentäessä. Asuk-
kaista 72.1% puolalaisia. 15.2% juutalaisia. 10,6%
saksalaisia. 1.6% venäläisiä; saksalaiset ovat

eninmiäkseen protestantteja. Lukutaitoisia 30,9%

;

kansakouluissa (753) 64.462 oppilasta (1911). —
Maataloutta harjoittaa 39,5%, teollisuutta ja

vuorityötä 30,4%, kauppaa ja liikennettä 10,s%

väestöstä. Maanviljelys tuottaa ruista 280,400
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tou.. kauraa U2.70O tou., ohrmi. vehiiiiU. peru-

uoit.i \ AVi-i i'"H lon. (1912K sokerijuurikknita.

ia 201,383. lievosia lOl.ltöS,

.1 45.740. sikoju 23,277 kpl.

Ufl-i- — Viiunl.\i> tuottuu kiviliiiltU lounais-

o«n«<a o!evs«ta Dombrouo-aliioesta (Poiiets-alueeu

UI kiviliiilirikkain seutu) S.i inilj.

-x.i rautainnlniia «raakarautaa 1007

2u,'i iK"j tuu.i. Piiäi'liukeinossa, teollisuuiiessa,

työskrnteli 1910 126.563 henkeä. Aksiisi.-itu va-

paan teollisuuden tuotantoarvo oli 774.> luilj. mk.

(seo voittaa aiuoa^taaii Moskovan kuvernonienttii.

josta puuvillateollisuuileu o.salle tuli 344.4 iiiilj.

mk., villateollisuuilen osalle 218.i niilj. mk., me-

talliteollisuuden osalle 90, i milj. mk. — Kuljetta-

via vesiteitä 217 km (ei yhtään höyryaluksille so-

piviai ; rautateitä 658 km (lOlD- — l'- jaetaan

8 piirikuntaan. — 2. Edellämainitun kuveruemen-
tin puukaupunki (veu. Pctrokov. saks. l'tlrikau)

.

Str&vva nimisen joen rannalla, rautatien risteyk-

8«5»sä: 41,181 as. (1910). suurimmaksi osaksi puo-

lalaisia. Neljä vanhaa luostaria, kunink. linnan

jätteet, raatihuone, luterilainen kirkko; muuta-

mia oppilaitoksia, pari sairaalaa. Harjoitetaan

sekalaista teollisuutta. — P. on Puolan vanhim-

pia kaupunkeja. Kasimir Suuri ympäröi sen muu-
rilla ja rakensi 1319 kunink. linnan. V :sta 1347

P:»j<a usein kokoontuivat valtiopäivät ja 1578-

1792 P:s8a oli Puuhin ylin tuomioistuin. Kärsi

paljon Ruotsin sodissa ja sotavuosina 1800. 1814.

E. E. K.

Kpa / (-/ ks. P i p e.

Pipa, tUhtisormisammakko I. kennokonna
(ks. t.i.

Piparjtluri i Cochlcaria armoracia), ruots. pc/>-

parrol, korkea monivuotinen ristikukkainen ruoho,

jonka aluslehdet ovat puikean
-oikeita, 2,")-40 om pitkiä, ko
iiieuuu pystynä ruusukkeena.

Kukat runsaslukuiset, pienet,

.ilkeät. Pääjuuri, jota käyte-

Miiu mausteena, on pitkä, paksu
.1 liereä ja sisältää väkevää,

-ilmiä vetistävää, sinappiöljyä

muistuttavaa eetteristii öljyä.

P. kajivaa viljelemättömänä
Etelä-Venäjällä. Käytäntö tuli

vasta keskiajalla tunnetuksi
liinsimaissa, aluksi lääkitystiir-

koituksiin. Senjälkeen p. on lauhkeissa muissa
tullut yleiseksi erinäi.-ten ruokalajien maus
te«k»i. Kasvaa meillä Kitliläs.sä asti, mut.

a

runxanxti p:tn tumlaan kuitenkin maahan. P:ta.

Knmoinkuin napaseuduissa suvun muitakin, vii

lejil lajeja, on käytetty hyvänä lääkki-enii keri

pukiiisa. P:n viljelyksiH-n on kiiytcttävä voima-
kasta, ko«teahkoa mnatu. -- Muita Citchleariu-

lajeja, k u i t i m o i t a, on alueellamme kaksi
barvinaixtn. ulkonäöltään p:Hta suuresti poikkea-
vaa merenrant,'iruohoa, toinen lounaisilla ranni-

koilla, toinen luupissa. A'. />.

Piparkakku, maustettu siirappi t. hunaja-
kakku.
Piparminttu ks. M i n t t u.

Piparminttuoljy, pipnrmintnsta f.Uenllia pipe-

rtta/ tislaamalla valmistettu eetterincn, väritän,

kellnhko t. vihervH, tuoksuava vesimäincn öljy.

Siii91inil uoeita eri uineita, vaikuttavnna osana
mentolia eri lajit eri mäJlrUssli. Valmistus tapah-

Piparjuurt.

tuu varsinkin Pohjois- .Ameriikussa. .hi|)anissa ja

Enjrlannissa. Etenkin jap. p. eroaa muista; se

valmistetaankin .1/. (iiriii»i.s' v. jiipcrdsrtn.vista,

\'uotuineu tuotanto on noin 175.000 k<j. Käyte-
tään pastilleihin, likööreihin, parfyymeihin ja

liUikkeenä, etenkin vatsataudeissa. A'. L.

Piparuutti ks. Piparjuuri.
Pipe //"II/)/, eufil. nestemittn = 2 ho^headia =

126 pillonia = 572.««» 1. Viinejä tullattaessa p.

on vailitelevaa suuruutta. Yhdysvalloissa p. on
= 470.t 1. Esp. viinimitlaua p. (osp. iii))») on =

435 l ja öljymittaiu) 433 I. Vanha ruots. (ja

suom.) vastaava mitta oli nimeltään ;>i/)a = 2 hä- j_

räntynnyriä = ISO kannua = 471 1. ('. S:n.

Piper, yli 600 troopillista lajia käsittävä l'ipe

r(i<((i heimoon kuuluva kaksisirkkaissiiku. Taval-

lisesti kiipeileviä ruohoja t. pensaita, joilla usein

on yksineuvoiset, nina kehättömiit kukat nor-

koissa t. tertuissa. Siemenessä on sekä sisä- että

ulkovalkuainen. Hedelmä marja t. luumarja. Mo-
net lajit sisältävät haihtuvia öljyjä ja karvaita

aineita, ja useista valmistetaan lääkkeitä, toisia

käytetään höystekasveina. ks. K e t e 1-p i p p u r i.

Pippuri. A'. L.

Piper [i]. 1. Karl P. (1647-1716), kreivi,

ruots. valtiomies, polveutui .Suksivsta Suomeen
muuttaneesta viipurilaisesta kauppiassuvusta,

meni Upsalan yliopistossa opiskeltuaan 19-vuo-

tiaana kunink. kansliaan heriittiien siellit huo-

miota laajojen tietojensa ja uutteruutensa vuoksi,

pääsi Kaarle XI :n suosioon sotakansliassa toi-

miessaan Tanskan sodan aikana, jolloin työsken-

teli kuninkaan läheisyydessii. P. aateloitiin 1078

ja nimitettiin 1079 kamarikollejjin sihteeriksi,

jossa vaadittiin runsaasti työtil vasta alkuunpan-
nun reduktsionin johdosta; tuli 1680 valtiosihtee-

riksi ja oli siitä alkaen Kaarle XI :n parus apu-

lainen. Kaarle XII suosi myöskin P:iä. nimit-

täen hänet 1697 valtaneuvokseksi ja 1098 korot-

taen hänet samalla kertaa vapaaherran ja krei-

vin arvoon; 1702 hiin tuli Upsalan yliopiston

kansleriksi ja 1705 ylimmäksi hovimarsalkaksi.

P:n vaikutus oli Kaarle XII:n alkuaikoina hy-

vin suuri, sillä hänen kanttaan kaikki asiat kul-

kivat; mutta myöhemmin Kaarle XII loimi omin
päin; sodan aikana, jossa P. <di mukana sota-

knnslian päiillikkönä. hän ei saallanut vaik\ittaa.

vaikka yritti, kuninkaan päätöksiin; niinpil hän
koetti esiiiä Puolan ja Ukrainan retkeä, mutta
kaikista ponnistuksista huolimatta hän ei onnis-

tunut, kuten hän itse valittaen sanoo. P. seurasi

Kaarle XII :fa sodassa, kunnes joutui vanpiksi

Pultavan luona 1700. nli sitten pääasiallisesti

Moskovassa, valvoen Hehnskiildin kanssa muiden
vanfriksi joutuneiden asioita, mutta vietiin 1714

Pilhkinälinnaan, jossa kuoli. [\V. E. .Svedclius.

..Minne af konpl. r/idet och iifversto marskalken

frrefve Carl P." (.Svenska akademiens handiin-

par, 44 :b osa), „Grefve Carl Pipers daphok 1709

1714" (Historiska handlinpar. 21 ;8 osa).]

A'. O. ;.,.

2. Gustaf Ahraham P. (1092-1761), so-

turi, maaherra. Oli mukana Kaarle XII:n \'enä-

jää vastaan lekemilllil sotaretkellä. joutui van-

piksi, mutta pääsi vapaaksi 1715 vankeja vaihdet-

taessa. .Sotaretkillil saamistaan vammoista P. tuli

raajarikoksi, nimiteltiin kuitenkin 1740 Pohjan-

maan maaherraksi ja hoiti virkaansa tarmolla,

pitäen etenkin huolta maakuntansa elinkeinoelä-
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mun kohottamisesta: jätti jälkeensii tarkkoja

muistiinpanoja, joista Ennes ou julkaissut ot-

teita. A'. W. R.

Piperatsiini, etyleeni-imiiui. etyleenibromi-

dista ja ainiiiouiakista valmistettu emäksineu
aine. joka virtsaliapon kanssa muodostaa helposti

liukenevan suolan, jonka tähden sitä käytetään
läiikkeenä virtsahapon poistamiseksi (kihti, rakko-

kivi).

Piperiini, pippurikasvin alkaloidi, kiteinen,

liuoksissa pippurin makuinen aine.

Pipetti (ransk. pipette). keskiosassaan laaja,

päistään ohueksi sulatettu tai kärjeksi kapeneva,

muualta tasapaksu, avonainen lasiputki, jota käy-

tetään nestemäisiä aineita isoista astioista otet-

taessa ja nesteitä mitattaessa, etenkin titreerat-

taessa, y. m. P:n alapiiä pistetään nesteeseen ja

keskiosa imetään täyteen yläpäästä, joka sitten

tukitaan sormella tai jota peittää kuminen imuri.

Mittaus-p :ssä on yläpäässä merkki, joka ilmoit-

taa sen kuutiosisällön tai voi se myös olla astei-

kolla varustettu. S. S.

Pipin, f rankki 1. hovimestareita. —
1. P. Vanhempi, myöhemmin nimitetty Lan-
denilaiseksi, Austrasian hovimestari, kuoli Lan-
denissa 639. — 2. P. Keski mä in en (k. 714),

myöhemmin nimitetty Heristalilaiseksi,
edellisen tyttärenpoika. OU ensin hovimestarina
vain Austrasiassa. mutta sai, voitettuaan G87
Neustrian major domuksen, vallan käsiinsä myös
viimemainitussa maassa. P;llä oli suurempi valta

kuin itse kuninkaalla. Hallitusta hän johti pon-
nella sekä taisteli voitokkaasti friisejä, aleman-
neja y. m. kansoja vastaan. Yksi hänen pojis-

taan oli Kaarle Jlartell. — 3. P. Nuorempi
I. Pieni (n. 715-6S), Kaarle Martellin poika.

Vaikka P. oli pienikasvuinen, oli hänellä erin-

omaiset ruuniiinvoimat ja hänen hengenlahjansa
olivat etevät. Tuli 741 Neustrian ja 747 koko
frankkilaisvaltakunnan hovimestariksi, kun veli

Karlmann, joka oli ollut Austrasian major do-

muksena, meni luostariin. P. pani toimeen jär-

jestyksen valtakunnassa. Kukisti 751 paavin
suostumuksella merovingikuninkaan Kilderik

Ill:n. joka pantiin luostariin, ja P. valittiin Sois-

sonsissa kuninkaaksi. Antoi 754 apua paavi Ste-

fan Il:lle langobardien kuningasta Aistulfia vas-

taan, ja kun Aistulf toistamiseen ahdisti paavia,

teki P. 756 uuden retken Italiaan, otti langobar-
deilta heidän valloittamansa Piavennan eksarkkaa-
tin ja antoi sen paaville, tullen itse Rooman suo-

jeluslierraksi. Frankkilaisessa kirkossa P. pani
toimeen uudistuksia. Useita naapurikansoja vas-

taan P. kävi onnellisesti sotia. P:n vanhempi
poika oli Kaarle Suuri (ks. t.). ii. 11". K.

Piplia (ks. Kirja 1.). Raamattu (ks. t.).

Piplia-seurat ks. Raamattuseurat.
Pippi, Giulio, it. taidemaalari, ks. Giulio

Romano.
Pippin Pieni ks. Pipin.
Pipping-s u k u on Saksasta kotoisin, josta sen

suomalainen kantaisä Josef P. 1600-luvun
loppupuolella tuli Turkuun. Hänen samannimisen
poikansa kolmesta pojasta oli vanhin allamainittu
Henrik P. : keskimäisen poika oli professori ja

senaattori F. W. P. (ks. alempana) ; kolmannen
poika oli taas lääkäri ja professori Josef P.

(1760-1815), aateloitu 1812 ja aatelisen P i p-

pingsköl d-suvun alkaja.

1. Henrik P. il718-(17). tuli yliopistollisten

opintojen jälkeen varapormestariksi Vaasaan,
minkä kaupungin edustajana valtiopäivillä 1747
pitkällä ja taitavalla memoriaalilla esiintyi Poh-
janmaata painavaa kauppapakkoa vastaan. Tuli
myöhemmin ensin Helsingin oikeuspormestariksi
ja sitten hovioikeudenneuvokseksi Turun hovi-

oikeuteen.

2. Fredrik \V i 1 h e 1 m P. (1783-1868), kir-

jastonhoitaja, senaattori, tuli yliopp. 1799. kandi-
daatiksi 1804, 1811 kirjaston amanuenssiksi ja

1814 kirjallisuushistorian professoriksi ja yliopis-

ton kirjastonhoitajaksi. Toimessaan P. osoitti har-

vinaista uutteruutta ja taitoa kirja.ston uudesta-
järjestämisessä. Periaatteitaan tässä suhteessa
hän esitti 1819 julkaistussa väitöskirjassa ,,De

bibliotheca ordinanda". Kirjaston, historian hän
esitti eri osina ilmestyneessä. Turun palon takia
päättämättä jääneessä tutkimuksessaan ,,De bib-

liothecariis Academia? Aboensis" (1813-27)'. Mutta
tuskin hän oli saanut työnsä suoritetuksi, kun
Turun palo sen hävitti ynnä suurimman osan
niistä osaksi korvaamattomista aarteista, joiden

hoitoon hän oli omistanut elämänsä. Työhön oli

siis, yliopiston ja sen kirjaston siirryttyä Helsin-

kiin, uudestaan alusta alkaen ryhdyttävä. V. 1841

P. nimitettiin senaatin jäseneksi, jona oli v:een

1855, ja sen kirkollisasiain toimituskunnan pääl-

liköksi; 1845 hän erosi kirjastonhoitajan toi-

mesta. Perinpohjaista oppiansa ja uupumatonta
harrastustansa alallaan P. on osoittanut laajoissa

ja työläissä kirjallisissa teoksissaan ,.Luettelo

Suomeksi präntätyistä kirjoista" (1856-57),

..Nägra historiska underrättelser om boktrycke-

riet i Finland" (Tiedeseuran Actoissa 1842-67),

,.Bidrag tili en historia om gymnasiehoktrycke-
riet i Viborg" (Bidrageissa 1859) ja .,Historiska

bidrag tili Finlands ealendariografi" (1858-62).

K. G.

3. Wilhelm P. (s. 1854) , edellisen pojan-

poika, lääkäri, tuli 1886 lääket. tohtoriksi

väitöskirjalla ..Studier öfver Pneumococcus"
ja 1891 lastentautien dosentiksi väitöskirjalla

..Tili kännedomen om ventrikelns funkticner

i den späda äldern i normalt och patologiskt

tUlständ" sekä nimitettiin lastentautiopin yli-

määräiseksi professoriksi 1892 tämän tieteen-

haaran tultua erotetuksi omintakeiseksi opetus-

aineeksi yliopistossamme. P:n tieteellisestä jul-

kaisutoiminnasta mainittakoon vielä : ,,Undersök-

ningar öfver ämnesomsättningen hos barn vid

skarlakansfeber" (1889). ..Tracheotomier vid oroup

hos barn" (1890). „Trettio fall af difteri heliand-

lade med antidifteriserum" (1897), ..Skolungdo-

mens fysiska utveckling" il903), „0m kärnmjölk
vid digestionsrubbningar hos späda barn" (1903).

P. on myöskin julkaissut kansantajuisia kirja-

sia : ,,0m värden af späda barn" „Tuberkulosen

och vär kamp mot densamma". 31. 0-B.
'4. Knut Hugo P. (s. 1864), edellisen

serkku, kielentutkija, yliopp. 1882, fil. kand.

1886. fil. lis. 1890; v:sta 1891 fonetiikan do-

senttina, v:sta 1907 ruotsin kielen ja kirjal-

lisuuden ylimäär. professorina ja v:sta 1908

pohjoismaisen filologian professorina Helsin-

gin yliopistossa. Hänen lukuisista julkaisuis-

taan mainittakoon: ..Om klangfärgen hos sjungna
vokaler" (1890). ..fber die Theorie der Vocale"

(1904), .,Zur Phonetik der finnischen Sprache"
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^••.;.i:ia*k» stmliiT" il901). ..Nya j^Jt-

idtU'. ..Gula la^ ocli Outa sajni
'

. ..Aldre viistfrötalaj;ens

^'. . '.ifii uli*r die Kuuktiou iles

:l>" iiui.ii. Toimitta» aikakniiskirjja

uordisk {ilologi".

Pippingsköld lii>ltlj. Jo^ef Adam J o a-

< li i m 1>

!i ml:

kv>il.l

juk.i

1'

>'• profesMiri .Josef P:n (ks. P i p-

•ika. suom. liUikäri ja tietie-

u tolitoriksi ISOO ja lapsen-

;itik.-i ISOl seka lapseiipiijistöopiii

pro(es»orik-.i ISTO. josta ti>iiiio>ta

II merkitys liiiiketieteomme keliityk-

-~amme ou varsin luioiiiattava. IJiltyoii

olka viime vuosisadan jälkiiiiliisellii puolis-

alkoivat pilali lap.^iviiodekiiumetta tautina,

ailieutui erityisestä tartunnalta. P. ensi-

niitiseaii rupesi synuytyksissii noudattamaan asep-
t,,. .,, '..-riaatetta torjuvana keinona tätä uhkaa-

vastaan sekä onnistui toimenpiteillään

1 ii'M^nsyunyttäjieu kuolleisuuden san-

~iitä. mikä se siihen asti oli ollut.

I' Man kon.servatiiviaen hän luotti

paljoa luonnou omiin voimiin vapauttaa synnyt-

tftjäli sikiöstä, ryhtyen vasta suurimma5sa tosi-

tarpeessa synnytystä kojeitten avulla joudutta-

maan. P. harjoitti muuten kyllä kirurgista lioito-

ta|iaa. toimittaen laajalti laparatomioja, jotka

niihin aikoihin vielä olivat jotenkin harvinaisia

tehtäviä. P. on julkaissut joukon tieteellisiä kir-

joituksia, enimmäkseen Suomen läUkäriseuran

..Handlinpir"ei.ssa. Hänen toimestaan alkoi il-

mentyä suomenkielinen kätilölehti. P. otti innolla

Ocau yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen elämään.

ollen m. m. Kitari-.ton ja aatelin jäsenenä sääty-

valtiopiiivillä IStU-Ol. Myöskin valtion tsetta-

mi->sa valiokunnissa otettiin P:n kokemus ja laaja

tietoaarre varteen: niinpä hän oli puheenjohta-

jaoa komiteois.su. joitten tehtävänä oli rokotuk-
-i-i. i.irkdiluksennmkainen järjestäminen, olijc-

prostitutsionin ja väkijuomien lain-

y. m. Testamentissaan P. määräsi
k. sovelletun fysiikan professuurin yllä-

-i yliopi-tossanime .sekä 100.0(10 mk. las-

edistäniir.eksi maos.sanime. minkä li-

. lahjoitti HO.ooo mk. köyhien la.stensyn-

iivttrfjKii auttamis«'ksi. .1/. 0-B.

Pippuri. Tavallisesti tarkoitetaan p:llu m u s-

tao 1. väkevän p:n (l'iper nigrum ) kuivat-

tuja hedelmiä, joita ylei-

-••-ti käytetäiin ryytinä.

I.i^vi on monivuotinen
Köynnöskasvi, jonka varsi

on noin sormen paksuinen
ja jopa 10 m pitkä, leh-

det puikean herttamaiset.

!> liyiniotiset. kukat nor-

-
I llmlelmä on kel-

.' I \ iiipunaiiien. kuivahko
marja ja siHältM yhden
Huurivalkuaiiiisen sieme-
nen. Kotimaa Malnbar-ran-

Vttjrltäun vnritinkin Itä-Intiimsa. myiis

Kaxvi kaKvutetoan joko salkojen
tukipuiden varassa ja tuottaa

', :t vuoti-eno; 20 v. vanhoista on sato

JO vähäinen. Puolikypsinä poimitut marjat ovat
tavajlixla m u « t a u p:ia, kypsinä kuivatut
marjat, joinla ulkokuori on [Ktistctlu, ovat

Maitaji pipparlo olou.

oikko
litr.

Ui
eniten

miedomnuinmakuista. vähemmän käytettyä
valkop:ia. Kirpeä maku johtuu eräästä

hurtsiaineosta ja piperiini nimisestii alkaloidista.

Vuotuinen tuotanto on n. '20 milj. kg. siitä yli

puolet Sumatralta. Itiiintialaisten Vipcr lon-

gum ja /'. officinurum lajien raakoja heilelniä-

tiihkiä on myös käytetty höysteenä pitkän p:n
nimellä, mutta ovat nykyisin joutuneet melkein
unohduksiin; rahvas käyttää niitä eläimille lääk-

keeksi. — P. on vanhimpia maustekasveja. Nimi
tunnetaan jo sanskriitista. Kreik.-room. niaail-

nitvssa oli p. (kaikki :< mainittua p.-laatua) hyvin

suosittu, .samoin keskiajalla, jolloin se oli kallis-

arvoinen ja tärkein kaikista ryydeistä. Venetsia

j:i <;enova saivat p. kaupallaan suunnattomia rik-

kauksia. Itä-Intian meritien löydön jälkeen hal-

peni hinta, mutta tuotti kauppa silti portugali-

laisille ja heidän jälkeensä hollantilaisille suuria

voittoja.

Höyste- I. jnmaika-p. on .l/i/r(<irf(r-hci-

moon kuuluvan, kauniin, n. 10 m korkean keski-

ameriikkalaisen l'imciita officiualis-puun puoli-

kypsä, herneenkokoinen, ruskeahko marja, jota

käytetään höysteenä (pippurinniarja) ja tulee

kauppaan varsinkin .lanmikasta. mistä sen vuo-

tuinen vienti on noin 2 '/> milj. kg. Eurooppaan
se tuotiin 1001 ja käytäntö levisi pian. Sen maku
on hieno ja muistuttaa väkevää i):ia. ryytineili-

koita ja kanelia ja johtuu eräästä eetterisestä öl-

jystä.

Turkin 1. espanja n-p.. paprika saa-

daan ^'o/(lHnrcn-heimoon kuuluvista ('(i/Mtirnni-la-

jeista, etupäässä C. an-

nuiiniista. Kasvi muis
tuttaa hiukan perunaa
on kotoisin troopilli

sesta Ameriikasla. \'il

jellään polttavanmakui
sen, tavallisesti tum-
manpunaisen, kuivah-

kou. sormenpaksuisen.
pöhöttyneen marjan

vuoksi yleisesti tropii

kei.s.sa, mutta myöskin
Euroopassa, varsinkin
Espanjassa ja Unka-
rissa, Ei ole yleisesti

käytetty. Iledelmänseinä sisältää hyvin kirpeää

kapsiinia. Tropiikeissa viljellään paljon myös
etelä-amer. C. /'rHfcirrHs-lajia. jonka hedelmiä

ca y e n n e-p i p p u r i a varsinkin kuumissa
maissa ja Englannissa käytetään höysteenä.

Useiden troopillisien ,4noji(irr«'lieimoon kuulu-

vien J.i//opin-pen.saiden tai -puiden siemeniä käy-

tetään pm tapaan. A'. wthiopiraa siemeniä käyt-

tivät JO vanhat kreikkalaiset yleisesti. Guayanassa
ja Länsi-Intiassa kasvavasta X. nrotiinticaaia saa-

daan (iiiinea- 1. n e e k e r i p i p p u r i a. vrt.

B e t e lp i p p II r i. Pöperöni, Piper.
K. L.

Pippurijuuri ks. Piparjuuri.
Pippurilinnut ks. Pippurin» y ö j ä t.

Pippurinsyöjät I. tukaanit (llhamphasli-

dtei, troopillisessa .Nmeriikassa eliivä, n. 60 lajia

käsittävä kiipijälintulieinio. P. tunnetaan suh-

teettoman suuresta ja pitkästä, reunoistaan saha-

liampaisesta ja useimmiten koreankirjavasta no-

kastaan. Liikkuvat eloisasti puissa, pesivät pui-

den onkaloihin. Syövät pääasiallisesti hedelmiä

I

Haiirikn I. lurkinplppiiri.
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mutta myöskin elUimellistii ruokaa, esim. toisten

lintujen munia ja poikasia. Tunnetuimpia lajeja

on Keski- ja Etelä-Ameriikassa elävä, variksen
kokoinen, koniea-sti mustan-, valkoisen- ja punai-
senkirjava jättiläistukaani (Rhamphas-
lus iiiiipnirostri/ij. E. \V. S.

Pippuriranta (oik. P i p p u r i r a n n i k k o)

ks. G u i n e a.

Piraatti (lat, plru'ta), merirosvo; naisten käsi-

tvölaukku.

Pirana, herneistä t. pavuista ja juurikasveista

tehty puuro. Valmistus: ^l« 1 puolipehmeiksi kei-

tettyjä ja huuhdottuja herneitä t. peltopapuja
pannaan kiehumaan 3 haan vettä, johon samalla
lisätään vähän viipaleiksi leikattua lanttua t. naii-

rista. Kun viimemainitut ovat käyneet puolipeh-

meiksi, pannaan keittoon 2 1 kuorittuja ja pilkot-

tuja perunoita, joitten pehmettyä keittoa vatka-

taan hierimellä samalla suurustaen ruis t. ohra-

jauholla, kunnes se käy tavallisen puuroa pak-

suiseksi. Syödään voin ja maidon kanssa.
Ii. P. (U. T. S.)

Piranesi l-v-J. 1. Giambattista P. (1720

[07J-1778), it. arkkitehti ja mainio vaskenkaiver-

taja, vietti vaeltajan elämää, asuen vuoroin Venet-

siassa ja Roomassa. Käyttäen mieliaiheinaan van-

hoja roomal. rakennusjätteitä P :n häikäisevä, ver-

rattoman leveäpiirteinen, varman rohkea tekniikka
loi näistä dekoratiivisen ryhdikkäitä, usein fan-

tastillisessa valaistuksessa esiintyviä, voimak-
kaasti ja syvästi vaikuttavia todellisia tauluja.

Tavattoman lukuisat työnsä P. suoritti osaksi poi-

kansa Francescon (ks. t.) avustamana. P :n

päätj'öt ovat: „Le Antichitä Romane" (1756),

„de Romanorum magnificentia et arehitectura"

(1760); „Veduta ii Ronia"; ..Colonna Tra-

jana": teos Paistumin temppeleistä sekä laa-

jahko, vaaseja, kandelabereja, sarkofageja y.

m, antiikin dekoratiivisen taiteen tuotteita, lu-

kuisia ornamentaalisia kompositsioneja ja otsik-

koja käsittävä nidos — kaiken kaikkiaan 29 ni-

dosta ja 2,000 suurta lehteä! Vanhoista laatoista

on aina viimeisiin aikoihin saakka otettu vedok-
sia. TJ-o N.

2. Francesco P. (1756-1810), edellisen poika,

vaskenpiirtäjä, jatkoi sisarustensa Lauran ja

Pietrou kanssa isänsä töitä ja taidekauppaa, teh-

den jäljennöksiä m. m. Rafaelin tauluista, kuva-
patsaista y. m. Toimi Kustaa III:n asiamiehenä
Roomassa antiikkisten taideteosten hankkijana
Ruotsille. Oli osallisena n. s, Armfeltin valtion-

kavallusjutussa, siten että hän varasti Armfeltin
salaiset paperit, joiden nojalla tämä sitten tuo-

mittiin kuolemaan. Kiitokseksi siitä hänet ni-

mitettiin Ruotsin ministeriksi Roomaan, jossa toi-

messa ei kuitenkaan kauan ollut. (K. G.)

Pireus ks. P e i r a i e u s.

Pirithous ks. P e i r i t h o o s.

Pirkka, kirjoitu.staitoon harjautumattomien
laskuissa käyttämä merkkipalikka.
Pirkkala (ruots. Birk(k)ala). 1. Kunta,

Hämeen 1., Pirkkalan kihlak., Pirkkalan-Ylöjär-
ven nimismiesp. ; kirkolle Tampereen kaupungista
13 km, Nokian rautatieasemalta 2 km, Siuron
rautatieasemalta n. 12 km; yllämainittujen ase-

mien lisäksi on P:n kunnassa seuraavat 6 rauta-
tiepysäkkiä: Jaakkola. Haavisto. Kaisko. Pitkä-
niemi. Epilä ja Santalahti. Kirkolta (Maatialan
rannasta) vilkas laivaliike Tampereelle y. m.

21. VII. Painettu >%15.

Pinta-ala 212, s km', josta viljeltyä maata (1910)
4,304 ha (siinä luvussa luonnonniityt 420 ha, puu-
tarha-ala 63,51 ha). Manttaalimäärä 66,o, talon-

savuja 153, torpansavuja 102, muita savuja 844
(1907). 11,905 as. (1913), joista ruotsinkielisiä

85; 1,622 ruokakuntaa, joista teollisuus pääelin-

keinona 455 :llä, maanviljelys 357:llä (1901). 570
hevosta, 1,839 nautaa (1911). — Kansakou-
luja (1914) 9; 6 pysyväistä pientenlasten-
koulua. Nokian lastentarha. Orpokoti ,.Siunauk-
sela" (tilaa 20 hoidokille). Säästöpankki. Ap-
teekki (Nokialla). Pitkänniemen mielisairaala
(ks. t.). Sairaala ja mielisairaala vaivaistalon yh-
teydessä. — Teollisuuslaitoksia ; Nokian paperi-,

selluloosa- ja massatehdas; Nokian kumitehdas;
Epilän tapettitehdas: Epilän väri- ja vernissateh-

das; Epilän sahanterätehdas ; Epilän konepaja;
Pispalan haulitehdas („Tampereen hauleja")

;

Näsijärven pahvitehdas ; Santalahden kattohuopa-
tehdas ; Pispalan luujauhotehdas ja mallastehdas;
Pyhäjärven, Alastalon, Nokian ja valtion sahat;

Nokian jauhomylly; Nokian tiilitehdas; Haavis-
ton kivihiomo; Epilän mylly; lukuisia pienempiä
myllyjä y. m. — Kasvitarhaviljelys- ja mehiläis-

hoito varsin huomattavalla kannalla (,,Reinolan

kukkatarhat" y. m.) — Vanhoja kartanoita: No-
kia, Haapaniemi, Viiki (Vik), Partola, Haikka,
Valkila, Kaarila, Rahola, Maatiala ja Knuutila.
— Luonnonnähtävyyksiä: Pyhäjärvi ja sen poh-
joispuolella sijaitsevat luonnonihanat harjut, Pis-

palanharju, Kirkkoharju ja Viikinharju ; Nokian-
virta ja siinä Emäkoski jylhine, jyrkkine ranta-

äyräineen; Kullaanmäki, PöUövuori, Klemolan-
vuori, Linnavuori y. m.; Sotkanvirta. — P;n
alueella sijaitsee Tampereen etukaupunki P i s-

pala. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Por-

voon hiippak., Tampereen rovastik. : vanha it-

senäinen pitäjä, todennäköisesti 1200-luvun loppu-

puolelta (toisten tietojen mukaan P. on Messu-
kylän ja Ruoveden kanssa aikaisemmin kuulu-

nut Karkkuun ja siitä sitten erotettu itsenäiseksi).

P. oli ,.pirkkalaisten" (ks. t.) keskuspaikkoja;
nimi peräisin niiltä ajoilta. — P:aan ovat ai-

koinaan kuuluneet : Vesilahti, Kangasala, Messu-
kylä, Ruovesi ja Ylöjärvi (sekä Harjun kappeli,

josta osa liitettiin P:aan, toinen Ylöjärveen

1839). — Kirkko tiilestä, rak. 1828-38 (Enge-

lin piirustusten mukaan), perinpohjin korjattu

1904. [A. O. Heikel, „Kertomus Pirkkalan kihla-

kunnan muinaisjäännöksistä (Vet. soc. bidrag

N;o 38); V. Carlsson, ..Historiallinen ja maan-
tieteellinen kuvaus Pirkkalan pitäjästä" (Suom.
kirjallisuuden seuran pitäjäänkertomuksia I

[1860]): D. Hall. „Geografisk och historisk be-

skrifning öfver Birckala" (Vet, acad. 1783);

„Tampereen Sanomat 1910. N :o 302 (,.Pirkka-

lan numero"); ..Aamulehti" 1911, N:o 128

(,,Piirteitä Pirkkalan pitäjästä").] L. H-nen.

Pirkkalaiset (ruots. hirkarlar t. oikeammin
hirkkurlar) olivat nähtävästi alkuaan jokin kaup-

piasseura, jolla ikivanhoista ajoista asti oli hal-

lussaan kaupankäynti lappalaisten kanssa sekä

veronkanto Ruotsin ja Suomen Lapis.sa ja jonka
jäsenet sitten asettuivat pohjoisen Pohjanlahden
suurten jokien suille. Nimi on varmaankin syn-

tynj-t muinaisruotsin sanasta hirk 1. hjärk (suo-

meenkin tullut pirkka sana) = kauppa, ja merkit-

see „kauppamiestä" ; se ei siis ilmoita mitään
kansallisuutta ja, mikäli voidaan nähdä, onkin
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^h.i^taaii kuuliiiiiit s«kä ruutsaliii^i» että

I l'irkkiilau piluju Satakuiiuniisu ou

!'iuik Aikoina ollut yhleuä liei

.a ja tiiteu suuDut uimensii.

IVrtuUiinluu mukaan he ovut kuuiupis Mnunu
Lailonlukolta 1277 saiu^t kauppa- ja verotus-

oikeuden I^ipissa, ja heiJUn johtajiaan oli Matti

kurki Pirkkala-ttn. Joeskus heitii uiniitetiiau ..la-

piukäx ijAiksi" iru>' 'irurf. Vanhin säily-

nyt omakirja, joku nitse«, on eräs sopi-

niu» V :lta 1328 hel^Mii.i.uitiUiisten ja pirkkalais-

ten rilillk. Seur. vuosisiuloilla heidliu nimensä
AilloiD tällöin esiintyy asiakirjoissa. V. 152S.

jolloin Kustua Vaasa korottaa heidän voronsa

kahdenkertaiseksi, be olivat jaettuina Luulajan.

Viitinien ja Tornion pirkkalaisiin, joista kaksi

ensinmainittua paikkakuntaa suoritti toisen puo-

len verosta ja Tornio toisen. Kun heidän veronsa

siihen osti oli ollut ainoastaan 16 kiihtelystä

oravannahkoja ja 4 uäädännahkaa. on arvatta-

vaa mikä mainio rikkaudenlähde turkiskauppa

ja veronkanto noilla laajoilla alueilla oli p:llc

ollut. Joskus kerrotaan heidän kulkeneen aina

..Länsimerellä". Uuijan rannoilla, saakka kauppa-
ja veronkautorctkillään. Todistuksena heidän yl-

peyde>tiiun mainitaan, että heidän oli tapana pu

keutua purppuraan. Heidän oikeutensa kuuluivat

määrätyille suvuille, mutta eivät tulleet myöhem-
min Pohjan perille muuttaneiden osaksi. Kulla-

kin pirkkalaisella oli onuit lappalaisensa, jotka

hänelle maksoivat veronsa ja kaupittelivat tava-

roitaan : sentähden lappalainen voi puhua ..pirk-

kalaisestansa". V :sta l'>6.'t alkaen kuningas otti

p:l*.a veroukuutooikeuden. Mutta eivätpä p. ai-

van hevillä oikeudestansa luopuneet : ennen ku-

ninkaan voudin tuloa olivat Kemin pirkkalaiset

käyneet Inarinjärvellä ja ryöstäneet veron. Kui-

tenkin p. vielä säilyttivät kauppaoikeutensa
Pohjan perillä ja ensi aikoina tämän jälkeen

nlyttää heitä yhä katsotun itsemiiärätyiksi ku-

ninkaan voudeiksi näillä seuduilla. Tämmöinen
koninkaan pirkkulaisvouti oli esim. Juhana III:n
aikana mahtava ja rikas Niilo Oravainen. Epäi-
lemättä p. joskus vilärinkäyttivät valtaansa lap-

palaisten suhteen : esimerkkejä omaisuuden kis-

komiaista ja siveellisyysrikoksista esiintyy asia-

kirjoissa. Multa merkityk.sensU on heillä ollut

Ruotsin vallan vakaannuttajina ja levittäjinä

Lapisna, niinkuin itsekin mielellään kehuivat so-

dalla voittaneenpa asemansa ja oikeutensa. Kun
1620 v:n paikoilla useita kaupungeita perustet-

tiin Pohjanlahden [>erukul|p, käskettiin p:ia ajet-

tumaan niihin [lorvareiksi. ja samaan aikaan p:n
erikoiKOxema lopulta httvisi. [H. fi. Porthan. „De
Birrarlis" 11786. 1789); K. Grotenfelt, ..Suomen
kaupalta ja kaupungeista ensim. Vaasa-kunin-
kaiden aikoina", siv. 66-77; J. T>auro»ela. ..Kveen-

KainulaiskyKymy»", Hist. arkisto XXII. 4. «iv.

32 44: J. XÖrdlander, .,0m hirkarlarne" (Hist.

tidxkritt 1906 07).)

K. a.

Pirkkalan kihlakunta käsittää Pirkkalan,
Ylöjärven, Vesilahdi-ri. Tottijärven, Lempäälän,
Kan^oMiUn. Meiiukylän, Pälkäneen ja Sahalah-
den kunnat lfiirrj<-<'n lääniä. Pinta-ala (maata)
\.0?,0., km'; väkiluku (lUOH) 4:1,129 henkeä (= 22,i

1 km':iä kohti).

Pirkkalan tuomiokunta käHittää seuraavat 3

kSräjäkuntaii : I. Kan(!M<-ala ja Mexsukylä; 2.

Lem^uiälä. \'esilahti ju Tottijärvi; :i. Pirkkala ja

Vlöjärvi. Turun hovioikeuden alainen.

Firlahti iruots. Pirin k s), ratsuvelvollinen

.säteri Porvoon pitäjä.ssä Porvoon kaupun-rista n.

2tl km kaakkoon, käsittäii nyk. 2 '
<.> manttaalia,

11. aOO ha. Kuului KUiO-luvulla Bosin-siiviiUe,

.seur. vuosia :11a Hippin;;- ja \Vaenerlierfjsuvuille,

viime vuosis:lla aluksi viimein: He ja sitten Ny-
kopp-, Standcrtskjöld- ja AlopaiMis-suvuille sekä
v:sta 1004 kniippiineuvos J. Askolinille. jonka pe-

rillisten hallussa nyk. (1914) on. ,4. Es.

Piriuez l inrmi'f. l) e t a v e (1832-S2). belir. kir-

jailija, mystillisyyteen taipuva lyyrikko, jonka
esikuvina olivat Chateauliri:iiid. Victor Hugo ja

Lamartine. \'asta kuolemansa jälkeen hänen
sj-vjimiettei.set runotuotteensa saivat täyden tun-

nustuksen. Hänen teoksistaan mainittakoon:
.,Lcs feuillt^s. pensees et maximes" (1SG2) , ,,Jours

de solitude" (1869), ..Heures de philosophie'"

(2:nen pain. 1881). ..Uemo; Souvenir d'un fröre"

(1880) y. m. //. A"»-n.

Piro^i (ransk. pirofiiie). iiiti:iaiiion käyttämä
kanootti.

Pirogov lgo'(/. N i k o 1 a j I v a n o v 1 1 s

(1810-81). ven. läiikäri. tuli 1841 kirurgian ja

patologisen anatomian professoriksi Tarttoon sekä
18.54 samanlaiseen toimeen Pietarin läiikctieteelli-

seen ja kirurgiseen akatemiaan. P. on saavutta-

nut suuren maineen etupäässä sotakirurgina. jol-

lai.sena hän toimi m. m. Kanskan-Saksan .sodassa

1870-71 sekit Venäjän- Tiirkiii so<lassa 1877-78.

P:n nimeä kantaa yhä edelleen eräs säärenampu-
tatsionimenetelmä. jonka mukaan sääri i)iiiinajin

poikki kehrästen yläpuolelta ja linava peitetään

kantapään iholla ynnii osalla kanlaliiuta. P. on
myöskin tunnettu anatomisista tutkimuksistaan,
joiden esineinä olivat jäiitymi.secn saatetut ja sit-

ten halkisahatut ruumiit. Il iinen tieteellisestä tuo-

tannostaan mainittakoon: ...Anatomia topographica
sectionibus per corpus humanum congelntum etc.

illnstrata" (IS-^O), „Chirnrgi.sche .Xnatomie der

Arferienstämme und Fasoien" (1861), „Orund-
ztigc der allgemeinen Kriegschiriirgie" (1864).

,.Das KriegS8anitälswe.seii uml die Privathilfe auf

dem Kriegsschauplatz in Bulgaricii 1877-78". P:n
muistoksi ovat Venäjän sääiiiiiillisesti uusiutu-

vat, koko lääketieteen alaa koskevat kongressit

saaneet nimekseen .,P:n kongressit". Tarttoon on

pystytetty P:n muistopatsas. .V. O-B.

Plrola ks. Talvikki.
Piron fpirö']. .\\cxi» (1689-1773). ransk. ru-

noilija, kirjoitti joukon näytelmiä, joista „La
in<5tromanic" (1738) on ainoa, jolla on suurempaa
merkit.vstä. P. oli etupäässä tunnettu ja pelätty

sukkelien ja purevien tilapäisrunojensa vuoksi,

joilla hän saavutti paljon sekä ihailijoita että

vihamiehiä. H. Kr-n.

Pirta ks. Kaide.
Pirtakampa on pieni kammanmuotoinen käsi-

kaide, jota kiiviomattojen- ja golieliininkutojat

käyttävät kiillettä kankaa.seen painettaessa.

E. J. 8.

Pirtti, kotiteollisuuskauppa-osakeyhtiö, koti-

teollisuuHylidistVMten ja muiden iiMianharrastajaiii

perustama tarkoituksella saada koiiteollisuiistiiot

teiden myynti keskitetyksi, tuonnempana tukku-
kauppakin järjestetyksi. Vljtiöllil on v:stu 1011

päUvariisto ja vähittälsmyymiilä Helsingissä, 1914

avalliin haaraosasto Tampereella. Osakepäiloma
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35,000:—, valliolaiua 2U.t»(lU:— mk. Liikevaililo
|

easi V. Smk. 84,000;— . 1014 lähes toista vertaa

suurempi.
Pirttikylä (myös Pirttilä, ruots. Por-

toin). 1. Kunta, Vaasan I.. Korsholman kih-

lak.. Maalahden-Petolalulcn-Berpön-Sulvan-Pirtti-

kylän nimismiesp. ; kirkolle Närpiön rautatiease-

malta 33 km. Kaskisten kaupungista 44 km.
Pinta-ala 218,s km=. josta viljeltyä maata (1910)

4.024 ha (siinä luvussa luonnonniityt 220 ha,

pnutarua-ala 3. is ha). Manttaalimäärä 22 '/g. ta-

lonsavuja 304. torpansavuja 15 ja muita savuja
40 (1907). 3,510 as. (1913). joista suomenkieli-
siä 160. 636 ruokakuntaa, joista maanviljelystä
pääelinkeinonaan harjoittavia 442 (1901). 439
hevosta, 1.271 nautaa (1911). - Kansakouluja
(1914) n (7 opett.). Säästöpankki. Kunnanlää-
käri yhteinen Ylimarkun ja Kor.snääsin kuntain
kanssa. Apteekki. — Teollisuuslaitoksia ; 3 myl-
lyä; Stenin saha. - Aikaisemmin oli olemassa
Bergan lasitehdas (lopetti toimintansa 1884). —
2. Seurakunta, keisarillinen. Turun arkki-
hiippak.. Vaasan rovastik.; Närpiöön kuulunut
kappeli, perustettu alkujaan rukoushuonekuntana.
.sai oman kirkon jo 1696. erotettiin itsenäiseksi

khrakunnaksi keis. käskykirj. 10 p:ltä marra,sk.

1859 (eusimäinen vakinainen khra v:sta 1862).
— Kirkko puusta, rak. 178.".. L. Il-ncn.

Pirttimäki, kylä Puumalan pitäjässä 12 km
kirkolta pohjoiseen. Sotatappelu 5 p- toukok.

1790, jolloin Savon prikaati Kurt von Stedingkin
johtamana menestyksellä torjui venäläisten yölli-

sen hyökkäyksen asemaansa vastaan mainitussa
kylässä.

Pirttipohja, lahjoitusnuia. k-. T! ;\ u t a 1 a.

Piru ks. Perkele.
Piruetti (ransk. pirouellc), oik. hyrrä, tans-

sissa kengänkärjellä suoritettu pyörähdys; rat-

sun pyörälidys yhden jalan varassa.

Pirunpaska, Uinhcllifci <c-\iehnon kasvin, Fe-
rula scoroJvsiiian ilmassa kovettunut maitoneste;
valkoisesta punaisenruskeihin vaihtelevia jyväsiä;

alkuaan valkeaa, mutta tummuu pian ilmassa;

haju ja maku vastenmielisiä; lääkkeenä kroonilli-

sessa keuhkokatarrissa y. m.; Intiassa ja Per-
siiLssa liöysteenä ruuissa. S. K-i.

Pirunsaari ks. S a 1 u t-s a a r e t.

Pirunvuori. 1. I.uonnonihana vuori Karkussa.
eräässä Rautaveden saaressa; laelta avara näkö-
ala yli vesirikasten ympäristöjen. Ylhäällä vuo-

ressa luola. Etäisyys Karkun rautatieasemalta
8 km. — 2. Lukuisissa kansansaduissa mainittu
vuori Vesilahden pitäjässä n. 2 km Laukon kar-

tanosta. Luola. L. H-neti.

Pirus ks. Omenapuu.
Pisa (i-J. 1. Provinssi Pohj.-Italiassa. Toscanan

maakunnassa, \älimeren rannalla; 3,05.5 km",
342,250 as. (1911). — 2. Edellämainitun provins-
sin pääkaupunki. 10 km merestä Arnon molem-
min puolin (jonka yli 4 siltaa) , monen radan ris-

teyksessä ; 65,232 as. (1911; kuntana). — P:aa
ja sen laajoja puutarhoja ympäröi vanha muuri.
Kauneimmat kadut kulkevat pitkin Arnon ran-
toja (Luug-arni). Monesta kauniista torista huo-
mattavin Piazza del Duomo. jonka ääressä P:u
merkittävimmät r:ikennukset : roomalaisen basili-

kan tyyliin 1063-1118 rak. (1597-1604 uusittui

tuomiokirkko (jossa m. m. G. da Bolognan ihanat
pronssiovet). valkoisesta marmorista 1153-1278

Pisan kaUeva
torni.

r:ik.. m. m. N. Pisanou kaunistama hattisterio 1.

kastekirkko (päärynänmuotoisen kuvun huippu 55
m korkealla), lieriömäinen, 55
m korkea, 8-kerroksinen kaltev;i

torni (kellotapuli, Campanile).
rak. 1174-1350 (poikkeus kohti-
suorasta asennosta 4.s m on
luultavasti syntynyt perustan
vajoamisen tähden), sekä G. Pi-

sanou 1278-83 rakentama goot-

tilainen Camposanto (hautaus
maa; seiniä koristavat Giottou
oppilaiden ja Benozzo Gozzoli'n
freskot), jossa m. m. keisari

Henrik VII;n sarkofagi. Muita
huomattavia kirkollisia raken-
nuksia on kymmenkunta. Maal-
likkorakennuksista mainitta-
koon Palazzo Medici (rak. 1027)
Lungarnon varrella, arkkipiis-
pan palatsi. Palazzo Pretorio.

Loggia dei Bauchi. Palazzo Lan-
freducei (rak. 1590 Carraran marmorista) nyk. P.
Upezzinghi, yliopiston rakennus. Cosimo I :n, sunr-
heittua Leopold I :n, Ferdinand I :n muistopatsaat.
— Oppi- ja sivistyslaitoksia; kuuluisa yliopisto
(per. 1338, uusittu 1452), jossa 1911-12 "891 yli-

opp. ja jonka yhteydessä opettajaseminaari, in-

sinööri-, eläinlääkäri- ja maanviljelyskoulu, kir-

jasto (120.000 nid.l. luonnonhist. museo sekä kas-
vit, puutarha; lyseo, lukio, arkkipiispallinen se-

minaari, teknillinen koulu, teollisuus- ja kauppa-
koulu, taideakatemia; muutamia teattereita. —
Arkkipiispanistuin. — Teollisuus melkoinen (puu-
villatehtaita, valimolta, konepajoja, alaliasteriteh-

taita y. m.) ; työväestö 9.463 henkeä (1911). En-
tinen kauppamahti on mennyt. — Kuuluisia pisa-

laisia ovat m. m. N. ja G. Pisano sekä Galilei.

E. E. K.
P., vanhan ajan Pisa;, kuului Etrurian kahden-

toista kaupungin liittoon, tuli 180 e. Kr. room.
siirtolaksi ja sai Augustuksen aikana munici-
piumin oikeudet. Arno oli ennen suurillakin lai-

voilla kuljettava P;aan saakka, joka kehittyi kes-

kiajalla mahtavaksi kauppa- ja merivallaksi. Sen
asukkaat taistelivat ll:nnen vuosis. alusta me-
nestyksellä saraseeneja vastaan, valloittaen heiltä

m. m. Sardinian. Kistiretkien aikoihin he sai-

vat Syyrian kaupungeissa tärkeitä kauppaetuja.
V. 1135 he valloittivat ja hävittivät Amalfin. P;n
kilpailijan. P. piti .Saksan keisarien puolta ja

n;iutti 12:nnella vuosis. täydellistä kunnallista it-

senäisyyttä. Sen kauppa kuitenkin kärsi Geno-
van kilpailusta, ja 1284 P. menetti Melorian meri-
taistelun sodassa Genovaa vastaan. P. pelastui

vain siten, että guelfit pääsivät siellä valtaan

1285; näiden johtaja oli Ugolino della Gherar-
desca (ks. t.). Senkin jälkeen P. menetti suuria

alueita Genovalle, m. m. Korsikan ja osan Sar-

diniaa. 1300-luvulla P:ssa oli itsevaltiaita sekä
ankaroita taisteluja ghibelliinien ja guelfien vä-

lillä; 1342 P. kukisti Lueean. V. 1399 P. joutui

oston kautta Milanon Visconti-suvulle ; tämä möi
sen vuorostaan Firenzelle. P;n viholliselle. Kun
P:n a.sukkaat sen jolidosta nousivat kapinaan, pa-

kotettiin kaupunki antautumaan 1406; sen mahti
ja kukoistus oli nyt mennyttä. Vielä kerran,
1494-1509. P. oli itsenäisenä, mutta joutui taas

Firenzen valtaan. Se kuului sittemmin Toscanan
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suurberltuakuntaan ja tuli »on kera Italinu kii-

ninpiskunnallr lStH> <>. K'

Pisama, ihossa iltnenevä tUiilUii t. rakkulnn
••— 1..-11 Teereni'., tuon-

:.n6ll isyys kasvojen

:. ;li-lleu esiintyy .'ril

I. vunainettn. mikii luo

ikkyyden. — H u u 1 i-i>.

' htri^s i'- lulissa Ja yleensä suun ym-

1 iriii" il keulikokuunie^ssa y. m. tnu-

ikin taudin aitieutusta esiiu-

.."•tuma. joka piau muuttuu
r..vei.si. il. on.
PisaneUo l-c'-], Antonio (ennen luultu

Vittore). oik. Antonio Pisano (n. I3S0-

HJl). it. mitalinveistäjä ja taidemaalari. Vero-

nan koulua. P. on uuden ajan ensimiiinen ja kaik-

kiet. aikojen etevimpiä mitalinveistäjiä. jonka

töillä on voimakas tyyli ja varma koristeellineu

luoune. Hänen mitaleistaan, joita vielä on tal-

lella n. 30 kpl., mainittakoon m. m. ..Sijrismondo

Miilate>la" ja ..Ce<-ilia Oonzapi". Maalarina P :lta

' .Ijo teoksia säilynyt, mutta säilyneistä

iin >..lu>ti samalla kertaa uudenaikaista

., :nia lesiin. pyh. Yrjön fresko Veronan

S. Anastasia kirkossa) ja keskiaikaista roman-

tiikkaa I..Marian ilme>tys". fresko Veronan

S. Fermo kirkossa, sekä 2 pyhiinystaulua Lon-

toon kansallisgalleriassa). [Elämäk. kirj. Heiss

(1»8I), Spaventi (1893) ja G. F. Hill (1905).]

E. R-r.

Pisanginsyöjät fM usophagiäa- ) . afi. kiipijä-

lintuja, joiden iilkovarvas voi kääntyä eteenpäin

ja kaikki kolme etuvarvasta ovat tyveltään yh-

tyneet toisiinsa lyhyellä nahkalla. Nokka tyveltä

korkea, lyhyt. 20 lajia tunnetaan. Tärkeimpiä

orat: n. naakan kokoinen, vihreä- ja purppuran-

punapukuinen, länsi-afr. kypäriturako (Co-

ryihais huffonij. sekä saman mittainen, samoissa
' elävä, päiiasiallisesti loistavan sini-

linen banaanina yöjä (ilusophaga
.,...1. ..1 . Suurin kaikista on n. teiren kokoinen

jtttilSist urako iCort/thceolus crislatusj,

ituurimmaksi osaksi kirkkaansininen, mustatöyb-

töinen laji. Klfivät hvönteisistä ja marjoista.

F. W. 8.

Pisanki ks. B a n a a n i k a s v i.

Piaanmjiki, P i s a n v u or i I. Pisa, 270 m
yi. merenp. kohoava vuori Nilsiän pitäjässä,

Kaavin rajalla. Syväristä kaakkoon, Vuotjärven

ja Siikajurven välillä : tunnettu suurenmoisesta

näk<iala"ta.in ja Inkni-Ji-ti löytyvistä vuorikris-

tulleistaau. — Rajamerkkejä Täyssinän rauhan
rajankäynnin ajalta (v:lta 1.')»,')). L. Unoti.

Pisano /-«'-/. .\ n d r e a di U ;: o 1 i n o (n. 1270-

n. i;>-lS). it. kuvanveistäjä ja arkkitehti: kotoisin

Pontederastn Pisan läheltä, ensin Giovanni P:n
oppilas (ei sukulainen), sitten Giottolta vaiku-

tusta saanut. Työskennellyt etupiiussii Kircn7.es.sä.

missä hänen pääteoksensa on Baptisteriumin

etelänpuoleinen, ensiniäinen pronssinen ovipari

(1336). jonka poottilaismallisiin nelilehtikuvioi-

hin sovitetussa 28 korkokuvassa nähdään sirosti

käsiteltyjä ja yksinkertaisen klassillisesti sommi-
teltuja vertauskuvallisia henkilöitä ja esityksiä

Johannes Kostajan elämästä. P. oli myöskin jon-

kun aikaa Firenien campanilen rakentajana ja on

luultavasti Oiotton luonnosten mukaan veistänyt

sen alimman osan marmorikorkokuvat. Loppu
iällään hän rakensi Orvioton tuomiokirkkoa. P:n
oppilaista on huomattavin liänen vanhin poikansa,

kuvanveistäjä Nino P. (k. 13G8). E. Hr.
Pisano /•<''•/ 1. Fibonacci f-a'ttsil, Leo

nardo (n. tl80-n. 1228). it. matemaatikko, ks.

M a t e m a t iikka, palsta 'H.'».

Pisano /-<i'-/. 1. Xiecolö P. (n. 1206-78).

it. kuvanveistäjä ja arkkitehti; työskennellyt

Keski-Italiassa ja pääasiallisesti Pisassa. P :oa.

joka on Italian uudesti elpyvän taiteen ensimäi

nen huonuittava tienraivaaja, on sanottu rene-

sanssin edelläkävijäksi siksi, että hän käyttää

esikuvinaan antiikkisia veistoksia (Pisassa säily-

tettyjä sarkofagi- ja maljakkokuvia). Tämä an-

tiikinvoittoisuus ilmenee hänen elämänsä kau-

neimmassa teoksessa, Pisan baptisteriumin 1. kaste-

kappelin marmorisessa saarnastuolissa (1260),

)onka viidestä korkokuvasta esim. ,,Kuninkaiden
kumarrus" osoittaa arvokkaan levollista yksin-

kertaisuutta sommittelussa ja varmaa plastilli-

suutta käsittelyssä. Hänen toinen, oppilaiden

avulla suoritettu pääteoksensa, Sienan tuomio-
', kirkon saarnastuoli (1268), on ylenmäärin runsas

koristeinen ja poikkeaa edellisestä siten, että sen

vilkkaammat, mutta rauhattomat kuvacsitykset

ovat enemmän it. -kansalliseen naturalismiin ja

goottilaisuuteen meneviä. P:n muita veistoksia

ovat korkokuvat Luecaii S. Martino kirkossa,

pyh. Pominicuk.sen liautamerkki (1267. Bolognan

•S. Domenicossa) ja Perugian tuomiokirkon e<lus

taa koristava kaivo (Giovanni P:n loppuunsuo-

rittama). .Arkkitehtina P:n sanotaan olleen osal-

lisena rakentamassa m. m. Pistoian katedraalia

ja Firenzen S. Trinitä kirkkoa. — 2. Gio-
vanni P. (n. 12.')0-n. 1328), kuvanveistäjä ja

arkkitehti, edellisen poika ja oppilas. Italian vai

kutusvaltaisinipia taiteilijoita. P:n kuuluisimpia
' töitä rakennustaiteilijana on Pisan Canipo Santo

(vnlm. n. 1283) ja Sienan tuomiokirkon fa.saili.

jonka rakentamiseen hän otti osaa v:n 1290 paik-

keilta. .Suuremman maine<'n hän on saavuttanut

kuvanveistäjänä, jona hän ei isänsä tapaan non

data antiikkia, vaan on ransk. gotiikan vaiku-

tuksen alainen, mutta samalla kuitenkin täysin

itsenäinen. Italian ensimäisenä draamallisen into-

himoisena taiteilijapersoonallisuutena hän on

DonatelUin ja Miehehingelon eileltäjä. Hän pyrkii

yksilölliseen luonnontotuuteen. rakastaa hurjaa

voimaa, liikettä ja äärimmäistä ilmehikkäisyyttä

ja on korkokuvatyylissään aivan maalauksellinen.

P:n pääteokset ovat Pistoian S. Andrea kirkon

I

saarnastuoli /v:n 1300 vaiheilta) sekä Pisan
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tuomiokirkkoa viuteii loll telity saarnastuoli

(hajanaisia osia Pisan Museo Civicassa). Tämän
lisäksi hän on veistänyt viivakauniita madonnan-
kuvapatsaita. [Brach, ..Nioola und Giovanni P."

(1004), Supiiio, ,.Arte Pisana" (in04> ja , .Gio-

vanni P." (1895), Sauerlandt, „t)ber die Bild-

werke des Giovanni P." (1904K] E. U-r.

Fisano f-ii'!- Vittore (Antonio) ks.

P i s a n e 1 I o.

Pisara. Nesteraolekylien herkkäliikkcisyydestä

seuraa, että tasapainossa olevan nesteen vapaa
pinta on joka kohdassaan kohtisuorassa siinä

vaikuttavien voimien resultanttia vastaan, sillä

muussa tapauksessa voisi tuon resnltantiii jakaa

kahteen komponenttiin: toinen kohtisuora pin-

taa v.isten ja toinen tanjrentin suuntainen, jol-

loin jälkimäinen komponentti panisi pinnalla ole-

van molekylin liikkeeseen pintaa pitkin vastoin

olettamusta. Jos sentähden johonkin nestemäärään
vaikuttaa kohesioni yksin, niin neste vetäytyy
senmuotoiseksi, että painopistettä kohti tähdät-

tyjen koliesionivcimien suunnat ovat kohtisuo-

rat nesteen vapaata pintaa vastaan sen joka pis-

teessä. Mutta pinta, joka kaikkialla on kohti-

suora siitä samaan määrättyyn pisteeseen piir-

rettyjä suoria vastaan, on pallon pinta. Sen-

tähden saa ilmattomassa tilassa putoava neste

pallon muodon. Ilman vastustus muuttaa jos-

sain määrin muotoa, joskin nestemäärä pys^y
koossa. Suurempi kuin läpileikkaukseltaan n.

7 mm:n kokoinen p. ei voi pudota halki ilman
pirstoutumatta ilman vastustuksesta osiin. Ta-
valliset sadepisarat ovat 2-4 mm läpileikkauksel-

taan. Pilvissä olevien sadepisaroiden smiruus
vaihtelee O.oos-O.i» mm. — Alustalla olevaan nes-

teeseen vaikuttaa paitsi kohesioni myöskin paino-

voima, joka aikaansaa alustaan nähden kohti-

suoran paineen, sekä adhesioni. Kiinteässä kap-
paleessa kiinni riippuvan p:u suuruuteen vai-

kuttaa, paitsi nesteen kohesionia, sen ominais-
paino, lämpötila ja pintajännitys sekä adhesioni

kappaleeseen, jossa p. riippuu. V. S :n.

Pisarakkula vrt. Pisama.
Pisarev, Dmitrij Ivanovit s (1S41-68),

ven. kirjallisuuskriitikko, oli ylioppilaaksi tui-

tuaan eri aikakauskirjojen avustajana kirjoitel-

len kriitillisiä ja yhteiskunnallisia .artikkeleja.

Erään selostuksen johdosta hän joutui (1862, 4
v:ksi vankeuteen, jossa kirjoitti Kuuluisimmat
teoksensa. P. oli 1860-luvun nihilististen ja rea-

lististen aatteiden voimakas, loistava tulkitsija,

joka kielsi kaikki prinsiipit, eetillisen tarkoitus-

perän ja ihanteet, saarnaten täydellistä tosiasioi-

hin perustuvaa realismia ja positivismia, mutta
ollen samalla äärimmäisen individualismin, per-

soonallisen emansipatsionin esitaistelija. Kriitik-

kona hän oli yhtä täydellinen realisti, vastustaen
vanhan sukupolven taiteellisia ihanteita joko ko-

konaan kieltäen taiteen j,a runouden merkityksen
tai ainakin vaatien niiltä hyötyä ,.elämän" pal-

veluksessa. P:n vaikutus ajan nuorisoon oli hy-
vin suuri. Hänen teoksensa, joista mainittakoon
..Eealistit", . ,Viattoman huumorin kukkia". ..Ba-

zarov". „Seisova vesi" ja „Vanha herravalta", il-

mestyivät koottuina 1866 ja 1870. V. J. M-kka.
Pisavaara, vuori Rovaniemen pitäjässä, n.

3 'f. penink. kirkolta lounaaseen, Tervolan ra-

jalla; korkeus n. 250 m yi. merenp.
Pisces (lat.l ks. Kala t.

Pischel IpisalJ. Richard (1849-1908), saks.

sanskriitiu kielen tutkija, oli sanskriitin ja ver-

tailevan kielitieteen professorina Kielissä, Hal-
iessa ja Berliinissä. Hänen lukuisista, erittäin

tärkeistä julkaisuistaan mainittakoon vain: ,,De

grammaticis präcriticis" (1874), ,,Hemacandra's
Grammatik der Präkritsprachen" (2 os., 1877-80),
„Grammatik der Präkritsprachen" (1900) sekä
,.Vedische Studien" (3 os., 1889-1901, yhdessä
Geldnerin kanssa).

Piscicola, kalajuotikas, ks. Juotikkaat.
Pisee-muuraus (ransk. pisi), työtapa, jossa

rakennuksen muurit valetaan ja sullotaan tii-

viiksi, irroitettavien lautaseinien välissä. Ra-
kennusaineena käytetään maata, savea (s a vi-
pisee) tai kalkkia ja hiekkaa (kalkki
hiekkapisee). Maan ja saven tulee olla hu
mus-aineista vapaata, eikä savi saa olla liian li

havaa, pienet pähkinänkokoiset kivet eivät ole

sille haitaksi. Saven sullominen aloitetaan maa-
kosteudesta hyvin eristetyn, vähintään */., ni:ii

korkuisen kivijalan päälle, käyttäen kahden puo-

len h3-vin tuettuja lautaseiniä n, s. muotteja,
joiden korkeus on 30-80 cm. Savi levitetään

ohuissa, noin 10 em korkuisissa kerroksissa ja

sullotaan käsijuntalla tiiviiksi (n. puoleen en-

tistä paksuuttaan). Ovi- ja ikkkuna-aukot aikaan-

saadaan joko eri muotteja käyttämällä tai sahaa-

malla ne jälestäpäin valmiiseen muuriin. Jälki-

mäinen menettely lielpotta.a muurintekoa ja so-

pii varsinkin pienempiin aukkoihin nähden. P.-

muuraus edellyttää yksinkertaista pohjasommit-
telua. Sen etuisuutena on, että se on nopeasti

tehty, halpa, tulenkestävä ja lämmöupitävä

;

heikkona puolena taas arkuus kosteuteen nähden.

Seinät ovat sentähden kuiveftuaan (noin l vuo-

den perästä) rapattavat. Kattona on edullista

käyttäii valmikattoa (vrt. Katto.), jossa on pit-

källe ulkonevat räystäät. K ai k k i h i e k k a-

p i s e e tehdään laihanlaisesta kalkkilaastista, joka
valetaan muotteihin ja sullotaan tiiviiksi kuten
edellisessäkin työtavassa. Sekoitussuhde on 1 osa

kalkkia, 8-12 osaa hiekkaa. Kalkin tulee olla hyvin
.sammutettua, hiekan pulidasta, karkeata terävä-

särmäistä. Koska tällainen muuri ei kestä kovaa
kuumuutta, ovat savujohdot tehtävät poltetuista

(vesijohto-) torvista tai tiilistä. Kun muottien
sisäseinät ovat hö}"lätyt ja työ muuten huolelli-

sesti suoritettu, ei kalkkihiekkamuuria tarvitse

rapata, seinäpinnat vain hierretään laudalla ta-

saisiksi. Kalkkihiekkamuurilla on pääasiassa sa-

mat edut kuin savimuurilla, samalla kuin se on
kestävämpi kosteutta vastaan. Ranskalaiset ovat

menestyksellä käyttäneet ylläselite-

tystä kahdesta työtavasta yhdistettyä

muotoa siten, että muurin ulkoreu-

nat ja ohuet läpimenevät siteet sul-

lotaan kalkkilaastista, jotavastoin

muurin sisus täytetään savella. —
Kalkkihiekkapiseestä on kehittynyt
kalkki hiekka tiilien valmis-

tus. Meilläkin ovat nämä tiilet hal-

puuten.sa tähden viime aikoina tul-

leet käytäntöön. E. S. K.
Pisemskij, Aleksej Feofilaktovits

(1820-S.l). ven. kirjailija, tutustui Moskovan yli-

opistossa länsieurooppalaiseen kirjallisuuteen,

jonka realistit ja naturalistit erittäin viehätti-

vät häntä. Palvellessaan sittemmin virkamiehenä
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eri. seuJiiillii biii rikastutti hiivaiutojaaii mau
- ' •likin talonpoikaisviic^töu eUimiistil. En-

uovelli ..Herraviilia". joka oli kirjoi-

. . .
." »ai ilmestyii sfiisiitiriu tiiluloii vasta

l-"'? Kii.iliii<immat liaiifu tt-oksistaaii ovat:

i !• -uliia". ..IiitohiiiiiKin poruäturu avioliitto",

r^olitalo" oaikiittnva näyteliiiii kansau-
j:i ..Katiliaton meri". pe>>simistinen ro-

moaui. joiisa tekijä lausuu tuomionsa ilimisluon-

uon lieikkouksista. Hänen vakaumuksensa mu-
kaan jaloilla aatteilla ei ole minkiiänlaista vat-

ina ilimisoltimä^sii. jonka kokonaan maiiriiitvUt

""iiliimo ja »ukuvietti. Tiima synkkä maailman-
'-"iiiux, jota hän kaikessa alastomuudessa osit-

(listisissa kuvauksissaan, vei hiinet vh-

ksren nikansa vnpaaniiolistcn kanssa.

y. J. Mkka.
Pisidia. entinen maakunta VUliän-.Vasian etelii-

'•s.t-»a. 1'aniptiylian i>olijoispuolella; maa on vuo-

ri«t.i Tauro» vuoret I, mistä .syystä asukkaiden,
joiden >uku|M'rii on tuntematon, onnistui van-

li.illn aialla --jlilyttää itsenäisyytensä.

Fisistratus ks. I' e i s i s t r a t o s.

Piso /•(•/. 1. Lucius Calpurnius P..

Ii>äuimeltiiän Krugi fkuniiollinent. antoi Roo-

man kanxintriliuunina ollessaan 149 e. Kr. ensi-

mäisen lain virkamiesten harjoittamaa kiskomista
i-i.ian I l.rx Vaipumia dc rcijclundis). P. oli

' >r.i<t-liusten vastustaja. Hän kirjoitti Rooman
historiaa sen |>onistamisesta aina omaan aikaan.sa

saakka iPeter. ..Historicorum romanorum frajr-

menta". 1883i. 2. I. u c i u s Calpurnius P.

r»soninus. Ciceron vastustaja, joka naitta-

malla tyttärensii Ciesarille ."•!• e. Kr. pääsi vaikut-

tavaan asemaan ja konsuliksi jo seur. v. Cirero
|

"vytti liäntä .','> suurista liallinuollislsta. Make- >

dnnio&sa harjoitetuista väärinkäytöksistä: syy-

j

!"-|iiihe on säilynyt. Askettiiin on lausuttu .se

<>-l>'iinäk<>inen arvelu, että kuuluisa parjauspulie
I iifroa vastaan. ,.inve<-tivn". olisi P:n kirjoit-

tama. (Einar Heikel. ..Adversaria ad Ciceroni.s

de eonsulatii |K)enia" '19121.1 — ..Pisoues",
I'i-"t. joille IloratiuH omisti ..Ars poetica" kir-

janpa, olivat luultavasti edellisen poika (konsu-

lina l.l e. Kr. Aupustuksen ja Tiberiuksen suo-

sikkia sekä tiiman pojat. E. ll-l.

Pispala ks. Tampere.
Pissarro I «arffl, C a m i 1 1 e (18:10-1903)

.

ran-k. taidemaalari: juut.-esp. sukua. Corofn
• >ppjla«. P.. joka on Ranskan tunnetuimpia im-
pre-sionisteja. maalasi ensin J. Fr. Millcfn ta-

paisia talonpoikaisaiheita. kunnes kehittyi im-
presnionistisekni maisemamaalariksi. Hän kuvasi
Pariisin liulevardien kirjavan vilkasta elämää,
valiten mieluimmin, niinkuin japanilaiset, näkö-
pi-tci-nsä ylliiiältä käsin, sekä esitti Normandian
yksinäiatä maaseutua ja sen viikaxeloisia satamn-
ja kylpypaikkoja. Valolunnelmien kuvaajana 1'.

vaikutusta MonelMta. jonka värejä
I teorian hän jälkeen v:n 188."i kehitti

-r.'\ ..f>oiiitilliHme"iksi, jota menetelmää
f jonkun aikaa noudatti. P. on myös tehnyt

|..rl)'.ii rn<leerauk«ia. E. Hr.
Piaoodes k*. K ä r s ä k k ä ä I.

Pissotr IpiauiYrl (ransk.j, vedenheittokoju t.

huone.

Plataaai k^. P i n t a c i a.

Piatacia, Anoriirdiarrir\\mituin pensaita tai

pieniä piilta. I>didet ovat tavallisesti pariliiiskai-

äin. 5 lajia, kaikki seuraavat Viilimerenmaissa.
/'. lentiscus. iiahkealehtinen. punervakukkainen,
y!einen Välimereiiiiiaiden pensaikoissa, tuottaa

m a s t i k s i a tks. t.) ; lehtiä käytetiUiii parki-

tukseen. P. /«r«'/)inf/iiislajin ruii;:o.sta saadaan
C h i o s-t ä r p ä t t i ä. Sen äkämistä saadaan
erästä iliiiiiailla tavallista värjäysninetta. /*. ro-

riin luumnrjain pähkinänkokoisia, mantelimaisia.

sisästä tavallisesti vihreitä siemeniä ip i st aa-
seja, p i s t a a s i m a n t e I e i t a) syödäiin joko

raakoina tai kävtetään hillokkeiksi tai rvvtinä.

A"! L.

Pistaciitti = epidoott i.

Piste. 1. dcum. Viivan raja. Geometriassa
p. -sanaa käytetitän myös. kun tarkoitetaan mää-
rättyä kehtaa, joko viivallii, pinnalla lai yleensä

avarmidessa. P:n liike avaruudessa synnyttää
viivan. Laskuopissa ja Al^>lirassa p. on kerto-

laskun merkki. U. S. n.

•2. \'älimerkki (.), jota käytetään: 1) lauseen

(lauseyhdistyksen) lopussa, kun tämä sisältää

väitteen tai kertomuksen (esim. Kyllä maan alla

maata saa. Pilatus sanoi: ..Minkä minä kirjoitin,

.sen minä kirjoitin".) : 21 sanoja l.vheiiiiettäessä,

kun sanan lopusta on jätetty pois kirjaimia (esim.

= esimerkiksi, ks. t.=katso tiitäl. Useampia pis-

teitä peräkkiiin käytetään, kun nimenomaan tah-

dotaan merkitä, että useampia kirjaimia jostakin

sanasta on jätetty pois. joko sitten kirjoittaja

niitä ei tiedä tai — esim. kainoudesta tai ollak-

seen salaperäinen -- ei tahdo niitä panna ilmi

(esim. Kirjeessä on epä.selvä allekirjoitus Eero
Kals . . . Mene li...tiin!). .4. K.

3. ifus. 1. P. nuotin yläpuolella tarkoittaa stac-

cato-esitystä. — 2. P. nuotin vieressä, oikealla

puolella, pitentää sen aika-arvon 1 '/,-kertai.scksi.

.Jos p:n vieressä on toinen p., pitenee aika-arvo

vielä puolella siitä, minkä yksi p. sitä pitentäisi

:

a- = a^ ; d- = <i__} J* — 3. Mensuraalimusii-

kissa p:tä käytettiin monella eri lailla nuottien

aika-arvojen määräämiseksi. Täysi johdonmukai-
suus p:n käyttämisessä saavutettiin vasta v:n
17r.O jälkeen." /. K.

4. (vrt. Point). .\rvosteluyksikkö peleissii ja

kilpailuissa. Kilpailuista tulee p. kysymykseen
joko sellaisissa, joiden tuloksia on mahdolon ko-

neellisesti määrätä, tai sellaisissa, jotka käsittä

vät useampia eri aloihin kuuluvia tehtäviil, taikka

myös kilpailuissa joukkueiden kesken, kun tehlä-

vilt ovat jokaisen yksilön erikseen suoritettavat.

Kahdessa viimemainitussa tapauksessa voi p:llä

olla myöskin määrätty matemaattinen suuruus.

P:n perusteesta ja suuruudesta, eri kilpailula-

jeista ja laskutavoista riippuen on nleinassa eri

pistejärjestelmiä. KL V. S.

Pistesilmät = pikkusilmät. ks. 11 \ ö ii t e i s e l

ja ,S i I III ä.

Pistia, pieni troopillinen Arncrtc heiiiion kasvi,

jonka kielimäisten lehtien muodostamat ruusuk-

keet kelluvat veden pinnalla meidiin limas-

komme l.ipaiin. A'. />.

Pistillodio, kasvitauti, jossa heteet muuttuvat
emimäisiksi.

Pistin, liiälcpl.. ks. 1/ a n s e 1 1 i.

Pistin I. pai netti (ransk. baioiinflle, ^^

ransk. liayonnen kaupungin nimestit, jossa

knupun^'inHa tätä asetta ensin käytettiin) on

teräslerä, joka kiinnitetään kiväärin piippuun
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siten, että sitä voidaan käyttää pistoasecna.

Hankittiin Ranskan sotaväkeen 1600-luvun keski-

vaiheilla ampujille suojaksi ratsuväen hyökkäjk-
scosä. Ensinuiinen p. oli n. 30 oni pitkä kaksi-

teräinen puukko, jonka puuvarsi pistettiin ki-

väärin suuhun. Sittemmin keksittiin erikoinen

lukkokoneisto: p:n kotelonmuotoinen alapää pis-

tetään kivääriupiipun ulkopuolelle ja iukiiaan

tähän teräsrenkaalla ja piippuun juotetulla

haalUu Terä muodostui pian kolmi- tai nelitah-

koiseksi (Venäjällä pistin on nelitahkoinen, vaot
teräin välissä). Muutamissa sotajoukoissa on
pidetty tarkoituksenmukaisena tehdä p:t sove-

liaiksi myös lyömiseen [n. s. niiekka-p.). — P:tä
sotamies nyk. tav. kantaa tupessa sivuaseena.

Vahti- ja kenttäpalveluksessa y. m. p. kiinnite-

tään kivääriin. — P. aiheuttaa ammuttaessa
määrätyn suuruisen poikkeuman luodin radassa,

dcviatsionin, joka kuitenkin voidaan tarkalleen

laskea, ja joka on merkitty ampumataulukkoihin.
— P:tU käytettiin alkuaan vain käsikähmässä.
Ensi kerran joukkohyökkäyksessä sitä käytti

Kaarle XII Narvan taistelussa. Sittemmin p.-

hyökkäykset tulivat tavallisiksi (esim. 1870-71

vv:u ja 1S77 v;n sodat). M. c. II.

Pistintaistelu, hyökkäys vihollista vastaan
pistimet iks. t.) tanassa; hyökkäyksen torjumi-
nen pistimien avulla. Pistinharjoitukset kuulu-
vat välttämättömänä osana kaikkien armeiojen
jalkaväen kouluutukseen. Vasen jalka pidetään

jonkun verran oikean edessä, oikea käsi pitää

kiinni kiväärinperän kaulasta, vasen käsi pii-

pusta kämmenen leveyden painopisteen etupuo-

lelta. Pistettäessä työnnetään oikealla kädellä

nopeasti ja voimakkaasti, jolloin vasen koura
avautuu antaen kiväärin liukua eteenpäin käm-
menen pohjaa pitkin, minkä jälkeen kivääri äk-

kiä vetäistään takaisin puolustusasentoon. Ojen-
tamalla oikeaa jalkaa voidaan työntö tehdä voi-

makkaammaksi ja pitemmälle ulottuvaksi. Ryn-
nistämällä, s. o. antamalla jalkojen nopeasti liu-

kua eteen- tai sivullepäin voidaan laajentaa vai-

kutuspiiriä, il. V. H.
Pistoholvi 1. k o r V a h o 1 V i. pienehkö holvi,

joka leikataan suurempaan holviin (tynnyri-,

luostari-, kupuholviin) useimmiten valoaukkoja
varten, joiden muotoa p. tavallisesti seuraa.

P:n poikkileikkaus voi täten olla pyöreä-,

suippo-, kori-, .segmenttikaarinen. sen pinta taas

-syliuterimäinen. keilamainen, pallomainen. P :ia ,

on eri aikoina käytetty vaikuttavana rakennus-
taiteellisena aiheena. Niinpä tapaa p:n bysantti-

|

laisissa kupukirkoissa. joissa holvit ovat jäte-

tyt näkyviin ulkopuolisestikin vaikuttamaan;
loistavia esimerkkejä on it. renesanssin ja ba-

rokkiajan rakennuksissa; meidänkin päivinämme
se on sansen mieluisa ailie. Jleillä tapaa esi-

»nerkkejä p:sta m. m. yliopiston kirjastoraken-
nuksessa. K. S. K.

I

Pistoja f-ö'-J (vanhan ajan Fi.5^eri(B). kaupunki I

Pohjois-Italiassa, Toscanassa, Firenzestä luoteiseen

viljavalla tasangolla Apenniinien juurella rauta-

tienristeyksessä; 67.502 as. (1911; kuntana).
P;aa ympäröi viisiporttinen muuri. Piazza del

Duomo-torin äärellä on romaanilainen tuomio-
kirkko 1100-1200-luvuilta (Andrea della Robbian
terrakotta-teoksia) sekä kahdeksan-nurkkainen
kastekirkko (1300-luvulta: A. Pisanon piirus-

tamai; useita muita kauniita kirkkoja 1100-1400-

luvuilta. Maallikkorakennuksia : Palazzo Pretorio

(1387), P. del Comune (1294-1385). Ospedale del

Ceppo (per. 1277), sitadelli; Garibaldi'n muisto-

patsas. •— Seminaari, lyseo, kymnaasi, kolme kir-

jastoa, tieteiden akatemia. Piispanistuin. — Kone-
pajoja, valimolta, lasi-, öljy-, paperitehtaita,

silkkikehräämöitä y. m. teollisuuslaitcksia. — P:n
luona Catilina kärsi tappion 62 e. Kr. Keskiajalla
P. kasvoi huomattavaan kukoistukseeu, joutui 1306
joksikin aikaa ja vuosisadan puolimaissa lopulli-

sesti riippuvaiseksi Firenzestä. (E. E. K.)

Pistojoki laskee Kuusamon ylängöltä kaak-
koa ja etelää kohti Y 1 i-K uittijärveen
(vrt. K u i 1 1 i j ä r V e t i , ollen siten eteläisim-

l)änä kolmesta vesirikkaasta Suomen puolelta

Vienan-Karjalan kautta Vienanmereen laske-

vasta vesireitistä. P:n vesialue alkaa Kuusamon
kirkonseudun ympäristöstä muutamista pikku-
järvistä, joista vedet keräytyvät aluksi Kuu-
samojärveen, virraten siitä Muojärveen (ks. t ).

jonka päälaskuväylä käy kaakkoa kohti Joukamo-
järveen ; vasta viimemainitun kaakkoispäässä
olevista pikkujärvistä alkaa sitten varsinainen
P., laskien kapeana ja koskisena Pistojärveen
(ks. t.), pit. n. 25 km. Pistojärven eteläpäästä
jatkuu P:n n. 30 km pitkä loppuosa Luvarjen
ja Korpijärven kautta Yli-Kuittijärven pohjois-

rannikolle. L. H-nen.
Pistojärvi. 1. Järvi (ven. Tihtozero). Vie-

nan-Karjalassa Pistojoen vesistössä, lähellä Kuu-
samon rajaa, Pistojärven kunnan rajain sisällä;

suurin pit. n. 25 km, keskileveys vaihtelee 1 Vs-
9 km. P:n pohjoispäähän laskee Pistojoki (ks. t.),

joka jatkuu eteenpäin taas P:n etelärannalta.
— Rantaseudun huomattavimmat kylät ovat:

Pisto, Hirvisalmi ja Ohta. — 2. Kunta (ven.

Tihtozerskaja). Vienan-Karjalassa, samannimi-
sen järven ympärillä, pohjoispuolella Vuokkinie-
men kuntaa, liittyen lännessä Kuusamon rajaan;

1.318 as. (1907)," kaikki karjalaisia. Tär-
keimmät kylät : Pisto, Hirvisalmi, Suvanto, Tiiron-

vaara, Häme. — Kunnanhuone Sepänniemellä.

L. B-nen.
Pistokas, poikkileikattu oksa, harvemmin myös

juurenkappale, lehti tai lehden osa, joka vedessä

tai maahan pistettynä juurtuu ja kehittyy uu-

deksi kasviksi. P:den avulla lisätään yleisesti

useita huone- ja puutarhakasveja. Lehti-p:ista

lisääntyvä on Begonia. K. L.

Pistokone, höjläkoneiden luokkaan kuuluva
työkalukone. jonka terä liikkuu pitkittäin pysty-

suoraan suuntaan.
Syöttöliike voi ta-

pahtua suoraviivai-

sesti poikittain ja

pitkittäin sekä li-

säksi jTupyrän-

kaarta pitkin, jota

varten työpöytä,

johon työkappale
kiinnitetään, on

kolmiosainen siten

että alaosa liukuu

pitkittäin koneen
rungon johteissa.

väliosa alaosan joh-

teissa ja yläosa,

varsinainen työ- -

pöytä, pyörii väli- PistnK.ne
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(tsiii '<is^i. Kaikki niiniä liikko«t

ta|Hi: ->'«ti NykyUiln tchdtikii p:ita,

joitteu irraii liikuuto voidaan sauda viititosuuu-

t«i»«4i-ikin

P:! ..in kiilanurien pistiimiseen akse-

lille r lien pyörien nii|>oiliin. sellaisten

pyör.Mttiu pintojen liöylUUuiiseeu. joita ei voida

M.ir\i>«.' sorvata, kappalten katkai.^ieiniseen jn

\ leriisa kuu on kapea ura pistettävä inetallikap-

l>dle^»een, jolion nykyään käytefilän myöskin me-
talli^-ilioj.i. /'o Po.
Pistokärpänen ks. Kärpäset.
Pistoli iransk. ptstoU. esp. pistola). 1. Vanha,

alKuansa e-p. kultaraha, aluksi arvoltiuin n. 21

Smk.; niniea käytettiin sittemmin muuallakin. —

-

P i s t o I i k ui t'u. 21 'ii karaattinen kulta. -
2. I.\Ii\ ti'iippuinen tuliase yhdellä kädellä ja ly-

-.alta uinpuniisla varten ; sentiihden sillä

.jan muotoinen jierä. Sitä käytettiin en-

sin vuin ratsuväessä ja se oli silloin hyvin pitkä.

Lyhennettiin sittemmin ja otettiin tuliaseeksi

- jalkaväen ja tykistön upseereille jn ali-

.;— reille. — P. on kehittynyt samoinkuin ki-

1. .-1. kunnes se korvattiin revolverilla. Viime
i;-. :na p:ia on suuresti täydennetty ja se on
tjas vuorostaan tunkenut tieltään revolverin.

Nyk. sotajoukoissa käytetään vain itselataavia

paraliellum-. mauser-, brovvning-, colt- y. m. s.

pi-t<.leja (ks. Ampuma-aseet, palsta 361).

.V. I'. ff.

Pistomiekka ks. Floretti.
Pistonki iransk. pi»lon) ks. Kolvi 2.

Pistoraide ks. Rautatie.
Pistorite ks. P i s t o j o.

Pistos, pistävä kipu varsinkin rintakehässä,

jo-ssa ~en voivat aiheuttaa erilaiset taudilliset il-

miöt. Tavallisimpana pistoksen .syynä on jokin

ärsytys keuhkoja peittävässä ja rintaontcloa ver-

hoavas.sa kalvossa, jollainen esiintyy varsinkin

n. ». kuiva.s.sa keuhkokalvontulehduk.sessa sekä

myöskin keuhkojen sisäosissa esiintyvien taudil-

listen tapahtumain, e.sini. tulehduksen pesäkkeen
ulottue-sa keuhkojen pintaan s.takka. jolloin sitä

peittävä kalvo ärtyy ja synnyttää kipuja keuh-

kojen liikkuessa rintakehää vasten henjjitettäessä.

Samaten saattoa kylkiluun vikaantuminen tavalla

taikka toisella ärsyttää keulikoknivoa. Pistoksen

syntymäpaikkana voi niinikään esiintyä sydäntä
p»'ittävä kalvo ja yleeii«ä sydänpussi. Myöskin
rintakehän lihaksissa esiintyvät taudilliset ilmiiit

(leini, reumatismi) sekä rintakehän hermoja ra-

sittavat vaivat (neuralpial voivat aiheuttaa ki-

puja, niitkii mvöskin ovat pn k!i]i:ii,i;i.

\l. n n.

Pistoaaha ks. .Saha.
Fisum ks. Herne.
Plta ks. A E« V e.

Pitcalni Ipitki-inf. Ent'lannille fUudclle Etelä-

Ualesillci kuuluva yksinäinen saari Iscssa valta-

merenftä, kankkoise<-n Paumotii-Kaaristosta 25° 5'

et. lev.. 130\'i' länt. pii.: 7 km», 14.5 as. (1911),

P. on liajialtista syntynyt, kohoaa jyrkkärantai-

»etia merestä 33S m:iin yi. merenp. I,aaksoiss;i

maa on viljavaa. luotta>-n bnt.iatteja, yams-juurta,

tarroa, ananasta, k.ihvia y. m. Vedenpuute (ver-

raten kostcaxta ilni.iotosta huolimatta) tuottaa

haittaa. Vuohia on villiintynyt; ne ja kanat ovat

aiDoat kotieläimet. .Asukkaat ovat 17Q7 löyde-

tjlle. silloin anumattomallc saarelle 1700 asettu-

neiden ongi. .,Hrtunty"-laivau kapinallisten meri

miesten ja tahitilaisten jälkeläisiii. Hallintoa

hoitaa 7-henkinen presidentin johtama ..parla-

mentti". — V. 1903 julistettiin P:n naapurisiuiri

Pufie parin pikkusaaren kera Englannin om;iksi.

— P:ti varhaisemmasta asutuksesta kertovat kivi-

kirveet ja kivipatsaat. E. E. K.

Pitchpine-puu ks. M U n t y. palsta 943.

PiteÄ k^. P i i t i m e.

Piteälf ks. 1* i i t i m e n j o k i.

PitUecanthropus ks. A p i n a i h m i u e n.

Pithecia ks. K e t u n h ä n t ä a p i n a t.

Pithometri ikroik. /)irAos = viini- t. viljasäiliö,

ja nirfron = mitta), tynnyrin tilavuuden mittaa-

miskoje.

Pitkiihöylä ks. Il ..ylä.

Pitkäjärven keuhkotautiparantola sijaitsee

Kivennavan pitäjässä Pitkäjärven rannalla Teri-

joen rautatieasemalta 11 km pohjoiskoilliseen.

Per, 1897, Omistaja ..Evanpelisches Verein" Pie-

tarissa. Laitokse.ssa. missä ou oma sähköasema,
vesijohto y. m., on tilaa 70-7.'i sairaalle.

Pitkäjärvi ks. L ft n p s j ö.

Pitkäkalloiset ks. D o I i k o k e f a a 1 i. I h m i-

n e n. palsta 830. ja Pääkallo.
Pitkälä, rälssitila Ruoveden pitäjässä, n. 7

km linnuntietä Ruoveden kirkolta lounaaseen, on
s.imoinkuin Ruhalan ja Kantalan rälssitilat sa-

iiia.ssa pitäjässä testamentin määräyksen mukaan
v :lta 1820 Aminoff-suvun sUänföperintiiä. Kaik-

kien näiden tilojen pinta-ala yhteonsii on 4.741,n

ha. Mainitut tilat ovat ennen kuuluneet Laukon
kartanoon Vesilahdella. Kaksi viimemainittua

osti taloustirehtööri P. J. .\ustrell 1754. Hänen
poikansa vänrikki P. ,J. Au.strell (k. 1820) liitti

niihin oston kautta P:n ja hänen testamenttinsa

mukaan tulivat ne hänen vävynsä kapteeni Adolf

Aminoffin ja tämän suvun sääntöperinnöksi. P.

myötiin kuitenkin suvulta pois 1826, mutta yllä-

mainittuun testamenttiin perustuvan senaatin

i tuomion mukaan v:lta 1881 se siirtyi uudelleen

Aminoffeille. Tila on nykyään (10141 maanvilje-

lysneuvos Alexander AminoffilUi. jonka hallus.sa

myös Pekkalan (ks. t.> sääntöperintötila samassa
pitäjässä on. P:n tilalla on 5 km Ruoveden kir-

kolta luonnonihanalla paikalla Paarlammin hu-

vila, jolla nimellä koko tilaa usein nimitetään.

A. Es.

Pitkäniemi, Tampereen lähellä Pirkkalan pi-

täjässä oleva sotilasvirkatalo ja sille sijoitettu

valtion omistama keskuslaitos mielisai-
raita varten. Laitos avattiin 1900 ja se

sisälsi aluksi 330 sairaspaikkaa. Myöhemmin on

paikkojen lukua enennetty, niin että laitos ny-

SSriikcnnuH. (Kirkko, jiihlnniill. Illtlkllrlnasiinto y. m.)
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Pilkanit-nicn kpsUusiailu

kyäiin voi tarjota lioitoa n. 520 sairaalle (280

mielielle ja 240 naiselle). Se on rakennettu pa-

viljonkijärjestelmän mukaan ja siihen kuuluu 28

eri rakennusta, joista 11 on yhdistettynä toi-

siinsa pitkillä käytävillä. Kun kaikki osastot

valvonta- ja kylpyhuoneisiin nähden eivät alku-

jaan vastanneet nykyajan vaatimuksia, on jäl-

keenpäin niitä uudelleen järjestelemällä ja pie-

nempiä huoneita yhdistämällä sellaisia hankittu.

On myös olemassa yksi n. s. avonainen osasto

26 rauhalliselle ja työtä tekevälle miespotilaalle.

Perhehoitoa on myös aloitettu sijoittamalla

3 hoidokasta yliden hoitajan perheeseen. Oppilas-

kurssit ovat (1914) järjestetyt niin. että niitä

pidetään kahdesti vuodessa ja ne kestävät n.

3 kuukautta kerrallaan. Lääkäreitä on ylilää-

käri, ylilääkärin apulainen ja 3 alilääkäriä.

Iloitajistoon kuuluu ylihoitaja ja hänen apulai-

sensa, ylihoitajatar, 3 osastonjohtajatarta (joista

yksi miespuolella) sekä 38 mies- ja 49 nais-

hoitajaa (viimemainituista on C miespuolella).

E. Th-n.

Pitkänokan suku (Limosa) kuuluu kurppiin
kahlaajien ryhmässä. Paras tuntomerkki on vah-
vasti ylöskaareva, pitkä nokka. Euroopan ja

Aasian pohjoisilla tundroilla pesii puuakuovi
(Ij. lapponica). Suomessa harvinaisena, runsaim-
min ehkä Sodank^-län-Lapin luoteisilla soilla.

Punakuovi on 38-40 cm:n pituinen, selkäpuolelta

mustanruskea, punaisenruskea- ja vaaleatäpläinen.

takaselkä valkea, alapuolet ruosteenpunaiset. Nuo-
ret linnut ja vanhemmat talvipukuisina vaaleam-
pia. Pesii suomättäälle, munia 4. Läheinen. Suo-
men luonnontieteellisellä alueella tuskin tavattu
laji on m u s t a p y r s t ö k u o V i (L. cegocc-

phcUa). — Näiden kanssa samaan ryhmään lue-

taan usein rantakuovin (Terekia) suku.

E. W. S.

Pitkänäköisyys ks. II y p e r m e t r o p i a.

Pitkäpaasi, saari Suomenlahdessa Virolahden
ulkosaaristossa, n. 10 km kirkolta itäkaakkoon,
Paation saaren kaakkoispuolella; tullivartio,

luotsiasema (vartiot pääsaarella, Kokkoluodossa
ja Ison kalastajan 1. Kiuskerin ulkoluodolla).

Tiheään rakennettu kalastajakylä saaren itä-

päässä ja sitä vastapäätä olevalla aivan kapean
salmen erottamalla Essaarella. Kansakoulu. Nuo-
risoseuran talo. Telefoni. Keisarillisen perheen
kesävierailupaikka Kavonselkä on P :sta luotee-

seen.

Pitkäpalko ks. Arabi s.

Pitkä parlamentti, se Englannin parlamentti,

jonka kuningas Kaarle I kutsui kokoon 3 p.

marrask. 1640. Cromwell karkoitti 1648 siitä inde-

pendenttisen sotajoukon vastustajat, mutta kun
jäljellejäänyt n. s. ruhoparl.amenttikaan ei tyy-
dyttänyt sotajoukkoa, hajoitti Cromwell sen väki-

vallalla huhtik. 20 p. 1653. Sotajoukon toimesta
kutsuttiin tämä parlamentti uudelleen kokoon 7 p.

toukok. 1659, mutta hajoitettiin jälleen 13 p. lokak.

sam. V., kunnes se taas kokoontui kenraali Monkin
kutsust.a 26 p. jouhik. ja vihdoin 16 p. maalisk.
1660 päätti itse hajota. K. W. R.

Pitkäperjantai, kirkollinen Kristuksen kuole-

man muistopäivä, suurena surunjuhlana ja paasto-

päivänä vietetty jo 2:sella vuosis. Myöhemmin
katolisessa kirkossa pienimpiä juhlapäiviä, jolloin

työntekokin on sallittua. Luterilaisen kirkon
suurimpia juhlapäiviä. U. P.

Pitkäpyrstöiset (ilacrura) ks. Kilpi-
äyriäiset.

Pitkärandiitti, vihreä, sälöinen amfiboli-kiven-

näinen. joka on syntynyt pyrokseenikivennäisestä

siten, että tämän kidemuoto on säilynyt. P:ia on
löydetty eräissä irtonaisissa lohkareissa Pitkän-
rannan kaivosten läheisyydessä. E. 3I-nen.

Pitkäranta, kaivosalue ja kylä Salmin kihla-

kunnassa. Impilahden pitäjässä, Laatokan koil-

lisrannalla. P. on Suomen vanhimpia ja laajim-

pia malmialueita. Aikaisimmat tiedot malmilöy-
döistä ulottuvat 1800-luvun alkuun, varsinainen

kaivostyö ja malminjalostus alkoi 1830-luvulla

ven. liikemiehen W. Omeljanovin toimesta. Vaih-

televalla menestyksellä ja useiden eri omistajien

aikana (H. Klee. „Pitkäranta Compagnie". E. II.

Meyer & C:ie, ,.Ladoga", ,.Aleksandrovski".

Venäjän valtiopankki) jatkui kaivostyö v:een

1904. jolloin se venäläis-japanilaisen sodan ai-

lieuttaman liikepulan takia täytyi lopettaa.

V. 1914 on O.-y. Ristiniemi vuokrannut kaivoksen

ja pannut työt käyntiin. Alkuaikoina kaivostyö

kohdistui vaski- ja tinamalmin louhintaan ja ja-

lostukseen, myöhemmin. 1890-luvulta saakka oli

suurin merkitys rautamalmin käsittelyllä ja

valuraudan valmistuksella. Kaikkiaan on kai-

vos (v:een 1904) tuottanut 6.617 tonnia vaskea,

4S8.57 tonnia tinaa. 11,206 kg hopeaa (vaski-

malmista), 15,000 tonnia rautaa ja 65,000 ton-

nia puhdistettua rautamalmia (n. 60^^, rautaa),

joiden raha-arvo kohoaa yli 15 milj. markan.
Malmin ..tuojana" pidetään rapakivigraniittia,

joka itäpuolella rajoittuu malmialueeseen ja loi-

vasti ulottuu sen alle. Rapakivigraniitin jäh-

mettyessä tunkeutui siitä malminpitoisia kaasu-

maisia ja nestemäisiä aineksia gneissien kalkki-

kivi- ja karsikerroksiin, joissa malmikivennäiset
va.skikiisu, tinakivi ja magnetiitti esiintyvät.

Malminjalostuksessa jääneiden sivuaineiden : glau-
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PiikÄrnniA.

ii.ioN-uiiii liiutviiottamiseksi oli

' )uillula>i- ja |>iiiiaimiltiitehd«s.

li.,-;...!. ..Die Erzla^erstiitten von Pitkä-
ani IjiJo^a See"' iBulI. de la Coinm. f:0o\.

.. : ::A. n:.. l!t. 1907. Feuilia. 2;> n :0 4l.l

E. M-ncn.
Pitkäsarviset = hnpsenkakkiniset

k-, t.i.

Pitkäsiima = vela 1. selkiilanka. ks. Kala s-

t u>.

Pitkäsiipiset i Lonyipetines). vesilintuja, joi-

den siivet ovat hyvin pitkät ja kapeat, nokka si-

vuilta litistynyt, suloton, jalat tavallisia räpylä-

jalkoja, takavarvas muita varpaita ylempänä,
usein hyvin pieni, joskus hävinnytkin. Sääri on
osaksi ulkona ruumiista. Useimmat p. ovat mai-
nioita lentäjiä: elävät ulapoiden rannoilla ja saa-

rilla, missä pesivät maahan: munia vähän (1-3).

Poikaset ovat untuvapeitteisiä. lähtevät heti pe-

•.iUtään. mutta eiviit mene veteen ennenkuin ovat
lentokykyisiä. — Tuhän kuuluu kaksi suurta hei-

moa, lokkilinnut ( LariJtr , ja m y r s k y-

linnut I Prorellnrtdcct. E. \\' . H.

Pitometri ks. P i t h o m e t r i.

Pitofn-putki /pitön/. mittausase veden vir-

taami-nopeudeii mittaamiseksi: taivutettu lasi-

putki, jonka lyhyempi osa upotetaan vaakasuo-
rosti virtaa vastaan. Putkessa syntyneen pai-

neen vaikutuksesta vesi putken pystyosassa nou-
see »itä korkeammalle kuta suurempi virtaamis-
nopeus on. ja tästä noususta määrätään veden
virtanmisnopeus. .V. J/.

PItpropsi ks. Puutavaralajit.
Pitn", (.iuseppe (s. 1843), it. kansanrunon-

dcntutkija. Pääteos: ..Bihlioteoa delle trndizioni
populari sirilianc" (18 osaa, 1870-88). .Julkaisee
v:sta 1S.S2 yhdesnil .S. .'^alomoneMarinon kanssa
aikakauskirjaa ...\rchivio per lo studio delle tradi-
rinui populari".

Pltsafti («iks. Prlnchafl < t.^ek. petachet), si-

nettileima»in.

Pitsi iruotK. Hpetm, reikäkuvininen. ompelemalla,
koukkuamalla tai nypläiimällä v.ilmistettu kudos,
.lo keskiajalla oiiimc-ltiin tällaisia kudoksia käyt-
Ulmällil |>ohjanu neliösiliiiäistä verkkokudosta

:

nSis^ verkkokudoksissa kuvion muodostuvat tyh-
jät JO täytetyt silmät. Näille sukua ovat om-
mellut p:l. jotka aluksi valmistettiin leikkaa-
malla kiintefiän kudokseen kuvioita, sittemmin
r.'mp<-lemnlla kudospohjalle ja leikkaamalla sitten
pois kiido^pohja. Tämän p.teolli..uuden kotimaa
on Italia, min^ä se saavutti korkeimman kukois-
tuksensn I.")00- ja 1 (100-luvuilla. ja sen tuotteet
tunnetaan nimellä jiunio a rclirrlla, verkko-p:t.
Kuviot ovat aluksi miltnuHOpillinia. sittemmin,
varsinkin \'enctMias»a. reheviä, alustasta kor-
kealle kohoaviksi ommeltuja kukintokuvioita.
FtanskoAta tällaiset p:t kävivät nimellä (/ui-

purrp t, l.udvik XI\' ko<.tti aikaansaada rans-

kalaista p.-teollisuutta italialaisen vastapainoksi

ja näin syntyi Alengonissa, Valenciennes"issii

y. m. tehtaita, joiden mukaan eri p. lajeja ru-

vettiin nimittämään. Vielii suuremman merki
tyksen sai kuitenkin flanderilaineu p.-teoUisuus.

m. m. Brysselissä ja MeiOielnissä (Malines).

1600- ja 1700-luvun Brysselin p:t sisältävät re-

heviä kukinto-, kierukka- y. m. kuvioita, joiden

välit on täytetty verkkokudoksella. Mechelnin
p:t taa.s kuuluvat nyplättyihin p;hin, s. o. ne
eivät ole yhdellä ainoalla säikeellu ommeltuja,
viuin punottuja, kudottuja j. n. e. useista säi-

keistii käyttämällii n. s. nypläystyynyä (ks. t.).

Nypläys saavutti juuri Flanderissa suurim
man täydellisyytensä, mutta sitä harjoitettiin

myös Hanskassa ja Englannissa (Chantilly'ssä ja

Honitonissa). Ruotsissa nypläys ensiksi tuli käy-

täntöön Vadstenassa. .Suomes.sa Raumalla: se levisi

sittemmin rahvaankin keskuuteen sekä Ruot-
sissa (varsinkin Taalainmaassa! ettil Suomessa
(.loutseno.s.sa). Yksinkertaisempi valmistustapa on
ISOO-luvulla yleinen, ompelemista muistuttava
koukkuaminen 1. virkkaaminen. — P.-tcollisuu

den kukoistu.saika on 1000- ja 1700-luvuilla. minkä
jälkeen konetuotanto suuresti alentaa sen tai-

teellista tasoa. \'asta meidän päivinämme on
taas kilsiteollisuus tiiliä alalla elpynyt. — Tyyli-

historian kannalta voidaan erottaa: renesanssi-

p:t. joiden kuviot pääasiallisesti ovat mittaus

opillisia. l)arokki-p:t, usein voimakkaine kukinto-

ja kierukk.akuvioineen, ja rokokop:t kevcämpine
kasvikuvioineen. P:ien käyttö rajoittui ensi si-

jassa pukujen reunuksiin. lOOilluvuUa ehkä pää-

asias.sa miesten (kauluksiin, rintaliinoihin), sit-

temmin naisten pukimiin, mutta myöhempinä
aikoina se on eri maissa rahvaankin keskuudessa

ollut suuri ja synnyttänyt useita teollisuuskes-

kuksia. P:ejä on myös käytetty huonekalujen
pilällystämiseen y. m. Ä. A'. .1/.

Fitsikone. pitsien kutomiseen käytetty kone;
siinii on lukuisa mäiirä pieniä ruUamaisia puolia

(hohbinit). joille mekaanisin keinoin annetaan
punov.i toiminta. E. J. S.

Pitt. 1. \V i 1 I i a m P. vanhempi (1708-78).

Chathamin jaarli, engl. valtiomies; tuli 1731 up-

.seeriksi ja valittiin 173,1 alihuoneeseen suvun
hallussa olevasta, rappiolle joutuneesta Old Sa-

riimin kauppalasta; liittyi pääministeri WaIpolen
vastustajiin ja menetti sen johdosta virkansa;

\\'alpolen kukistuttua hän joutui kuningas
Yrjö ll:n vihoihin puhumalla halveksien Hanno-
verista jo kuninkaan Imnnovcrilaisesta politii-

kasta, josta oli seurauksena ettei hän voinut

päästä v. 1744 muodostettuun Pelhamin ministe-

ristöön. Yast.a \~4Ct hän sai sijan liallituksessa,

toukokuusta ylisotarahastonhoitajana (paymaster
),'eneral), jota tointa hän hoiti siihen aikaan har
viuuisella omanvoitonpyytämättömyydellä. V. 1755
P:n täytyi luopua ministeristiistä. mutta jo
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luksensa: Ranskan
valloitettiin siltä

seur. V. kuusiin suosio palautti liänot takaisin lial-

litukseen. jonka todellisena, vaikkei nimellisenä

johtajana hiin pysyi, ly-

liyttä väliaikaa lukuun-
ottamatta. v:een 17G1. joli-

laen yksinvaltiaan tavoin

lOuglannin ulkopolitiikkaa

ja sotalaitosta seitsenvuo-

tisen sodan vailierikkaina

vuosina. Hiin toimi ta-

vattomalla tarmolla. loi

uuden hengen hallinttou

ja heiätti rolikeutta ja

urhoollisuutta sotajoukon

ja laivaston piiiilliköissii.

Saksassa riehuvan sodan
kulkuun vaikutti tuntu-

vasti hiinen Fredrik Suu-
relle sekii rahassa ettii

sotaväessä hankkima avus-

laivastot tuhottiin, Kanada
ja sen Intiassa hyvälle

alulle päässyt valta kukistettiin (Intiassa oli

P:n vaikutus kuitenkin viihinimin huomattava).
Englannin siirtomaavalta kasvoi hänen ministeri-

kaudellaan niin suuresti, että P:iä on täydellä

."ivyllä sanottu Englannin ensimäiseksi uuden-
aikaiseksi imperialistiksi. Kun useimmat muut
ministerit, uuden kuninkaan Yrjö III:n suo-

sikki Bute etupäässä, vastustivat hänen vaatimus-
taan, että oli julistettava sota myöskin Bourbo-
nien sukuliittoon yhtynyttä Espanjaa vastaan,

erosi hän lokak. 1761. V. 17(56 hän otti muodos-
tiuikseen uuden ministeristön, mutta pysyi sai-

rauden (luuvalon ja hermotaudin) murtamana
miltei kokonaan syrjässä asiain johdosta. Sa-

malla hän luopui alihuoneen jäsenyydestä ja siir-

tyi Chathamin jaarliksi korotettuna ylihuonee-

seen. mutta tämä ylennys vei tältä ..suurelta kan-
sanmieheltä" (the grexit connnoncr) hänen kan-
sansuosionsa ja samalla pohjan hänen vallaltaan,

joka ennen kaikkea oli perustunut yleisen mieli-

piteen kannatukseen. Erottuaan 1768 hallituk-

sesta hän harvoin esiintyi parlamentissa, missä
hän valtavalla puhetaidollaan m. m. puolusti ame-
riikkalaisten siirtolaisten itseverotusoikeutta hei-

dän ja Englannin välillä s}'ntyneessä riidassa;

viimeisen kerran hän. .sairaudesta heikkona, pu-

hui ylähuoneessa 7 p. huhtik. 1778 vastustaen

sitä ehdotusta, että Englannin sotajoukot kutsut-

taisiin pois Ameriikasta : puheen jälkeen hän
meni tainnoksiin ja kuoli muutamia viikkoja myö-
hemmin. [A. von Euville, ..W. P., Graf von
Chiitham".]

2. William P. nuorempi (1759-1806).

valtiomies, edellisen poika; kirjoitettiin asian-

ajajaksi Lontooseen 1780 ja valittiin seur. v.

parlamenttiin; oli jo 1782-83 raha-asiainministe-

rinä Shelburnen ministeristössä. Jouluk. 1783 P.

rupesi pääministeriksi, vaikka hänellä ei ollut

enemmistöä alihuoneessa; mutta yleinen mieli-

pide kannatti neljäkolmattavuotiasta pääministe-

riä ja v:n 1784 vaalit tuottivat hänelle melkoi-

sen enemmistön. Nauttien sekä kuninkaan että

parlamentin ja kansakunnan täyttii luottamusta
P. hallitsi nyt keskeytymättä 17 vuotta suurem-
malla vallalla kuin mikään aikaisempi pääminis-
teri, ja vaikka hänen joskus täytyikin taipua

kuninkaan tahtoon, niin hän kuitenkin itse

U'iliiam Pitt Duorempi.

asiassa vakaannutti parlamentin ylivallan ja saat-

toi parlamenttaarisuuden täydellisesti valtaan

Englannin valtioelämässä.

Hän järjesti valtion rap-

piolle joutuneet raha-asiai,

ja vahvisti valtion luot

toa. V. 1784 Intian hal-

linto asetettiin valtion ni-

mitettävän kontrolliviran-

omaisen valvonnan alai-

seksi. V. 17SG tehtiin

Ranskan kanssa edullinen

kauppasopimus. P. suun-
nitteli myöskin, niinkuin
isänsäkin, vaalioikeus-

reformia ja toimi yleensä

vapaa- ja edistysmieliseen

suuntaan siksi kunnes
Ranskan vallankumouksen
hirmut saattoivat hänet
samoten kuin Englantiin koko hallitsevan luo-

kan asettumaan sotakaunalle vapauden ja kansan-
valtaisuuden aatteita vastaan. Painovapautta,
yhdistys- ja kokoontumisoikeutta rajoittamalla

ynnä monella muulla tavalla P. koetti ehkäistä
näiden aatteiden leviämistä Englannissa niin että

Ranskan konventti julisti hänet ihmiskunnan vi-

holliseksi. Sittenkuin Englannin ja Ranskan välit

olivat kiristyneet Belgian valloituksen ja kunin-
gas Ludvik XVI;n mestauksen johdosta ja Ranska
oli julistanut Englannille sodan 1793, toimi P.

pontevasti ensimäisen liittokunnan aikaansaami-
seksi, ja häntä pidettiin senjälkeen Ranskan lej)-

pymättömänä vihollisena. V. 1800 hän ajoi pe-

rille Englannin ja Irlannin täydellisen unio-

nin, mutta kun häu ei kuninkaan vastustuksen
tähden voinut samalla hankkia Irlannin katoli-

sille täysiä kansalaisoikeuksia ja yleinen mieli-

pide sitäpaitsi vaati rauhan tekemistä Ranskan
kanssa. niin hän luopui hallituksesta 1801.

V. 1804 P. uudelleen tuli pääministeriksi ja sai ai-

kaan kolmannen liittokunnan Ranskaa vastaan.

Merellä Englanti menestyksellä piti yllä ylivalta-

asemaansa ja Trafalgarin loistava voitto vaikutti

elähyttävästi P:n sairauden riuduttamiin voimiin,

mutta liittolaisten manterella kärsimät tappiot

masensivat hänet kokonaan; hän kuoli muutamia
viikkoja Austerlitzin taistelun jälkeen, tammik.
23 p. 1806. — P. oli oivallinen puhuja, ei tosin

niin intohimoisen voimakas kuin hänen suuri

isänsä, mutta väittelijänä tätä etevämpi. .Julki-

sena miehenä hän oli itsetietoinen ja vallanhimoi-

nen, mutta halveksi ulkonaisia kunnianosoituk-

sia. Samalla kuin hän hoiti mallikelpoisesti val-

tion raha-asioita, oli hän omassa taloudessaan

tuhlaavainen ja jätti jälkeensä suuret velat; muu'
ten hän yksityisessä elilmässään oli moitteeton,

huolimatta siitä että hän nuoruudestaan asti lää-

kiirin neuvosta oli tottunut juomaan paljon viiniä.

[Stanhopen ja Roseheryn elämäkerrat (jälkimäi-

nen sarjassa ..Twelve english statesmen").] J. F.

Pittakos [-ko'sJ{n. 650-570 e. Kr.) . kreik. valtio-

mies Mytilenestä, vapautti synnyinkaupunkinsa
tyrannin valla.sta ja valittiin senjälkeen 10 v :ksi

ylimmäksi virkamieheksi. Laadittuaan Mytile-

nelle uudet lait hän luopui vallasta. P. luettiin

Kreikan ..seitsemän viisaan" joukkoon ja häneltä

oli olema.ssa joukko runopukuisia mietelauselmia,

joista enimmät nyt ovat hävinneet. L. T.
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Pilll-palalsi

Pitti-palatsi Kireiues»U. aiuoii sikitUlisistii,

ii.'k:i it-kpf ehtlottonuinti ..suuren" vaikutuksen;
|!niiiflle.*«>n .iuunnittelenm jälkeen v:n M40 Luea
l'itti'lle ja valmiina tumiin kuollessa 1472; elu-

f.i-.iJi käsitti silloin — varliemniun lirenzeliiiseu

renesanssiu tyyliin suurine pyiireiiknariikkuna- ja

uviaukkoiueen. rosokivi-irusliikkiipintoiueen (nio-

i!i:i;it kivet ainn yli 8 m:n pituisia! ja ainoana
-a kolmessa kerroksessa sa-

;

ylviisfrallcriasiinsseineen —
7 tl- Miuren pihan (Boholipuutarhati)
puol- i-sa kerroksissa rustiikkipylviiinen

fasadi I.' >s ,11) oli Animaiiati'n etufasa<lille luoma
mainio vastike, mutta muutkin P:n myölienimut
lisäykset ja laajennukset — viimeksi valmistui-

vat vasta IPOflluvun alunsa siivet — onneksi täy-

dellisesti noudattavat rakennuk.sen yksinkertai-

seen massavaikutukseen |>erustuvaa alkuaatetta.
Alkuperäisestä sisustuksesta tuskin on enää pal-

joakaan jälellä: nykyinen rcpresentatiivisen ko-

mea Ja palatsiin muuttaneen Toscanan suurliert-

tuoJlisen hovin hienostuneita vaatimuksia parem-
min vuntaava sisustus on Pietro da Cortonau
(k. 1609) suorittama. Myöliemmin P. kansalli-

sella rahankeräyksellä lahjoitettiin kuningas Vik-
tor Emanuelillc. ja se sisältää nykyäiin kuuluisan,
D. '•OOtauluisen (monet niistä mestariteoksia)
P i 1 1 i'g a I 1 e r i a n. jo«sa Kilippo Lippi. Ghir-
landajo. Perugino. Fra Bartolommeo. Andrea del

Sarto. Itafael ovat ensiluokkaisin teoksin e<lus-

tetfuina. Uo .V.

Pittoreski (ransk. piltoraique, it. pittoreaco,

< ptllore - mnalarii. maalauksellinen; silmäil-

kiehtova. villinkaunis.

Pittsburg /-hSfi/. 1. Kaupunki Yhdysvalloissa,
Pcnnnylvanian valtion länsiosassa Ohio-. Monon-
gahelo- ja Allegheny-jokien yhtymäkohdassa, mo-
nen radan risteyksessä; .'>:):!.!»0."> as. il910. jolloin

P:iin liitettiin Allegheny'n toisella rannalla oleva
.^llegheny». näistä ulkomailla syntyneitit
valkoihoixia 140.4.16 sekä värillisiä (neckcreitä)

25,897. Oppi- ja sivistyslaitoksia: Andrew Car-
negien perustama (98 milj. mk:n lahjoitukset)
Carner"' ori-tr, Sr'iPriloy.puiHto«sa (kirjastossa

yli ' risto. musiikkihalli. mu-
'"> joissa 2.102 oppilasta

ver»ily oi 1'. (1.243 yliopp. 1900). jonka
i m. m. ohservatori. 1'liipps conserva-

tt/fi. > [':ippi»"'minnnria y. m. I{ix>mal. katolisen

Jk epi>kop:i;ilih(-n pii»pan istuimet. — l':n asema
keokellä erinomai-cn rikasta kivihiili- ja maa-
kaajiualuelta. alajärven rautamalmin helppo

tuonti sokli hyvät vesi- ja maaliikenncneuvot ovat

tehneet P:n Yhdysvaltain etevimniäksi rautateol-

lisuuskaupungiksi (..The smoky city" = snvukau-

punki). P:n kaikkien teollisuuslaitosten tuo-

tantoarvo 1909 oli 1.258.7 milj. mk.; siitJl tuli

rauta- ja terästehtaiden osalle n. puolet. \ielä

iDuinittakoon valimot, konepajat, olutpanimot,

teurastamot, tupakka- ja lasitehtaat. — P:npai
kallo i>er. 1754 linnoitus Fort Puquesne, jonka

omistuksesta englantilaiset ja ranskalaiset kävi-

vät kiivasta taistelua, kunnes cnsinmainitut K.SS

sen lopullisesti anastivat ja antoivat sille nimen
Uilliam Pittiii kunniaksi. Asutus linnoituksen

ympärillä syntyi 17rtl)-luvulla ; 1806 alkoi rauta-

teollisuus. — 2. Kaupunki Yhdysvalloissa. Kan-
sas-valtion kaakkoiskulmassa Mi8souri'n rajalla:

ratojen risteyksessä. 14.755 as. (1910). Iluomat-

lavaa sinkkiteollisuiitta. E. E. K.

Pituus (longitudi). 1. M a a n t i e t e e 1 1 i-

n e n p. on kulma, minkä jonkun paikan meri-

diaanita.so muodostaa miiärätyn nollameridiaanin

(cnsimäisen meridiaanin. lähtö-
meridiaanin) tason kanssa (vrt. Nolla-
p u o 1 i p ä i v ä p i i r i). Mittana on meridiaa-

nien ra ioittama ekvaattorin tai parallelipiirin as-

teissa ilmaistu kaari. P. luetaan lähtömeridiaa-

nista 180° saakka itään (itäinen p.) sekä saman
verran länteen (läntinen p.). — 2. Tähtitie-
teellinen p. on ekliptikan navan ja tähden

kautta kulkevan isoympyrän määräämiin ta.sou

muodostama kulma ekliptikan navan ja kevät-

päiviiutasauspisteen kautta kulkevan isoympyrän
mäjiräämän tason kanssa. P. on siis näitten iso-

ympyriiin välinen kulma ekliptikan navalla, ja

mittana on vastaava kaari ekliptikalla, inikä lue-

taan aina S60° saakka suunnassa lännestä etelän

kautta itiiän. //. R.

Pituusaste ks. (maantieteellinen) Pituus.
Yhden asteen suuruinen kaari, joka eri paralleli-

piireillä pienenee ekvaattorista navoille, kuten
seuraava taulukko osoittaa:

Levevs Pituusaste

O'
15°
30'
4.SO

60°
75°
90'

HU htn

107.. ,
9Bjj ,
7H,. ,
.').'),« „

2«.» „

O ,

p:t

n.

.Mercatorin karttaprojeklsionissa kaikki

ovat yhtä suuret. TI.

Pituushyppy ks. TI y p p y I i i k k e e t.

Pituuskasvu k -. Kasvu.
Pituuskilometri ks. K a u t a t i e y k s i k ii t.

Pituusmittauskoneet ovat suora naisia ja

välillisiä. Suor:inaisia p :ita ovat mittapuut,

-tangot, -latat. -nauhat, -ketjut, -harpit, -pyörät,

kutomoissa käytetyt mittakonect ja koneraken-
nuksessa y. m. käytetyt mittaustyökalut (ks. t.).

Välillisiä p:ita ovat etäisyysmittarit (ka. t.)

latan (tangon) kanssa ja ilman lattaa. Suoranai-

silla p:lla saadaan matka tav. tarkemmin. vaikk:i

työläämmin. määrätyksi kuin välillisillä p:lla.

joista sotilnalliset etäisyysmittarit ilman lattaa

ovat (•[iiit;irkitiiiii;it. f!. A. P.

Pituusyksikkö ks. Mitta.
Pityrjasis ks. II i 1 s e r o h t u m a.

Pityuusit (= ..mäntysaaret", room. Pithecusce)

Kspanjaan kuuluva saari rylimä \'iilimeren länsi-

osassa, 90 km Espanjan rannikosta, käsittäit Ibi-
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zan. Fornicuteran sekä nuiutaiiiia pieniä ran-

iiikkosaaria, n. 700 km", 25.769 as. (1900).

Pitäjä 1. pitäjäs on kansamme jo pakanuu-
den aikana käyttämä sana, joka lienee tarkoitta-

nut kunnallista yhteyttä. Sen arvellaan saaneen
alkunsa liämäläisten keskuudessa ja sieltä levin-

neen maamme mulliin osiin. Kristinopin voitolle

pää.-ityä alettiin p:ksi nimittää kirkollista seura-

kuntaa. JIutta näiden p:iu ohella syntyi pian

n. s. hallinnollisia 1. maakirja-p :iä. Ne olivat

veroukantoalueita. joiden talonluvut ja verot uu-

den ajan alusta vuosittain kirjoitettiin maa- ja

verokirjoihin. Maakirjoista johtuukin niiden myii-

hem|)i nimitys. Jo uuden ajan alussa huomaa
halliutop :in alaltaan tuntuvasti eroavan kirkolli-

sista p:istä. Niin kuului Pöytyän hallinnolliseen

p:ään kyliä Pöytyän, Liedon ja Maarian kirkol-

lisista p;istä ynnä Paattisten kappelista. Kal-
vola oli aivan uuden ajan alusta hallinnollinen

p.. mutta kirkollisessa suhteessa kappelina aina

v:een 1660. jolloin se tuli kirkolliseksi p:ksi.

Hallinnollisilla p:ilUl oli keskiajan loppupuolelta

alkaen nimismieheusä ; nämä p:t vastasivat joten-

kin meidän aikuisia nimismiespiirejä.

Myöskin maamme oikeudenkäyntiä koskevassa
jaoituksessa tapaamme p:t. sillä paikoittain muo-
dosti yksi p. käräjäkunnan, vaikka toisin pai-

koin kaksi ja useampi p. kuului samaan käräjä-

kuntaan. vrt. Kunta (historia). K. /'. .1/.

Pitäjänapulainen. vakinainen, kappalaisen ar-

voinen pappismies, joka saa palkkansa seurakun-
nalta.

Pitäjänhevonen, hevonen, jolla keskiaikana
pappi haettiin ripittämään sairasta, jonka peljät-

tiin kuolevan.

Pitäjänkertomus, historiallinen, taloudellinen

ja maantieteellinen tutkimus pitäjästä. Ensimäi
set p:t julkaisliin meillä yliopistollisina väitös-

kirjoina 1700-luvulla.

Pitäjänkokous ks. Kunta, historia.

Pitäjänkoulut ks. Alkuopetus.
Pitäjänkäynti. Opiskelevan nuorison yleisen

varattomuuden vuoksi oli maassamme keskiajalta

alkaen tapana, että koululaiset (teinit) ja yliop-

pilaat kävivät avunkeruulla seurakunnissa. Niin
turmiollinen kuin tapa olikin sekä nuorison opin-

noille j.a luonteelle että maalaisväestön rauhalli-

selle elämälle, siedettiin sitä hallitusmiestenkin

puolelta vuosisatoja välttämättömänä pahana.
Avunkeräysalueet jaettiin nuorison kesken, ke-

räyslapaa järjestettiin ja kiertäjiä kehoitettiin

siivoon käytökseen. Vihdoin kuitenkin tavasta joh-

tuvat epäkohdat kävivät niin suuriksi, että halli-

tuksen täytyi 17S0 kieltää se kokonaan, mutta
tapaa jatkui estelyistä huolimatta 19:nnelle

vuosis. asti. [J. Hastig, ,.KatedraIskolan i Abo
1722-1806" Siv. 84 (1007).] A. J. P-ä.

Pitäjänmakasiini, 1 a i n a m a k a s i i n i, 1 a i-

najyvästö, on erityinen varasto, johon pitä-

jän miehet voivat yhteisesti varata syönti- ja

siemenviljaa sekä tarpeen tullen sieltä lainata ja

siten poistaa .sattuvan tarpeen. Ensimäiset sopi-

muk.set p:ien perustamisesta teki 1726 Turun
ja Porin läänin pitäjien kanssa silloin Ison
vihan vaurioita maassamme tutkimaan lähetetty

D. s. Läntinen komissioni. V. 1750 Pohjan-
maan ja Kajaanin läänin rahvas sai vahvistuk-
sen sopimuksille p:ien perustamisesta sanottuun
lääniin. Sittemmin v:n 1756 valtiopäiväpäätök-

sen perusteella määrättiin niitä laitettavaksi ym-
päri koko maan. Myöhemmin on niitä koskevia
lähempiä määräyksiä annettu arra. julistuksilla

7 p:ltä elok. 1810 ja 23 p:ltä toukok. 1857 sekä
as :11a 12 p:ltä jouluk. 1864. Viimemainitun ase-

tuksen mukaan p:n osaltkaat saavat senaatin lu-

valla muuttaa sen varain käyttämisestä olevia

määräyksiä sekä lakkauttaakkin sen. Muuten tulee

osakasten saada p:eja vapaasti hallita ja tehdä
myös tarpeellisia muutoksia niiden ohjesääntöi-

hin, ollen muutoksista kuitenkin ilmoitettava se-

naatille. Lainattavat varat tulee o.sakasten kerätä
niinä vuosina, joina satoa saadaan. Lainoja anne-
taan joko takuuta vastaan tai ilman ja on laina

palautettava seuraavan sadon jälkeen. Korko on
eri paikoissa maata erilainen, vaihdellen 5-15

% ;iiu. P:n hoito kuuluu nykyisin useimmiten
erityiselle, kuntakokouksessa valitulle jyvästön-

hoitajalle.

Jo v:n 1863-64 valtiopäivillä oli kysymys p:ien
lakkauttamisesta esillä, mutta ne tulivat silloin

edelleen p_vsytetyiksi. Sittemmin on sam.oa kysy-
mystä m. m. aivan viime aikoina julkisuude.ssa

pohdittu mihinkään tulokseen kuitenkaan pääse-

mättä. K. H-a.

Pitäjäntupa, pitäjän kirkon läheisyydessä oleva

rakennus, jossa ennen pidettiin n. s. pitäjän-

kokouksia.
Piii [pju] (it., = enemmän), mns., p. forte,

kovemmin, p. allegro, vilkkaammin, p.

m o s s o. nopeammin.
Piukkala, ratsutila Paraisten pitäjässä Älön

saarella 4 km kirkolta etelälounaaseen. Omistaja
(1914) Johannes Lauran. — Tilalle on sijoitet-

tuna Varsinais-Suomen ruotsinkielinen kansan-
opisto. A. Es.

Piuru ks. F 1 u m i n i a a r u n d i n a c e a.

Pius (lat.. = hurskas) , 10 paavin nimi.

P. I (paavina n. 140- n. 154), pyhimys, „Pai-

menen" kirjoittajan Hermaan veli.

P. II (paavina 1458-64), maallikkonimeltään
Enea Silvio de' Piecolomini, oli en-

nen paaviksi tuloaan tehnyt itsensä tunnetuksi

mitä erilaisimpiin valtiollisiin tehtäviin taipu-

vana poliitikkona sekä eri aloilla liikkuvana

humanistisena kirjailijana ja seuramiehenä. Hä-
net korotettiin 1447 Trientin piispaksi, 1450

Sieuan piispaksi ja kardinaaliksi. Paavina hänen
pääharrastuksiaan oli yleisen ristiretken aikaan-

saaminen turkkilaisia vastaan, mutta monen-
laiset poliittiset vaikeudet Italiassa ja muualla
Euroopassa tekivät hänen pyrkimyksensä tyh-

jiksi. Ratkaisevalla hetkellä hänen vaatimuk-
sensa sai kannatusta ainoastaan Venetsiassa ja

Unkarissa, mutta hän kuoli ke.sken aikeitaan.

Toinen hänen tarkoitusperiään oli paavinvallan

vahvistaminen. Siinä tarkoituksessa hän juhlal-

lisesti luopui aikaisemmista vapaammista mieli-

piteistään, mutta tulokset olivat tälläkin alalla

vähäiset. [G. Voigt, „Enea Silvio de' Piecolo-

mini als Papst P. II und sein Zeitalter", IIII
(1856-63) ; W. Boulting. ..Aeueas Silvius (Pius II)"

(1908); R. V\'olkan, ..Lebenserinneruntren des

Eneas Silvius nach der bisher ungedruckten
Originalhandschrift in Kom bearbeitet" (1913).]

P. III (paavina 1503). maallikkonimeltään
Francesco Todeschini, .synt. Sienassa

1439 P. II :n sisarenpoikana, kuoli jo 18 p. lokak.

1503.
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Ciiovanni A n « e I o M e di oi, lofietti Tri-

|

dftitiii kirkflliskokimksen )« vnhvisti sen pää
j

ti>ks»t. [Mistn. ..Die röinisclie Kurie uinl das i

Koutil von Trimt unter Pius IV" (1 :noii nid.
j

P. V (paavina 1566-72), niiinllikkoniiiifltUKu I

MirheleOhislieri. P. liittyi nuortua do i

ininikaaueihin. VIitA nnkarann opi$:m kuin elU-
{

mä!»jt hän kunnittti Caniffan t-diisttiniau uudistus-

•iuuutaa Ja kohosi nopeasti. Lonil>ardiassa inkvi
j

siittorina toiiiiie-.oaan hUn osoitti suurta tarmoa,

nimitettiin I.">56 Sepin pii.-paksi. 1,^.S7 kardi-
|

naaliksi. 1558 suurinkvisiittoriksi. Paavina hiin

omisti kaiken voimansa vastakkaisuskonpuhdis-

tuk.-en aatteiden palvelemiselle, yllytti Katariina

di Xleilici^ä ja Filip ll:ta protestantteja vas-

taan ja julisti kunin^ttar Elisalietiu pannaan.
Persoonallisesti hän kuitenkin oli lem|>eä ja jalo.

V. 1712 P. julistettiin pyhimykseksi. [L. v. Ranke.

..Die römisehen Päpste I" i>J:s pain. 18801; de

Falloux, „Histoire de Saint Pie V" (4:s pain.

1868): P. Herre. ..Das Papsttum P:s V und das

Konklave Grejiors XIII" ilOOOi.]

P. VI ipaavina 1775-991, nuiallikkonimcltilan

liiovanni .Vnj»«^lo H r a s e i. Toimittuaan

aikaisemmin m. m. paavillisena rahastonhoita-

jana hänet korotettiin 1773 kardinaaliksi. Po-

liitikkona hiin osjisi kSyttiiU hyvitkseen olosuli

teitä ja odottaa, mutta varsinaisissa yrityksis

sään hän usein epiionnistui. Edeltäjänsä lak

kauttaman jesuiittaveljeskunnan kohtaloa hän
lievensi, vaikkei uskaltanutkaan sitä vielä uudel-

leen |>erustaa. Napoli'lle. joka ei enää tahtonut

tunnustaa paavin läänilierruulta. Iiänen täytyi

tehdä myönnytyksiä. Joosef II ajoi Itävallassa

läpi kirkollinen ohjelmansa hänen va.^.tustuk.ses-

tansa huolimatta, eikä paavi voinut estäii Tosca-

nan lyeopold Il:takaan panemasta toimeen kir-

kolliT<ia uudi>tuk-ia. Emsin sopimukseen yhty-

neistä saksalaisista kirkkoruhtinaista liiin sai sen-

sijaan voiton useiden saksalaisten piispain valta-

pyyteiden vuoksi. Kovimmat koettelemukset

tuotti Prile Ranskan vallankumous. Kun hän
kirosi kansalliskokouksen säittämän kirkollisen

järjestyksen, niin kansalliskokous julisti paavil-

liset alueet Avijrnonin ja Venaissin'in liitetyiksi

Ranskaan, ja kun hän liittyi valtojen liittoon

Ranskaa vastaan, niin Na|K>leon Bonaparte val-

loitti koko kirkkovaltion. P:n oli ostettava rauha

luovuttamalla suuria maa alueita sekä maksa-
malla sotaverona suuria raliasummia ja arvok-

kaita taideaarteita. Kun Rooma julistettiin 1708

tasavallaksi, kieltäytyi P. luopumasta oikeuksis-

taan, otettiin vangiksi ja kuoli Valelleessa RhAnen
varrella 20 p. elok. 1709. [.J. Kr. Hourfroinp,

Mfmoircrs siir Pie VI et son pontificat" (1799);

Becattini. ..Storia di Pio VI" (1801); Schlitter,

.,P. VI und .Joseph II" (1894).]

P, VII (paavina (1800-23), maallikkonimel-

tUn kreivi Barnaba Luigi Chiara-
monti. oli »ynt. 1740 Cesenassa. Toimittuaan
aikaiM-mmin jumaluusopin opettajana Parman
ja Kooman lienediktiläiskollefreissa sekä S. Cal-

liston luostarin a|Kjllina hän nimitettiin 1782

Tivoli'n piispaksi, 178.'i Imolan piispaksi ja

kardinaaliksi. Kirkon riippuniattomuuspuolue<-n

paaviksi valitM-manu P. osaai lempeiillU. jalolla

|iers<jonallisiiiid<-||iian, joka voiiran hetkellä vuin

kasvoi, hankkia kirkolle laajoissa piireissä ys

täviä. samalla kuin hän varsinkin kardinaali

Coiisalvi"n erinomaista valtioinie.staitoa hyväk
seen käyttäen suotuisina ajankohtina hankki kir

kolle takaisin suuren määrän sen ulkonaisia

oikeuksia ja etuja. Ensimäiiien merkkitapaus
oli Napoleonin kanssa 15 p. heiniik. 1801 tehty

k»ukord;Latti, joka jo sellaisenaan koliotti paa-

viuden arvoa ja sitäpaitsi takasi kirkolle jäi

leen laillistetun vaikutuksen Ranskassa. V. 1804

toimitettu Napoleonin keisarikriiuiiaus, jchon

P. oli saapunut, tuotti hänelle sensijaan pelk-

kiä pettymyksiä, hän kun ei onnistunut taivut

tainaan keisaria kirkkovaltion eiiiialleen asetta

niise<M« eikä kirkolle epäedullisten ..orpaaiiisteu

artikkelien" i>eruult;iiiiiseeii. V. I80S ranskalai-

set joukot valtasivat Rooman, ja 1809 Napoleon
julisti pa;ivin menet tiineeksi maallisen valtansa

ja kirkkovaltion Ranskaan liitetyksi. Kun paavi

tämän johdosta julisti kaikki täliän kirkon oi-

keuksien riistämiseen myötävaikuttavat henkilöt

pannaan, antoi Napoleon van<;ita hänet. Vankeu-
dessakin olle.ssaun menestyksellisesti va.stustet-

tuaan Napoleonin omavaltaista menettelyä kir-

kollisissa asioissa P. päiisi vähää ennen kei.sarin

kukistumista vapaaksi ja palasi 1814 Roomaan.
.Siitä alkoivat paavinvallan ]>alauttaniisen loisto-

ajat. \\'ieuiii kongressi takasi paaville kirkko

valtion melkein sen entisessä laajuudessa, Es-

panja, Sardinia ja Toseana palasivat suurem-

massa tai vähemmässä miiiiriLssä vanhoihin kir-

kollisiin oloihin. Ranskan ja liaieriii kanssa 1817

tehdyt konkordaatit vahvistivat kirkon a.semaii

näissä maissa, samalla kuin jesuiittaveljeskunnan

uudistaminen (1814), raamattiiseurain kiroami

nen (1816) y. m. paavin samansuuntaiset toimen-

piteet laskivat perustuksen entisajan katolilai-

suuden elpymiselle 10; imellä vuosis. [A. de Mon-
tor, ..Histoire du pape Pie VII" (18;t6) ; G. Giucci,

„Storia della Vita di Pio VII" (1857): d'Haussoii

ville, .,I/l';{rlise ronmine et le premier empire"

(3:s pain. 1870).]

P. \' I I I (paavina 1829-30), maallikkoniinel

tään kreivi Francesco Saverio Cas-
t i ;: I i o n i, oli tunnollinen, lempeii ja oppinut,

politiikassa vanhoillinen. (A. de Montor, ,. His-

toire du pape Pie VIII" (18441.1

P. I X (paavina 1840-78), maallikkonimeltääii

kreivi Giovanni Maria M a s t a i-F e r-

retti, synt. 1792, oli

saanut kasvatuksensa pia

ristien kouluissa. Ilänel

nimitettiin 1827 Spoleto i

arkkipiispaksi. 1832 Imo
lan piispaksi. 1840 kar-

dinaaliksi. Paaviutensa

alussa P. herätti toiveita

vapaamielisestä hallituk-

sesta. Valtiollisille rikok-

sellisille suotiin yleinen

anteeksianto, ja kirkko-

valtion hallinnossa toi-

meenpantiin vapaamielisiä

parannuksia ja suunnitel-

tiin vielä suurempia. .Mutta

vallankumousmiehiä P. ei

voinut tyydyttää. Rooma
joutui 1848 heidän haltuunsa, ja paavi sai olla

paosHa, kunnes ranskalaiset joukot 1849 valloit

I

Pius IX.
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tivat spn luiiielle takaisin. Tällaiset kokemukset
saivat P:n pelkäämäiin liberalismia kuin ruttoa,

ja koko hänen mjöliempi hallituksensa oli omis-

tettu hierarkkisten periaatteiden palvelemiselle

keskiaikaisessa henjjessii. Uskonvapauslukicu tur-

vissa perustettiin katolisia hiippakuntia evanke-

lisiinkin maihin. Itävallan (1855), Wurttem-
berjrin (1857) ja Badenin (1859) kanssa tehtiin

edullisia konkordaatteja ja veljeskuntien toi-

mintaa edistettiin. Uskonnollista kantaa kuvaa-

via ovat julistukset Neitsyt Marian synnittö-

mästä sikiämisestä (1854), uudenaikaisista ereh-

dyksistä (..Syllabus errorum", 1864) ja paavin
erelitymättöinyydestä (1870). Mutta näitä voittoja

vastasi kirkkovaltion lakkauttaminen 1870. Me-
netettyään jo Italian vapaussodan aikana kan-
sallismielisten myötätunnon kieltäytymällä ryh-

tymästä sotaan Itävaltaa vastaan paavi sai kär-

siä sen koetuksen, että kirkkovaltio liitettiin

yhdistyneeseen Italian kuningaskuntaan ja Rooma
tehtiin tämän pääkaupungiksi. Kieltäytyen hy-

väksymästä Italian valtiomahtien hänelle hyvi-

tykseksi säätämää vakuuslakia ja ottamasta vas-

taan hänelle myönnettyä 3
'/, milj. liiran vuosi-

rahaa P. sulkeutui \atikaaniin. eläen siellä lopun

ikäänsä ..vankina". [Villefranchc. ..Pie IX, sa

vie, son poutificat" (4:s pain. 1877 1 : Stepist-hnegg,

„Papst P. IX und seine Zeit" (1879) ; J. Zeller,

„Pie IX et Victor Emanuel" (1879) ; Pougeois,

„Histoire de Pie IX" (6 nid. 1877-86).

P. X (paavina 1903-14), maallikkonimeltään
Giuseppe Sarto, synt. talonpoikaisista van-

hemmista Riesessä

1835. Toimittuaan ai-

kaisemmin m. m. Man-
tovan piispana P. ko-

rotettiin 1894 Ve-

netsian patriarkaksi,

1898 kardinaaliksi.

Tämä vaatimaton ja

keskiaikaisessa mie-
lessä hurskas mies tuli

odottamattaan paa-

viksi valituksi, sit-

tenkuin Itävalta oli

veto-oikeuttaan käyt-

tämällä tehnyt mah-
dottomaksi ranska-

laisystävällisen kardi-

naali Rampollan va-

lit.semisen. Italian ku-
ningaskuntaan nähden
P. noudatti pääasial-

lisesti edeltäjäinsä

kielteistä politiikkaa,

pitäen paavin maallista valtaa kirkon vapauden
elinehtona. Pienenä myönnytyksenä tosioloille voi

kuitenkin mainita esim. 1904 annetun suostu-
muksen uskovaisille ottaa eräillä ehdoilla osaa
Italian valtiollisiin vaaleihin. Asettuen kirkon
ja valtion välisiin suhteisiin nähden ajan vir

tauksia kokonaan ymmärtämättömälle kannalle
P. suorastaan joudutti Ranskan kanssa aikoi-

naan tehdyn konkordaatin lakkauttamista sekä
kirkon ja valtion erottamista 1905. ja v:sta
1910 alkaen hän sai kokea valtion puolelta vai-

keuksia myöskin Espanjassa ja Portugalissa.

Kannattaen täydellisesti keskiaikaisen skolastii-

kan mielipiteitä P. antautui läpi koko paaviu-

Puis X.

tensa ajan kestävään taisteluun n. s. moder-
nismia (ks. t.) vastaan. Useissa sitä vastaan
julkaisemissaan kirjeissä hän meni niin pitkälle,

että lopulta kaikki vapaa tieteellinen tutkimus
kävi katolisille jumaluusoppineille mahdotlo-
nuiksi. Samalla P. harrasti omalla tavallaan kir-

kollisia uudistuksiakin. Niin annettiin 1904
vasta 1909 julkisuuteen päässyt kielto m.iallis-

ten vakain vaikutuksesta paavinvaaliin. Piispain
ja pappien virkakuntoisuutta pyrittiin korotta-

maan, seminaareista pidettiin hyvää huolta, edis-

tettiin raamatun tutkimista, julkaistiin uusi
katkismus, pantiin alulle kirkko-oikeuden kodi
fioiminen, järjestettiin paavillinen kuuria uudel-

leen y. m. P:n viimeisiä julkisia toimia oli

vastalauseen paneminen Belgian puolueettomuu-
den rikkomisen johdosta suurvaltain sodassa 1914.

Kuollessaan 20 p. elok. 1914 P. jätti muiston
persoonallisesti hurskaasta, tunnollisesta ja vil-

pittömästä, mutta ajan oloja ymmärtämättömä.stä
epäpoliittisesta paavista. [L. Daelli, „Pio X.
Cenni Biografici" (1906); M. Pernot, „La politi-

que de Pie X 1906-10"(1910) ; Fr. Heiner, ,.Die

Massregeln P:s X gegen den Modernismus"
(1910) ;" N. Hilling. ..Die Reformen des Papstes

P. X auf dem Gebiete der kirchenrechtlichcn

Gesetzgebung" '1909) ; X. Peters, ..P. X und
das Bibelstudium" (1906).] A. J. P-ä.

Pix (lat.), piki, terva.

Pizarro f-pa'ro]. Francesco (n. 1475-1541)

,

esp. löytöretkeilijä ja valloittaja: oli nuoruudes-
saan sikopaimenena, sittemmin sotilaana ; lähti

1509 Ameriikkaan : perusti 1520-luvulla Her-
nando de Luquen ja Diego de Almagron kanssa
..yhtiön", jonka tarkoituksena oli löytöretkien ja

valloitusten tekeminen Etelä-Ameriikan länsi-

rannikolla; teki 1524-25 ja 1526-27 kaksi retkeä

saapuen Ecuadorin ja Perun rannikolle; v. 1531

hän Espanjan hallituksen valtuuttamana lähti

kolmannelle retkelleen valloittaen 1532-33 Perun,

jota hallit-si suurella ankaruudella; perusti 1535

uudeksi pääkaupungiksi Liman : joutui sittem-

min riitaan Almagron kanssa, jonka voitti ja sur-

mautti: hänet itsensä murhasivat Almagron ys-

tävät 1541 Limassa. P. oli esp. conquistadoreista

epämiellyttävimpiä : älykäs, urhoollinen ja sitkrä,

mutta petollinen, voitonhimoinen ja julma.

J. F.

Pizma. 1. Joki Pohjois-Venäjällä, Vienan ku-

vernementissa, Mezenjin lisäjoki oik.; n. 200 km.
P:n lähteet ovat vain 3 km Petsoraan laskevan

P. 2:n lähteiltä. Näitä jokia myöten kulkee vil-

kas liikenne Vienan kuvernementin itä- ja länsi-

osien välillä. — 2. Yllämainittu Petsoraan vas..

Ustj-Tsiljman kohdalla laskeva lisäjoki; n. 200

km. — 3. Joki Itä-Venäjällä. Vjatkan lisäjoki

oik.; n. 180 km. Puutavarain uittoa.

Pizzicato {pHsilcä'1oJ (it., = nipistäen), mus..

merkitään viulu y. m. jousisoitinnuotteihin (ly-

hennys: pizz.) osoitukseksi, ettei kieliä tule kos-

kettaa käyrällä, vaan sormilla nappaillen. P.-

soitto muistuttaa harpun tahi kanteleen ääntä,

mutta on sointisävyltään kuitenkin melkoista

ohuempi. P;oa käytetään etenkin orkesterimusii-

kissa. /. K-

Pjatigorsk /-o'-/, piirikunnankaupunki Etu-

Kaukaasiassa. Terekin provinssin länsiosassa, Pod-

kumokin vas. rannalla, rautatien varrella; 31,800

as. (1911). K reik.-katolinen tuomiokirkko, lute-
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ktttolintrn kirkko. l.>-riiioiito-

'rmuutoviii luola. Tuunettuja
.1 ^T-25°-+46-"C). joilla kUy pul-

ita. — Per. 1S12 terveyslUlitciJeu

t.iki.i. r 11 '
' "i. rautatien ja ro<lkuiiio-

kin varrella < E !< e u t u k i'u ulkalist-t

' '" ikä \!ii.i ^ utupiiuu Kislovodskin
ipunki (U.050 as. 1911), jouka tunne-

, 1 i. u<' on Narzan ainieltiuiu. E. E. K.

Pjavoiero k». P fi ä j U r v i.

Plaani Int. pUnus\. takainen, ta&apinlaincn.

Flacenta k>. Istukka ja S i k i u.

PI'ic<>ntalia, i s t u k a 1 1 i s e t. uisiikkUiden

klUittUil kaikki muut nisiikktiät paitsi

met ja puisieliiinict. Ryiiinän tunto-

merkkinä on m. m. istukan (placcntai esiinty-

minen sikiökehityksen aikaisena ravitsemiseli-

nienä. vrt. I s t u k k a ja S i k i ö. /. V-a.

Flacet (lat.), tekee mieli, uiikyy hyviiksi. —
P. t. placetum regium, ruhtinaan vahvis-

tu!!.

Flacidia Oalla (-»'d- -a'l] ik. 450). Rooman
keisarin Ttird.losiuä Suuren tytär; joutui ensin

naimisiin liinsigoottien kuninkaan .\taulfin

kanssa, tämän kuultua 415 rooni. sotapiiullikön

Constantiuksen kanssa 417: hänen poikan.sa oli

Valentinianus III. jonka puolesta hoiti hallitusta

VV. Ai:< 445. J. F.

Flacodenui ks. Panssarikalat.
Flafondi iransk. plafoiid). huoneen katto, eri-

koisesi' !>ellaini'U, joku on maalauksilla tai kurko-

kuvaornamenteilla koristettu, ks. Sisäkatto.
A'. S. A'.

Flagsalinen lopuke (kreik. plagios = vino),

siiu.. peru.ssointu. jonka edellä käy leposointu

laladoniinantin .sointu).

Flagaalinen sävellaji. 1. Melodiamuo<lostus—
mi>-«ä .savellajis>m h\ vänsä — joka pääa.siallise.sti

liikkuu sävelmän päätussävclen molemmin puo-

lin, saavuttaen siten pehmciin ja miettiväisen sä-

vyn. — 2. Keskiajan kirkkolaulussa yhteisnimitys

niille sävellajeille, joiden melodiikka ylimulkaun
seurasi yllämainittua muodostuslapaa. /. A'.

Plagiaatti dat. p/a_(7iuni = ihmisryöstö), teki-

jän (tiedemiehen, kirjailijan, säveltäjän) teosten

t. niiden osien julkaiseminen ominnan, kirjalli-

nen varkau.s. — PInpieerata 1. plagioida,
e<ittuä toi.ien kirjallisia tuotteita ominaan, tehdä
it.sensä syypääksi plagiaattiin. — vrt. Omistus-
o i k e u >.

Fla^eerata 1. p I o p i o i d a ks. P I a jr i a a 1 1 i.

Fla^ioklaasimaasälpä. P:t ovat maasälpäryh-
miiiin ks. M a a s ä I |i ;i) kuuluva sarja kivennäi-

»iil. jotka ovat sekoituksia natrium- ja kalaium-
:i lumi II iumsilikant intä.

Plaf^oklaasisarja ks. M a a s ii I p ä.

Fla^ioklaasit ks. Maasälpä.
Flagioskooppi ikrcik. p/a>7io« := kiero, vino, ja

«Jl'o;<<riii - kattelin I. ylliiiältU avonainen, suuri, pyö-
ritettävä silinteri näkölmiraliduksen osoittamista
varten laitteen sisUasä sei«cville henkilöille. Heille

näyt' p.n pyöriessä maan pinta kohoavan
p:n rn päin yhtä paljon kuin he itse

liet.Hii.iTi.i .:, kallistuvat ulospäin. (l'. S :n.)

Flag-ioitomi k.t. R u s t o k a 1 a t.

Flagiotrooppinen, kanvil., ks. O r t o t r o o p-

p i n e n.

Flaid IfUod t. ptrid/ lengl.), pitkä, karkeahko,
ruudullinen t. juovika* villavaippa: matkavaippa.

Plakaatti »rausk. i>lacard < ;>lo<(Mf r = piiällys-

tiiäl. julistus, kuulutus. — Taiteellinen
p.. alisi 1. kuvailmoitus on enimmäkseen rek-

laamitarkoituksessa tehty ja on senvuoksi huo-

mion herättämistä varten useimmiten esitetty

voimakkain, yksinkertaisin muiKloin ja värein.

Krityi,seksi taiteeksi p. kehittyi 19:nnen vuosis.

lopulla, jolloin .se pääsi muotiin ja vaikutti ylei-

seen maalaustaiteeseenkin. Nykyaikainen p. taide

on peräisin Ranskasta, jossa sen uranuurtajina
ovat olleet taiteilijat Chfret. lira-sset, Korain,

Toulousel-autrec, Steinleii y. m. En{;launis.sa sen

edustajista mainittakoon m. m. Dudley, Hardy ja

Nicholson, Saksassa Heine, Orlik, Cissarr ja Olaf

Gulbransson sekä Suomessa Gallen-Kallclo. [Spon-

sei, „Das moderne Plakat" (1807) ja v. Zur \Ve8-

ten, „Reklamekunst" (1903).]

E. lir.

Plaketti (ransk. pluquellc). pienehkö, tavalli-

sesti neliskulmainen, korkokuvallinen metalli-

laatta, jota käytetiiän joko toisten esineiden ko-

ristelua varten tai itsenäiseen dekoratiiviseen tar-

koitukseen. P:n valmistukseen käytetään usean-

laisia metalleja ja erihiisia työtapoja (valaminen,

praveeraus, pakotus, lyöminen). P. esiintyy en-

siksi Italiassa 1400- ja 1500-luvuilla varsinkin

kirkollisien esineiden koristeluissa. Uudempana
aikana n. v:sta 18C0 ovat ranskalaiset Chaplaiu.

Roty, Charpentier y. m. herilttiiiiect jälleen eloon

harrastuksen tiihän taidelajiin käyttäen p:ia sekä

itsenäisenä taideteoksena ettii mitalin asemesta

muistoesineenä merkkihenkilöistä tai -tapahtu-

mista. K. S. K.

Plakki (plaqucs) ks. K u p p a.

Flakodontit, niatelijaryhmä triaskaudelta, ks.

N i 3 ä k ii s 1 i s k o t.

Flakoidisuomu ks. Suomu ja Kalat,
palsta 70.

Planaria ks. Ripsi m a d o t.

Planck. Gottlieb (1824 1910), saks. oikeus-

oppinut. Otti m. m. huomattavalla tavalla osaa

.Saksan voimassaolevan yleisen siviililakikirjnn

valmistukseen ja on kirjoittanut siitä paljon käy-

tetyn kommentaarin. .V. J/.

Planeerata dat. ;iMnus = tasainen, sileä), ta-

soitt:ia; suunnitella.

Planeetti (kreik. p/anf/rs = risteilevä, liik-

kuva), k i e r t o t ä h t i. kiintotähti.systecmissä

(aurinkokunnassa) piiiikappaleen (aurinpon) ym-
päri elliptisessä radassa liikkuva pieni, lainatulla

valolla loistava taivaankappale. Meidän aurinko-

kunnassamme voi erottaa 3 ryhmää kiertolähtiä:

1) si.sä-p:t Merkurius, Venus, Maa ja Mara, 2)

pikku-p:l. joita nykyään on keksitty n. 700 Mar-

sin ja ,Jupiterin ratojen välillä, 3) ulko-p:t Ju-

piter, .Saturnus, Uranus ja Neptunus. Sisä-p:ien

lukua li.säi.si hypoteettinen intramerkuriaa-
lincn p. (ks. t.), ja ulko-p:hin laskettaisiin

mahdollinen transnept uninen p. (ks. t.).

P:n liikunta radassa tapalitiiu Keplerin lakien

(ks. t.) mukaan. Kri p:ien ratojen tasot eroavat

vain hieman toisistaan, ja liikesuunta on sama
(vrt. Kosmogonia). Keskimäisestä p.-ryh-

mästä, pikku-p:eista, ka. Asteroidit. Muista
kiertotähdistä vrt. artikkeleja ,J u p i t e r. Maa,
Mars, Merkurius, Neptunus, Satur-
nus, Uranus ja V e n u s. Allaolevan taulu-

kon perusteella voi myös tehdä vertailuja niitten

suuruussuhteista y. m.

I
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;l^

Merkurius 58 88 0,os

.Tenhs. 108 225 0,8i

Uu .
*

. U9 3fi5 1

Mats 228 687 O.ii

Jupiter "78 4.;W3 3Uj»
Saiurnus 1.426 10,759 94,o;

Oranus 2.869 30,685 14.»

Nepiunus 4,495 60,188 17.o5

Taulukon nunieroi.sta ilmenee jo, että nämä
p:t voidaan jakaa kahteen eri ryhmään, neljä

edellistä toiseen ja neljä jälkimäistä toiseen, ku-

ten alussa mainittiin.

P:t tuntee taivaalla niiden tyynestä, tasaisesta

valosta. Paljaalla silmällä näkyviä ovat Merku-
rius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. //. A'.

Planetaari (ks. Planeetti), opetusväline

kiertotähtiliikkeen liavainnollistuttamiseksi. Kes-

kellä olevan lampun (auringon) ympäri on kier-

rettävä varsi, minkä ulkopäässä maapallo kuineen
pyörii. i7. R.

Planetoidit ks. Asteroidit.
Planiglobium (planispherium), tasa-

pallo, pallo kuvattuna tasolle, Ptolemaioksen an-

tama nimit3's Ilipparkhoksen keksimälle stereo-

urafiselle karttaprojektsionille (ks. Kartta-
p r o j e k t s i o n i). 77. if.

Planimetri (lat. plänum = tasapinta, ja kreik.

metron = mitta), koje tasapintakuvioiden pinta-

alojen määräämistä varten. Suorien tai käyrien

viivojen rajoittamien tasapintaisten tai käyrä-

pintaisten kuvioiden alojen määrääminen kuuluu
geometrian ja integraalilaskennon tehtäviin. Mutta
on myös olemassa mekaanisia tasokuvioiden alo-

jen mittauskeinoja. Yksinkertaisimpiin tähän
tarvittaviin välineisiin kuuluu tunnetuusuurui-

siin pieniin neliöihin jaettu lasilevy, jota käyte-

tään etenkin mikroskooppisten esineiden mittaa-

miseksi siten, että se pannaan esineen päälle ja

luetaan, montako neliötä saadaan yhtcenlaske-

maila kokonaisten, esinettä peittävien ruutujen

luku ynnä esineen rajaviivalla olevat, ar-

vioidut ruutuosat. On myös suunniteltu tar-

koitusta varten monimutkaisempia, mekaanisia
koneita, jotka sanan ahtaammassa merkityksessä
yksinään ovat p:eja. Niiden rakenne on sellai-

nen, että alaltaan mitattavan kuvion piiriä pit-

kin on kuljetettava sauvan toiseen päähän kiin-

nitettyä nastaa, jolloin sauvassa oleva, paperiin

nojaava rulla rupeaa pyörimään pannen toimi-

maan sen yhteydessä olevat, ruUakierrosten lukua
ilmaisevat asteikot. Kun tämä luku kerrotaan
koneen vakiolla, saadaan kuvion pinta-ala. Mai-
nitun sauvan toinen pää pakotetaan liikkumaan
joko suoraa tai ympyräviivaa myöten. Sitä mu-
kaa p. on joko r u 1 1 a-p. tai p o 1 a a r i-p. Kuva
esittää Coradin rakentanuia polaari-p:ia. A on
sauva. F nasta. L rulla asteikkoineen. Sauvan
toinen pää kiertää kiinteän tuen /? :n ympäri pyö-
rivässä tangossa P olevan tapin D:n varassa ja

liikkuu siis nastaa kuljetettaessa aina ympyrän-
kaarta pitkin. Polaari-p :11a voidaan saavuttaa n.

'/soo tarkkuus. ruUa-p:lla aina '/looo- — Ensimäi-
set p:t ovat Hermannin (1814) , Gonellan (1825) ja

Oppikoferin (1827) suunnittelemat. P:n raken-
netta ovat sittemmin suuresti kehittäneet Ernst.

22 VII. Paineltu '/, 15.

Plonimelri.

Wetli, IIan.sen, Amsler, \Vretle y. m. [Trunck.

j.Die P., deren Tlieorie, Praxis und Geschichte"

(1865) ;
Amsler-Laffon, „Neuere Planimeterkon-

struktionen" (Zeitschrift fiir Instrumentenkunde,

1884).] ö. S:n.

Plajiimetria (lat. pMjiam = tasapinta, ja kreik.

»ne<ron = mitta), oppi tasokuvioiden pinta-alojen

määräämisestä.
Planiua, serh., = vuoristo.

Planipennia ks. V e r k k o s i i p i s e t.

Plankton (kreik. p2a7)«o's = ajelehtiva), k e 1-

lujaelosto, V. Hensenin 1887 käytäntöön
ottama yleisnimitys sille meren ja makeanveden
eliökunnalle, joka ikäänkuin leijaillen 1. kellu-

vana elää eri vesikerroksissa ja suurin piirtein

katsoen passiivisesti seuraa veden liikuntoja riip-

pumatta siitä, onko siihen kuuluvilla eliöillä omaa
liikuntokykyä vai ei. P. jaetaan meri-p:iin
(h ai i-p.) ja makeanveden p;iin (järvi- 1.

1 i m n op., joki- 1. potamo-p.). Meri-p:ssa

taas erotetaan aavan meren oseaaninen p.

ja rannikkoseutujen n e r i i 1 1 i n e n p., sekä.

syvyyskerroksittain pinnasta lähtien pelagi-
nen, zonaarinenjabathybinen vyöhyke,

viimemainitun muodot elävät suurissa syvyyksissä,

heti pohjan yläpuolella. Kokoonpanoltaan p. on

eläin- 1. zoop:ia ja kasvi- 1. phyto-p:ia.
Molemmissa huomataan selvää mukautumista veden

erikoisiin fysikaalisiin ja kemiallisiin olosuhtei-

siin. Suuri läpikuultavuus, monenlaiset kellumista

edistävät laitteet, kuten pintaa suurentavat lisäk-

keet sekä kasveilla että eläimillä, hyytelövaippa,

eri yksilöjen yhtyminen ketjumaisiksi tai muun-
laisiksi ryhmiksi, kannattavien kaasurakkojen ja

öljypisaroiden esiintyminen ovat tällaisia, usein

veden laadun mukaan eri vuodenaikoina eri astei-

sia mukautumisominaisuuksia. Meri-p. on j'leensä

paljon lajirikkaampaa kuin makeanveden p., ja

mikroskooppisten eliöiden ohella kuuluu siihen

paljon verraten isojakin pelagisia eläimiä: meduu-
soja, nilviäisiä, kalanpoikasia y. m. (vrt. Eläin-
maantiede, palsta 645), jotka muodostavat

sillan n ek töni in, vapaasti liikkuvaan vesi-

eläimistöön. Meri-p :ne ovat myös ominaisia

lukuisien rannikko- ja pohjaeläinten. alustaan-

kiinnittyneidenkin, toukka-asteet. Merien kasvi-

p:n muodostavat eri leväryhmien edustajat, ennen

kaikkea monenlaiset piilevät sekä dinoflagellaatit.

Esim. napamerissä on monesti huomattu veden

olevan aivan ruskeaa näistä. Meidän vähän suo-

laisten meriemme p. poikkeaa suuresti valta-

merien p:sta ja lähenee sensijaan monessa suh-

teessa makeanveden p:ia, jossa muuten näyttää

yleensä kaikkialla ainakin lauhkeassa vyöhyk-

keessä olevau ainakin somat suuremmat kasvi-

ja eläinryhmät edustettuina. Meidän makeanveden-

p :mme muodostavat pääasiassa eri äyriäiset,
nim. hankajalkaiset {Diaptomus, Cyclops y. m.)

ja vesikirput (esim. Daphnia ja Bosmina-suvut)

,

rataseläimet (Anunr.a, Notholca, Asplanchna,

V. m.), osaksi eläimiin, osaksi kasveihin luetut
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IlkgellaHtit. srkii Miiiri jtHikko .-< I u i \ i h

r<>itt, vihreitä ju piikuorisiu leviU
y. m. Eri rrsissä saniuiukuiii eri viiodeiuiikoioa sa-

luuiiksa rrflissä voi p:n kokouiiiusolla li\ viu erilui-

aea; yksityisten eliöiden subteen htiomiituuii usein

selvft jaksollisuii^i. Ixijilukii voi olla verriiton

pieui. yksilörunsHus tiui:> usein liyviu suuri (vrt.

\'edeu kukka).
P.tutkimuksella on i>ititsi puhtaasti tieteellistä

inerkity>tit niyiis. etenkin meriin nttiidou, suuri

kXytllnuoUinen arvo. P:iin uini. viime kiidesvii

perustuu koko korkeamman nierielaimistön ole

massaolo. Etu|>:Ui.-.-ä piutiikcrruksissu olävilt, hiili

happoa yhteyttlivSt kasviplanktonmuo<lot oviit

perusravintona elliinielliselle p:IU\ jonka runsaus

myös \leensa on suurin pintiikerroksisMi. .Syvem-

mällä elävien |)erusruvintona taas on kuollut p..

joka ikäänkuin yhtämittaisena sateena vaipuu

pohjaa kohti. Suuremmat eläimet, etenkin kalnt.

käyttävät taas joko koko ikänsä tai ainakin |>oi-

ka^ina p:ia ravinnokseen tai ovat riippuvaisia

p:sta elävistä muodoista. Siten on ynimärrettii-

Tiasä, ettu monien tärkeiden merikalojen (esim.

sillin) tunnetut vaellukset ovat suorar-taai. tai

välillisesti riippuvaisia p:n kokounmkseu vuilite-

luisto. P.tutkimus onkin siten muodostunut tär-

keäksi osaksi kansainvälisiä meritutkimuksia.

Meidän merissamme sitä on yhtäjaksoisesti v:sta

1898 lähtien toimittanut llydro-.Tafisbiolofiinen

komi^.^ioni ik-. t.. nyk. nimi ..IIydro};rafis-

biologiset meritutkimuksefi. [Levander. .,t'ber

das llerbst' und \Vinterplankton im Finnisclien

Meerbusen und in der .ilandssee 1898" (1900):

sama. ..Muutamia piirteitä nykyajan plankton-

tutkimuksesta" (Suomen tiedeseuran »Hversifrt-

sarja XVII. 1905) ; sama. ..Merivetien plankto-

nista" i.Sucnien Kartasto, 1910).] /. V-s.

Planman /-»in-/. Anders (1724-1803), suom.
tähtitieteilijä, v:sta 17,'>8 astronomian dosenttin.i

rp!>ala«sa, 176:1-1800 Turun yliopistossa fysiikan

profes-sorina. Kuotsin tiedeakatemia lähetti l';n

1761 Kajaaniin liavaitsemaan Venuksen ohikul-

kua aurin(^>n yli. V. 1769 hän teki uuden ret-

ken Kajaaniin samaa tarkoitusta varten. Edelli-

sellä matkallaan hän lisäksi määräsi 14 paikan
lutitudin ja 6 |>aikan lon(.'itudin. P:n Venus-ha-
vainnot herättivät liuomiota ja olivat tärkeänä
lisänä kaikista tämäntapaisista havainnoista joh-

detun aurlnponpuralluksin miUiräämlseen. P. jul-

kaisi itse tutkielmia tältit alalta, käsitteli lisäksi

lukuisissa julkaisuissaao etupäässä (.'>^<^<^ttlsla

kysymyksiä, kuten maapallon muotoa, paikanmää-
r&ysmetodeja y. m. //. K.

Piano... liat. pMniui = tasainen), taso....

Planorbis k s. Keuhkokotilot.
Flant«tU (ransk. p/anrAc/^e = pieni levy), kurc-

liiveihin ommeltu. kiinnitysnaMtoilla varustettu

lerislevy.

Planta (l>t.), kasvi.

Plantaasi 'rnnsk. jilnntatii-). siirtomaissa oleva

< kahvi . Kokeri-, tupakka-, puuvilla- j. n. e.) vil-

jely».

Plant&genet (ransk. plätaiani' ja cnf;l. pian-

lti'<ii3nrl\. en);l. kuninuoAsuku. hallitsi ll.'>4'1485;

nimi johtuu kiitä että suvun kantaisän Henrik
II :n ihan. Anjou'n kreivin GeoKroi IV :n sano-

taan käyttäneen kypärimerkklnäiin Kenista-pcn-

«aan (miat. jjanla ijinrla) oksaa. Viimemainittu
oli iiairrii»i*iia Englannin kuninkaan Henrik I :n

tyttären Matildan kanssa, minkä jolidosta heidän
poikansa Henrik II tunnustettiin Englannin
kiuunun|>erilliseksi ks. Enj^lanti. palsta 7t(>

ja seur.

Plantago ks. n a t a m o.

Flaiitigrnda ks. K a n t aa s t u j a t.

Plantin /j)/<i/.i7. Christophe (n. ISiO-SQ),

antverpeniläiiieu kirjanpainaja. Iliineu 1.'>,'i5 pe-

rustettu kirjapaiiu>nsa koluvsi kauniin ja huo-

lellisen painon takia suureen maiiu'escen: eri-

toten on huonuittava antverpeniliiinen poly;;lotti-

raamattu (liihlia rrpial. V :i>en 1800 saakka P:n
suvulla oli paavin antama yksinoikeus painaa
messu- ja rukouskirjoja Espanjaa varten. V. 1583

P. siirtyi Leideniin. jonne perustetun kirjapai-

non otti haltuunsa l':n vävy Rapbelln^en, Ant-
verpeuiu paino joutui P:n toiselle vävylle Jan
Möreiitorfille (Moretus), jonka suku .suu

resti laajensi liikettä. V. 1876 Antverpenin kau-
punki osti kirjapainon museoksi (P.-Moretus-mu-

seo). Tämä museo antaa oivallisen kuvan kirja-

painot a Idun kehityksestä.

Planudes fudösl. M a x i m os (1268-1310), by-
santtilainen munkki ja filolojzi. P. julkaisi eri-

näisiä kielitieteellisiä teoksia jn käännöksiä la

tinnlnisistii teoksista sekä valmi.sti useita ote-

kokoelmia, joista arvokkaimmat ovat otteet

Keplialaan kreikkalaisesta authologiastn (ks. t.).

/>. T.

Flaseerata (ransk. placcr). asettao. sijoittaa.

Flasenta l iilamilm ks. Istukka ja Sikiö.
Plasma (kreik., < plussiin - muodo.staa, muo-

vailla), verineste; vihreä kalsedoni; myös =

protoplasma.
Plasmodi 1. p 1 a > m o d i o ks. P 1 a s m o-

d i u m 1

.

Plasmodiophora k.-. K a a I i r e v e n n ä i n e n.

Kasvitaudit. Limasienet.
Plasmodium. 1. Yleiskäsitteenä p. tarkoittaa

ketotdiita eliötä, jonka ruumiilla ei ole pysyväistä

ulkonmoto.i. esim. limasienet yksilöinä ja joukot-

tain yhteen liittyneinii. — 2. Ilorkkatautlen ai-

heuttajien flasmodiuiii rivax, P. tnalarife. P. im-

maciitnlum (kaikki ihmisessä) sukunimitys.

J.l. L.

Plasmolyysi ks. ,S o 1 u.

Plastiikka (kreik. plastiki') tarkoittaa laa-

jemmassa merkityksessä yleensä kuvanveistotai-

detta, ahtaammassa merkityksessä taidetta muo-
vailla kuvaesityksiä pehmeästä aineesta (savesta,

vahasta y. m. s.). Näyttämötaiteessa p:lla ym-
märretään taitoa hallita sulavasti ruumiinliikkel'

liian. P. lääketieteessä ks. A u t o p 1 a s t I i k k a.

Plastiliini, pla-stlllincn aine. jota kuvanvcis-

täjiit kiiyttiiviit kostean saven asemesta ja joka

ei helposti kuiva eikä kutistu; se on tehty oliivi-

öljystä, sinkkioksidista, vahasta, rikistä ja sa-

vesta. Käytetään myös opetuksessa tilapäisten

opetusvälineiden valmistamiseksi.

Plastillinen (kreik. plrutliko'»), muovailtava.
muo<los(etlavlssa olev;i ; muodosteleva, muovai-
leva; kuvunvpistotall<i'seen kuuluva, veistotai

teellinen, viivoiltaan ja muodoiltaan velstoksel-

lisesti esiintyvä, pyöristetty, ruumiillinen (maa-

laus- y. m. tasojiliitataiteessa) ; selvä[>iirt«lnen

(kirjailijan tyylistil puhiittnessu). E. R-r.

Plastilliset aineet (ks. Plastiikka), eri-

laiset teknillisesti käytettävät massat, joita voi

muovailla t. valaa ja jotka itsestään kovettuvat
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laanin oksa.

säilyttäen lialuluii iiiuodou. Sellaista on e»>m.

kipsi- ja Hillin aineilla sekoitettu puujauho.

Plastilliset operatsionit ks. A n t o p 1 a s-

tilkka ja T r a u s p I a n t a t s i o n i.

Plastillisuus (vrt. P 1 a s t i 1 1 i n e n), muodos-
tuvaisuus, muodostottavuus. innovailtavuiis. veny-

väisyys : selväpiirteisyys.

piastomeniitti, eräs laji kosteudesta valiiu-

roittunialouta savutonta ruutia.

Plastron [ö'] (ransk.), rintahaarniska; miek-

kailussa rinnan suojana käytetty tyyny. — Myös
kilpikonnien vatsakilpi.

Plataani l PlatanusJ, PlatanaceiB-heiinon suku.

jolion kuulun G. osaksi Länsi-Aasiasta, osaksi

Pohj.-Ameriikasta ko-

toisin olevaa lajia. P:t
ovat suuria, kauniita
puita, joilla kaarna ir-

tautuu suurina levyinä.

Lehdet kourasuoniset.

vaahteran lehtiä muis-
tuttavat, kukkaryhmät
|ialleroisia. pitkiin riip-

puviin varsiin kiinnit

tyneet. Etelä- ja Keski-
Euroopassa kasvaa hy-
vin yleisesti varsinkin

kujaunepuiksi istutettuna itämaalainen P. orieii-

Inlis. myös amer. P. occideittalis. Kasvavat no-
peaan. 20-30 ni korkeiksi ja voivat tulla hyvin pak-
suiksi. Niistä saadaan hyviiä puuainetta. A'. L.

Plataiai [-»'i], kaupunki Boiotiassa. Asopos-
joen varrella. P:n ja Theban välillä vallit.si ali-

tuinen taistelu, jossa P. sai tukea .Vteenalta.

Thebalaiset hävittivät P:n 427 ja 374 e. Kr. Per-
sialaissodissa P. asettui helleenien puolelle, ja eni-

ten tunnettu se on voitosta, jonka helleenit 480
e. Kr. saavuttivat sen luona persialaisista. L. T.

Platalea ks. K a p u s t a h a i k a r a.

Platanthera, lehdokki, kämmekkäissuku.
josta meillä on 2 lajia. Koko maassa eteläiseen

Lappiin asti on yleinen

metsäniityillä, lehdoissa

ja sekametsissä kasvava
valkolehdokki (P.bifoliai,

jolla on valkeat, varsin-

kin iltaisin hyvätuoksui-
set kukat tertussa ja ty-

vella 2 suurta pitkulaista
lehteä. A'. L.

Plateau /-<ö'7 (rausk..<
plat = litteäl. yUitasauka

Plateeraus, p 1 e t e e-

r a u s. plat i n e e r a u s,

metalliesineiden päällys-

täminen jaloilla tai puoli-

jaloilla metalleilla. (Ah-
h:iss. ..Der Jletallarheiter"

.1903).]

Platen Ii>lät3n]. Au
g u s t, kreivi P.-H a 1 1 e f-

mund (1796-183ÖI. saks. runoilija. Otti osaa va-

pautussotaan Xapoleonia vastaan, mutta antau-
tui sen jälkeen kirjalliselle alalle. Goethen vaiku-
tus on selvästi huomattavissa hänen runoteoksis-

sansa „Ghaselen" (1821). ,.Lyrisehe Blätter"
(s. T.) ja ..Neue Ghaselen" |1S23). Tyytymättö-
mänä Saksan kirjallisiin oloihin hän muutti 1826
Italiaan, mi.ssä eli kuolemaansa saakka. Ete-

Valkolehdokki.

vin hänen runot uottcistaan on ,,bonette aus Ve-

uedi<j" (1826). Aikansa kirjallisia ja aatteellisia

kysymyksiä hän käsitteli muutamissa huvinäytel-

missään, joista ,,Der romantische ödipus" on
suunnattu Heineä vastaan, [Minckvvitz, „Graf P.

als Mensdi und Dichter" (1838), Greulich, „P:s
Litteraturkomödien" (1901), Unger, „P. in sei-

nem Verhältnis zu Goethe" (1903).] iJ. Kr-n.
Platen /-«-/. 1. Baltzar Bogislaus von

P. (1706-1829). kreivi, valtiomies, Götan kanavan
perustaja; otti meriup.seerina osaa Suursaaren
tappeluun, jossa joutui venäläisten vangiksi; va-

littiin 1801 TroUhättan kanavan hallitukseen;
V. 1806 hän käänteentekevässä kirjoituksessaan

..Afhandlinp oni eanaler genom Sverige" esitti

ajatuksen Vänernin, Vetternin ja Itämeren yhdis-

tämisestä kanavalla ja johti tarmokkaasti 1810
aloitettuja kanavoimistöitä. P. oli v:u 1809 pe-

rustuslakivaliokunnan jä-senenä luomassa Ruot-
sin uutta valtiosääntöä ja 1809-12 hallituksen jä-

senenä; toimi myöskin tehokkaasti Ruotsin asia-

miehenä Ruotsin ja Norjan välisen yhdistyksen
aikaansaamiseksi (1S14): korotettiin 1814 vara-

amiraaliksi ja 1815 kreiviksi: nimitettiin 1827

käskyuhaltiaksi Norjaan, missä kuoli. J. F.

2. "Fredrik August von P. (1790-1868),

virkamies, palveli ensin sotilaana mutta siirtyi

sitten siviilialalle. Otettu.aan 1813 eron Ruotsin
palveluksesta saapui Suomeen ja sai ylimäär.

kanslistin paikan Suomen asiain komiteassa Pie-

tarissa. P. osasi tavattoman monta kieltä, nimi-

tettiin 1816 mainitun komitean kielenkääntäjäksi

ja sai myöhemmin protokoUasihteerin arvon.

Erosi 1821 virkauralta ja eleli loppuikänsä maa-
tilallaan Lammilla antautuen kirjallisiin töihin

:

herätti huomiota omituisuudellaan, joka ilmeni

sekä elintavoissa että harrastuksissa. [W. Söder-

hjelmin kirjoitus Kaukomielessä IIL] A'. IV. R.

Plater, vanha puol. kreivillinen suku saks.

alkuperiul. Sen jäsenistä mainittakoon 1. L u d-

\v i k P. 117741846), metsänhoitomies ja maan-
tieteilijä; 2. Adam P. (1790-1862), muinais-

ja luonnontutkija; 3. E m i 1 j a P., kreivitär

(1806-31), otti osaa Puolan kapinaan 1830-31 ja

ylennettiin urhoollisuudestaan kapteeniksi, mutta
kuoli liiallisista ponnistuksista. [Straszewicz,

..Emilie P.'"] : 4. \V 1 a d y s 1 a w P. (1809-89), pe-

rusti Sveitsin Kappersniliin puol. kansallismuseon.

Plateresk-tyyli (esp. platercsco < platero-
kultaseppä), esp. gotiikasta renesanssiin välittävä

reheväkoristeinen 1.500-luvun alkupuolen raken-

nustyyli, ks. Espanjalainen rakennus-
taide.
Platformu (ransk. plate-forme). juna- t. raitio-

vaunusilta : seisahduslaituri.

Plathelminthes ks. L a a k a m a d o t.

Platina lesp. p/a(a = hopea; platinja = \iopeai\

tapainen), jalo metalli, alkuaine, jonka metallisen

luonteen Scheffer keksi v:n 1750 vaiheilla. Puh-

das p. on vaaleanharmaa, hopeata hieman tum-
mempi, pehmeä, taipuisa ja hyvin venyvä metalli.

Sitä voidaan puristaa hyvin ohuiksi levyiksi ja

vetää hienoksi langaksi. Ilmassa se ei muutu. Ki-

teytyy reguliiärisen systeemin mukaan. Kem.
merkki Pt. At.-p. 195.!. P:n om.-p. on 21.48: sen

kovuus 4,5. Sulaa noin -|-1,780°C. — Yhdistyksis-

sään p. on joko 2- tai 4-arvoinen. P:n happi-

yhdistykset, p.-m o u ok s i d i, PtO, ja p.-d i o k-

s i d i PtOo saadaan hydroksidia kuumentamalla.
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IV VOI niiiultuiiiatta kestuii miuIu . typ|ii- ja rikki-

hapon Taikutusta. Ainoastaan kuninpisviMi liu-

ottaa aeu. Tallöiu muodostuu p.k I o r i d i a

PtCi. ja p.k 1 o o r i V e t y li a p p o a U.PtCl,.

Muutamat metallit, kuten lyijy, vismutti ja tina

muodostavat p:n kera leje*riukejii ja turmelevat

p.-a'itiat. Samoin tekevät fosfori, arsenikki, pii.

hiili, kloori, bromi ja jodi. P:n klooriyhdistyk-

^t ovat p.-d i k I o r i d i ja p. t o t r a k I o r i d i.

Ftlellisttt saadaan kun jalkimiiistii kuumennetaan '

+ 2;>0°. P.-tetmkloridia .-"aadann. kun p.-kloori-

velyhappoa kuumennetaan löö'\ P.-dikloridi muo-
dostaa alkalikloridien kanssa kloroplutiniitteja,

joi.sta kaliunikloroplatiniittiu KjPtCI,.

joka liukenee veteen rubiininpunaiseksi liuok-

seksi. kSytet&iin valokuvaukseen. P.k I o o r i-

V e t y h a p p o a li.PtCl, . 611,0 saadaan kun 1

OKa p.levyii liuotetaan 8 osaan kuiiiugusvettu

-f 30'''40^:u lummi>s.sä ja liuos haihdutetaan kui-

viin. Silloin saadaan punaisenruskea kidemassa,

joka helposti liukenee veteen, alkoholiin ja eette-

riin. Se muodostaa kaliumin ja ammoniumin
kaiis.sa veteen vaikeojsti liukenevia suoloja jo kiiy-

tet&än sentakia analyyttisessa kemiassa kaliumin

reu^nssina. P. yhtyy syaaniin p.-syaanivety-

hapon suoloiksi, jotka ovat hyvin kiteytyviä, fluo-

resoivia suoloja. Näistji on b a r i u m p I a t i n o-

syanidi BaPttCM. . 4H,0 johtanut Röntgen-

ja uraani«iiteideii keksimiseen, koska sillä puill-

lystetty levy mainittujen siiteiden sitii kohda-

tessa muuttaa iiUmu ja myös tavalliset ultra-

violettisliteet näkyviksi valosäteiksi. P.-suolat

yhtyvät ammoniakkiin muodostaen n. s. p.-e m ä k-

s i &, joitten luku isomerian vuoksi on suuri. —
A m m o n i u m k I o r o p I a t i II a a t t i a I. p.-

salmiakkia ( XH|)iPtCla kuumennettnessa ha-

joaa tämä. kloori ja ammoniakki poistuvat ja p.

jU jilelle hienona p.-s i e n e n ii. P.-m u s t a a

saadaan kun p.-yhdistyksiä pelkistetään sokerilla

tai formaliinilla alkaali.sessu liuoksessa. Se on
mustaa, raskasta ja erittäin hienojakoista jauhoa.

P. ja erittäinkin juuri p. -sieni ja p.-musta tii-

vistävät suuressa määrässä kaasuja pinnalleen.

Se voivat imeä itseensä esim. happea 200 ker-

taa oman tilavuutensa. Imetyt kaasut ovat täl-

lein hyvin aktiivisessa, voimakkaassa muodossa.

NiinpA lyttyy vety itsestään, kun sitä ilmassa

johdetaan p.-sienen läpi. P:lla on tässä muodossa
reaktnioneja kiihdyttävä katalyyttinen vaikutus.

Sen merkitys tekniikassa on nykyään erittäin

suuri ja yhä suureneva. Luonnossa p. on aina

pelkkänä. Samoinkuin kultaakin tavataan sitä

sorakerroksissa hienoina rakeinu. Miltei aina on
Hiihcn sekoittunut muita p.-metalleja (ks. t.)

sekä kultaa, hope.aa. vaskea ja rautaa. Raa'asta

p.malmista huuhdotaan liika-aineet kuten sora

ja multa |>ois. malmista hapetetaan pois osmiumi
ja ruteniumi haihtuvina yhdistyksinä. .Jäännöstä

käsitelliUln kylmällä kuninpasvedellä, silloin liu-

kenevat vanki, rauta ja kulta. .läännös keitetään

kunincosvi.xle-^ol ja pUäasialliseMti vain p. liuke-

nee. P. Hao>ti'taan liuoksesta väkevällä salmiakki-
liuoksella p.-naliiiiakkinu. joka sitten heiilcu*.e-

taan p. »ieneksi ja tämä hiilatetaan kalkkiu|iok-

kaaAsa räjähdynkaasuliekillä. — P. m >|r.<IO'^ta a me-
tallien kansaa teknillisesti tärkeitä l'-je<Tinkejä.

Sellainen on iridiumi p. leje<-rinki. Iridiumilisä

li-kee p:n kemiulli-ioti kestävämmäksi ja samalla
hieman bauraanjinakil. I.ejeerinki, jossa on 00^

p:aa ja 10 Ti iridiumia, on hyvin kovaa, teräksen

tavoin taipuvaa, hyvin vaikeasti sulavaa ja il

massa vallan muuttumatonta. SiitU on normaali
metrimitta valmistettu.

P. tuotiin Etelu-.Vmeriikasta Eurotippaan n,

17:nnen vuosis. keskivaiheilla. Myöhemmin on

ejrypt. haudoista löydetty esineitä, joissa on ollut

p:aa. V. lS'28-45 oli sitä Venäjällä kiiytännössU

rahana. Siellä onkin huomattavin p:n löytö-

imikka Uralin vuorilla. Muita löytöpaikkoja ovat

Peru. Urasilia. Kolumbia. Kanada, Kalifornia.

Mcksikko, Borneo, Sumatra, eteläinen Uusi-Gui
nen. Suomessakin on Ivalojoen sorasta löydettx

sitä vähän kultaan sekoittuneena. Raaka p.-malini

si.saltää n. 70-85 'T, puhdasta p;aa. Maailman vuo
luinen p.n tuotanto on n. 6,000-7.000 kj;. Tästii

määrästä tuottavat Uralin kaivokset suurimman
osan. 1902 saatiin Venäjällä 7,306 k-;. 1907 n.

5.400 kjr. Maailman muut saantipaikat yhteensä

n. 200-;'.00 kg v:ssa. \'uosittain tulee p.-sulattoi

hiu takaisin n. :j.000 kg rikkoutuneita p.-ostioiti

uudelleen muovaeltaviksi.

P:n hinta k<;:lta oli 1870 750 mk., 1910 4.87.-'

mk., 1911 7.120 mk. ja 1912 7.750 mk. Tämä suuri

hinnan nousu on seuraus siitä, että teknilliset

tehtaat ja laitokset tarvitsevat yhä enemmän p :aa.

Sitä käytetään katalysaattorina rikkihappo-,

etikka- y. m. teollisuudessa, kemiallisissa labora-

toreissa. Siitä valmistetaan suuria astioita ja re-

torlteja, joissa rikkihappoa väkevöidään. levyiä.

laukoja, upokkaita, putkia y. m. Sitä käytetään
vielä galvaanisin elementtejä valmistettaessa, va

laistus- ja sähkötekniikassa, hampaanpaikkoina.
valokuvaukseen y. m. 'S. S.

Platinakloridi ks. Platina.
Platinakloorivetyhappo ks. P 1 a t i n a.

Platinametallit. luonnossa Icjeerinkeinä plati-

nan kera esiintyvät metallit, ruteniumi, rodiumi.

palladiumi, osmiumi ja iridiumi. P. jaetaan ke-

vcisiin, joiden om.-p. on n. 12 ja ut.-p. n. vähän
yli 100, ja raskaisiin, joiden om.-p. on n. 22 ja

at.-p. n. 200. Kolme ensinmainittua ovat ke-

veitä. S. S.

Flatinamusta ks. Platina.
Flatinapaino 1. p 1 a t i n o t y p i a, valokuvauk-

sellinen kopiomenetelmä. joka perustuu siihen,

että rautaoksalaatti voi ammonium- t. natrium

oksalaatin mukana ollessa reduseerata kalium
kloroplatiniitin plalinajaulieeksi. P.-kuvat ovat

pehmeitä, vivahdusrikkaila.

Flatinasalmiakki ks. Platina.
Platinnsieni ks. Platina.
Platinasuoint ks. P 1 a t i n a.

Platinoidi, lejeerinki. jossa on nikkeliä, sink-

kiä, vaskea ja wolframia. Käytetään reostaa-

teis-sa, sähkövirran johtovastusta mitatessa.

8. 8.

Platinoiminen, metallisen tai muun kappaleen

[läälly.^tiiinincn plntinakerroksella joko sähkön
avulla plaf inakylvyssä tai hyvin ohutta platina-

levyä käyttämällä. Pfanhauserin mukaan ote

taan platinakylpyyn vesilitraa kohti : 20 g fos-

forihappoista ammoniakkia, 100 j; fosforihappoisla

natriumin ja 4 g plutinakloridia. Platinoitavat

kappaleet ovat sitJl ennen vasketlavat ks. G ai-

van o p 1 a s I i i k k a. V. n.

Platinotjrpia ks. P 1 a t i n a p a i n o.

Flatodes ks. I, a a k a m a d o t.

Platon (427-.')47 e. Kr.) kreik. filosofi, oikea
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nimi Aristokles, sai nuoruudessaan liikuniinen

Platon, „leveä", joko laajan otsansa tai laajan rin-

tansa takia. Hän kuului
Ateenan suursukuihin : 30
tyrannin joukossa oli hä-

nen läliinipiä omaisiaan.
Kyllästyneenä jo aikaisin

silloiseen politiikkaan hän
liittyi yhä kiinteämmin
.Sokrateeseen. Sokrateen
kuoltua (3991 hän oleskeli

jonkun aikaa Mepirassa

^ t^^mgf\ J'i tcl^i sitten matkoja

^P '^'^BII^BB Eiryptiin. Kyreneen ja

^W '^^^H l^telä-Italiaan. jossa lois-

Hr ^^^^H tavan Syrakusan kirjalli-

IHv -^M^H suutta harrastava tyranni
Dionysios vanh. kiinnitti

'''"""'• hänet hoviinsa. Mutta an-

karuudellaan, ehkä myös alituisella synkkämieli-

syydellään hän loukkasi Dionysiosta ja pelastui

töin tuskin tämän vainolta. Palattuaan noin 388

.Vteenaan hän perusti 40:nnellä ikävuodellaan

oppilaitoksen Akademos-puistoon kaupuncin ulko-

puolelle. Täällä liän opetti yleistajuisesti ulko-

salla, varsinaisia oppilaitaan taas, jotka muodos-
tivat suljetun lahkon, ostamassaan maatalossa.

V. 367 hän matkustaa 60-vuotiaana taas Syraku-
saan, jonne hänet oli kutsuttu ohjaamaan Dio-

nysios nuorempaa, josta oli tullut isänsä seu-

raaja: mutta P. vaati valmistuksena filosofiaansa

kuninkaalliselta oppilaaltaan liian paljon mate-

maattista ajatustyötä: kun oppilas napisi, kerro-

taan P:n lausuneen lentosanansa: ,,tietoon ei ole

mitään kuninkaantietä". Epäsuosioon hän jou-

tui myöskin syystä, että oli hellässä ystävyys-

suhteessa tyrannin sukulaiseen Dioniin, jota

epäiltiin vehkeilystä ; 2 vuotta Syrakusassa ol-

tuaan P. palaa taas kotiin, mutta tekee 361 sinne

uuden matkan rakentaakseen sovintoa Diony.siok-

sen ja Dionin välille. Kun tämäkin viimeinen
valtiollisen toiminnan yritys oli rauennut, jat-

kaa P. opetustaan Akademiassa kuolemaansa
saakka. Todistuksena hänen maineestaan omien
aikalaistensa keskuudessa on m. m. hautakirjoi-

tus: ..Apollon on lahjoittanut maailmalle Askle-

pioksen ja Platonin, toisen ruumista, toisen sielua

varten".

Neljättäkymmentä dialogia, jokunen kirje ja

epijjrammi muodostavat P:n teokset, jotka kaikki

ovat säilyneet; lisäksi ovat muutamat varmasti
väärät dialogit kulkeneet hänen nimellään. Bia-

logimuodon P. on saanut Sokrateelta, ja siitä on
tullut hänen luontainen ajatusmetodinsa: ajat-

teleminen on. lausuu hän. äänetöntä keskuste-

lua, ja hänestä on dialektiikan kysymysten
ja vastausten avulla tapahtuva käsitteellinen

tutkinta korkein tieteellinen menettelytapa. Mi-
tään järjestelmällistä esitystä filosofisista opeis-

taan ei P. ole jättänyt jälkeensä, hänen teoksensa

ovat enimmäkseen kiistelyssä kilpailevien nuori-

sonkasvattajien kanssa syntyneitä tilapäiskirjoi-

telmia: hän ottaa milloin minkin päivän riita-

kysymyksistä ja syventää sen kysymykseksi ää-

rimäisistä ja ikuisista prinsiipeistä. — Vasta
viime vuosikymmenenä on tultu pääasialliseen

yksimielisyyteen P:n dialogien kronologisesta,

hänen kehityksensä ymmärtämiselle tärkeästä,

järjestyksestä: stylometrinen, s. o. tarkka, tilas-

tollinen P:n kielen erilaisuuksien ja yhtUläi

syyksien tarkastelu on suunnilleen varmenta-
nut sen järjestyksen, joka sisällyksen kriterioi-

hin perustuen oli omaksuttu. P:n aikaisempaan
kauteen luetaan dialogit Hippias, Lakhes, Khar-
niides, Protagoras, Eutyphron, Apologia, Kriton;
Gorgias ja Lysis kuuluvat joko tähän tai P:n
toiseen akademiseen aikaan, joka käsittää dialo-

git Menon. Euthydemos, Kratylos, sekä pääteok-
set Symposion, Phaidon, Phaidros, Politeia (= val-

tio) lopullisessa asussaan, kuin myös Theaitetos:
Platonin vanhuuden-teokset ovat Sophistes, Poli-

tikos, Parmenides, Philebos, Timaios, Kritias, No-
moi. Suomeksi on käännetty ,,Faidoni" (1882),

Apologia (,,Sokrateen puolustuspuhe", 1898) ja

Gorgias (1899). P:n nuoruuden-teosten esineenä

on se mitä me nykyään sanoisimme tieteelliseksi

etiikaksi. Sofistit opettivat, että siveysoppi

on kokoelma hajanaisia, satunnaisia ihmissään-
nöksiä : P. etsii sitä, mikä luonnosta, itsessään

ja ikuisesti on oikeata. Hyvettä voi oppia, mutta
ainoastaan käsitteellisesti sitovana tietona; ai-

van kuin purppura punaa villan kestämään vä-

kevintäkin lipeätä, valuu tämä tieto, joka on yhtä
hyveen kanssa, läpi sielun. Sokrates oli selittä-

nyt hyveen olevan tiedon siitä, mikä on parasta

ihmiselle: Platon syventää tämän aatteen käsit-

täen hyveen sielun täydelliseksi sisäiseksi järjes-

tykseksi ; samaten kuin ruumiille järjestys on
terveyttä ja voimaa, samaten hyve-tieto tekee ih.

misen, siinä määrin kuin se hänelle on mahdol-
lista, hyvin-järjestetyksi ja jumalalliseksi. Senpä-
täliden on hyveellä seurauksista riippumaton oma
arvonsa, siksi on oikeudellinen kaikissa vaiheis-

saan onnellisempi kuin väärämielinen, senvuoksi

on parempi kärsiä vääryyttä kuin tehdä sitä;

sentähden ei pidä edes pahaa pahalla kostaa: jo-

kainen väärinteko näet tuhoaa sielun sisäisen jär-

jestyksen. Näissä väitelmissäiiu P. kehittää Sok-

rateen viittomia suuntia. Aikaa myöten hänen
etiikkansa kuitenkin yhä suuremmassa määrin
saa uskonnollisen leiman : sille, joka kerran on

päässyt iankaikkisen ja jumalallisen tajuntaan,

merkitsee hyve-tieto luottamusta oikean ikuiseen

arvoon, pyhitystä, joka hedelmöittää koko elon-

juoksun, jolle onnettomuus on vain koetusta ja

pulidistusta tulevaa varten.

Vaikkakin P. perustaa hyveen korkeampaan
eudaimonismiin 1. ihmisen onneen, niin määrää
hänestä hyveen sisällön kuitenkin yksinomaan yh-

teiskuntajärjestys. Valtio-opissaan P. ver-

taa valtioa elimistöön ja hän sanoo ,,lukevansa

saman kirjoituksen" valtiossa kuin ihmisessä,

pienin kirjaimin ihmise.ssä, suurin valtiossa. Ih-

misenkin olemukseen kuuluvat samat hyveet, joita

valtion olemus vaatii : ne ovat viisaus, joka on

pään hyve. miehuus, joka on rinnan, itsensähil-

lintä. joka on vatsan, ja näitten yhteistoimin-

nasta syntyy oikeamielisyys, s. o. yleinen järjes-

tys. Ihannevaltiossaan P. jakaa yksilöt kolmeen

luokkaan: hallitsevat filosofit, joiden hyve on vii-

saus, aseelliset vartiat, joiden hyve on miehuus,

ja elinkeinonharjoittajat, joiden hyve on koh-

tuullisuus, itsensähillintä : näiden yhteistyöstä

syntyy se mikä valtiollisessa järjestyksessä on

oikeata. Valtiojärjestyksessä on ihmisillä sama
asema kuin ruumiinosilla elimistön kokonaisuu-

dessa: koossapysymistä lujittaakseen P. tahtoo

vlimmissä säädvissä tehdä vhteisiksi omaisuuden
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ja n>ise< ; \ultluloinli^ta liiiii ei tali>l« vaiuiiittaa

uaisiakiuLii. Ntisiä mullistavista refurinivaati-

muksistaun 1*. ti>»iD luopuu viinieisissii tcoksis-

laan. mutta mikka h&n sitrn ottaa liuoiuioou

iliiui«tea bitaudfii. lausuu hiin kuitenkin selityk-

sen, joka tekee hiinestX eetillisen ihannokuuva-
metodin |>erustajau : lainstilitiijlin siUnuuiiiäränii on
oleva kaikkein täydellisin, olemukseltaan oikein,

aivan kuin tervrvs läiikUrin : asetettuun piitiniäti'

rUn on ilimisten sitten voimninsa mukaan pv
rittSvii.

Myiiskiu H:n teoreettises.sii filosofiassa on miiii-

rUvt a-scnia finalistisella, tarkoitusperiin tiih-

tlirUlä inietiskelyllu. joka käyttiUi olioitten kii-

sitteellistii olemusta välikappaleenaan. iliinen

tiedeoppiusa jakaa tieilon noljiiän arvoluok-

kaan, jotkn vastaavat neljää sieluntoimintaa

:

ylinnä on järjen tieto, dialektinen kUsitetietunii-

nen: sitten seuraa harkinnan tieto, joka luo iiia-

Itmaattiset tieteet; sitten arvelun I. totenapidon

löyhät empiiriset tiedot, viimeiseksi otaksuiiii-

sen koetlelemattoinat luulot. Tietiimistä ovat

kaksi en>inmainittua. joiden pohjana on ajatte-

leminen ja joiden esineenä on ..oleva": kaksi jäl-

kimäistä, joiden perustana on aistit ja joilla on
tekemistä vain ..syntyvän" I. ..vaihtuvan" kanssa.

ovat vain luuloja. Ilerakleitukselta ja Krntylok-
selta P. oli oppinut, ettei siitä, mikä kuuluu ais-

tien piiriin ja on alituisessa liikkeessii. voi saada
uiitään varmaa tietoa: Sokrateelta taas. että kä-

sitteet antavat meille varman tiedon ihmistä kos-

kevista kysymyksistä: käsitteiden täytyy antaa
meille sama varma tieto joka asi;ista. arvelee P..

koaka ne ovat [K-räisin järjestä eivätkä aistihar-

hoista. Ja koska tämä ainoa todellinen tieto ei

voi koskea e|>äti>dellista, olematonta, niin nvat

olioiden käsitteet, jotka tämän tiedon muodostu-
vat, yleispätevyydessiiän ja niuultumattouuiudes-

«aan korkeamnia^o miläriii todellisia kuin muut-
luvat ja katcKivat ai-tioliot it.se. P:n meta-
fysiikan mukaan on filosofin senlähden aina
kät.s«ltava olioiden kiLsitteellistä olemusta, nii-

den ideoita: sitA, joka satun nai se.s.sa on py-

HTTiä ja oleellista, sekä täydellistä olioitten epä-

täydelliiiyydes.sä. IJlhtien oikean, kauniin ja hy-

vän ideoista P. rakantaa käsitteistä I. ideoista aji-

tellun. Iaki[>eriiiseii järjestyk.sen. joka immanent-
tisesti sisältyi'ii olioihin on samalla olemassa erik-

(teenkin olioitten pyrinnön alkuprinsiippiiiii ja

(lerikuvana : tässä hän iiälilävUsti ajattelee py-

thacoralainten tapuun jonkun :ilistraktisen luku-

järjestelmän konkreettisen maailman perustaksi
ja »umullu sen iiinlliksi j:i päämääräksi.

\'anhoilla piii\illäiiM P. p:ihia vielii titvflelli-

•emmin pythaeoralaisen metafysiik:in lukiiprin-

-iippeihin. Nykyajan tutkijat ovat koettaneet se-

littU P:fi ideoita meidän nikamme ..voimien"
lavoin ainoastaan ajatelluiksi näkökohdiksi:
mutta paitsi ettit P. kieltämättä niin sanoak-
•emme siehillistuttaa ideat, ktiten mekin teemme
voimille, antaa hiin nimenoiiiunn niille oman ole-

tmuma^jlon s:ila|M-riiihessä »ati-maailmassa. hyvän
ja jiimalalliM-n läheisyydessä, jossa mekin, selit-

tää hän myyteissään, ennen »yntymiiäiiime olemme
oppineet ne tuntemaan: mnalli-essa elämässä ne
(«laavat mielei-mine muistelmina tiistä korkeam-
masta todellisuudesta.

Iljrrän aatella, joka on kaikkien muitten loppu-

larkoitu>. ei P. lähemmin m&äriltele: liän -elit-

tää. että sen voi vain tietäjän aavistus tajuta.

Hänen metafysiikkansa muuttuu tässä kohda-ssa
' uskonnolliseksi mystiikaksi: hyvän ja jii

(
nmlallisen ideaa ei voida ilmaista kiisittein tai

yleonsii .sanoin lausua: tätä riittävästi ynimärtä
mUttä kuvittelevat ihmiset jumiiluiitta elolliseksi,

kuolemattomaksi olennoksi. 1'. vastustaa vallit

sevaii uskon jumaltaruja pitäen niitä epämoraali
sinä ja herjaavina: korvatakseen ne ylentäväm-
millä kuvilla hän henkinäkijiin mielikuvituksella
sepittää useita myyttejä taivaallisista olioista.

]
liittyen orfisten ja muitten herännäislahkojen

I klLsitystapann. Samoista lähteistii hän noutaa
myöskin uskonnollisen autiiudcnoppinsa : on kään-
nettävä mieli pois kaikesta, mikä aistien kanssa
on yhteydessä, on oltava kuin kuollut sille, sul-

jettava sielu itseensä ja vajottava rakastavaan
korkeimman lialajamiseen : silloin sielu jo tässä
ruumiin haudassa on tajuava kuuluvansa juma-
lalliseen ja kohoava sisäiseen näkemykseen, joka
on sen korkein kyky, mutta jota harvat onnis-
tuvat kehittämiiän. Tehokkaampaa auttajaa tässä
jumaluuteen ylulistymisessii ei ihmisillä ole kuin
Eros: „platoninen rakkaus", joka kauniitten
muotojen ihailusta kohottaa meidät itse kauniin
palvomiseen, antaa meille varmuuden, että me
oikeastaan kuulumme korkesimpaan maailmaan,
ja virittää meissä eloon muiston entisestä yhtey-
destä Jumalan kan.s.sa.

lapulta 1'. yhä enemmän muuttuu mystikoksi

:

hänen luonnonfilosofiansa, jonka hän
tähän aikaan kirjoittaa, ei ole tutkinuista. vmiii

tietäjän arvelua siitä, kuinka kaikki tarkoituksen-
mukaisimmasti voisi olla. Parmenideen osimerk
kiä seuraten ei P. luonnon alituisesta iiuiuttumi

sesta uskalla antaa muuta kuin todennäköisyys
hiusuntoja: aina hän on halveksinut hionnontic
<li-ttä. joka hänestä tosin on viatonta ajanviettoa,

mutta turhaa ja mitätöntä puuhaa, jonka esi

iieenä ainoastaan on pitäii muistissa miltä todel-

lisesti olevan varjokuvat näyttävät, mitkä tule

vat ensin, mitkä jäljestä ja mitkä yhtaikaa.
Luonnonfilosofit ovat hiilien mielestiiän sadun
kertojia, he eivät tiedä, he arvaavat jok<i oikein

tai väärin, kuten ennustajat, jotka nekin voi-

vat totta ennustaa. Iluoiiiattavin P:n kosmologi
sista ja psykolo);isista rakennelmista, joihin si

sältyy koko joukko pythiigoralaisia aineksia, on
se. että hän kiisittiiä maailman eläväksi olen-

noksi: mistä olisi sielumme kotoisin, jollei

maailman ruumiilla olisi myös sielu? Demiur<;i.

jonkinlainen järkiprinsiippi ja samalla korkeampi
henkiolento, on muovaillut luodut oliot jo.staiii

sielutloma.sta aineksesta, joka on rajaton, muo-
iloton ja luaduton. ikiiiiiikiiin taikina, jostii

kaikki alustetaan: sitä .\ristoleles sitten iiiinit

ttia aineeksi I. materiaksi. Sielun käsittää P.

samalla kertaa elinvoimaksi ja henkiolennoksi

-eka nuiailman liikuntoprinsiipiksi ; määräävänä
ominaisuutena sillä on itseliikuntokyky, josta P.

johtaa itselleen ratkuisevimman todistuksensa

sielun kuolematlomiiudesta. Taioiinontieteessäkiii

P. hyväksyy vain käsitetodislukset ; fyysikoiden

kokeita hän monta kertaa )iilkkaa ja varoittaii

lopulta niistä pitäen niitä uhkarohkeana epä-

hurskautena.
Goethen sanat P :sta. ajattelijasta, koskevat

erittäinkin hänen liirmnoniiiietiskelyään : P. las-

keutuu nliL-, korkeaiiiiii:ista niaailmnsta. sanoohan.
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eikii välitä tutustua täliiiii alempaan; hän ai-

noastaiiu .-»uvaitsec ilmoittaa meille mitä tuohon
ylempään kuuluu; hän tunkeutuu alas syvyyk-

siin, ei tutkiakseen niitä, vaan täyttääkseen ne
henkensä kaipuulla takaisin alkukuvien maail-

maan. P:sta on annettu mitä erilaisimpia ar-

vosteluja; alinna oli hänen arvonsa valistusajalla,

jolloin Condillac selitti, että liänen arvelunsa

alusta loppuun olivat houretta, ja jolloin Vol-

taire piti hänen filosofiaansa sekasotkuna, jota

vain muutamat Euroopan nurkkakyliin piiloutu-

neet uneksijat tarkkaavaisesti tutkivat. 19:nnellä

vuosis. P. sitävastoin on päässyt mitä suurim-

paan kunniaan; platonselityksestä on tullut eri-

koinen tiede, ja monet sen harjoittajat ovat val-

miit allekirjoittamaan Emersonin lauselman, että

yksin P. on sen ihailun arvoinen, jota kalifi Omar
fanaattisesti osoitti Koraanille .sanoessaan ; poltta-

kaa kirjajstot, sillä se. mikä niissä on arvokasta,

sisältyy tähän kirjaan. [Raeder. ..Platons philo-

sophische Ent\viekelung" (190.5). Lutoslavsky,

„The origin and gro\vth of Platon"s logic" (1897),

Huit, „La vie et l'oeuvre de Platon" (1893).

Grote, ,.Platon and the other companions of

Socrates" (18(j7).] R. L.

Platoninen, rakkaus (ks. Platon), henki-

nen, kaikesta aistillisuudesta vapaa rakkaus.

Platonismi, Platonin ja häntä seuraavien fi-

losofien oppisuunta; sanaa käytetään myöskin
osoittamaan erityisesti platonikkojen liiaksi ihan-

teellista ajattelutapaa. Samoin sana platoni-
nen on saanut lisämerkityksen, jonka mukaan
se osoittaa jotakin, mitä ei voida eikä edes aiota

toteuttaa. R. L.

Platov f-ätofj. il a t V e j Tvanovits (1751-

1818), kreivi, ven. kenraali; otti v;sta 1770 osaa
Venäjän sotiin Turkkia ja Napoleonia vastaan,

tuli 1801 Donin kasakkaiu alamaan iksi ; huomat-
tava oli hänen toimintansa varsinkin sotavuosina
1812-14. jolloin hän johti niitä kasakkajoukkoja.
jotka hätyyttivät ranskalaisia näiden peräytyessä
ensin (1812) Moskovasta ja sittemmin (1813)

Leipzigistä.

Platsmajuri ks. L i n n a m a j u r i.

Plattdeutsch (saks.) , alasak.sa. ks. Saksan
kieli.
Platte (myös yehraska 7-irer). joki Yhdysval-

loissa, Missouri'n lisäjoki oik.. syntyy Kalliovuo-
rista lähtevistä North P. (99o"km)" ja South
P. I. Paduca (685 km) nimisistä lähdejoista.

jotka yhtyvät P. cityn luona; pituus täältä P:n
suuhun Omahan alapuolella 505 km. Pääkulku-
suuntn itäinen. Liikenteelle P. on arvoton; kui-

vana aikana se pitkät matkat on aivan kuiva.
Lähdejokia käytetään kastelutarkoituksiin.

Platten-järvi ks. B a 1 a t o n.

Plattinki iniots. platthiij). litteä nuorapal-
niikko. jota kävtetään aluksen takilatarpeisiin.

F. W. L.

Platyrrhini ks. Litteä nenäiset.
Platysomus, fossiilinen ganoidikala permi- ja

hiilikausilta ; ruumis korkea, sivuilta litistynyt,

ulktÄäriltään rombimainen. pyrstö heteroserkki-
nen.

"

V. A. K-io.

Plauen, kaupunki Saksassa, Saksin kuningas-
kunnan lounaisosassa, ent. Vogtlandin pääkau-
punki. Weisse Elsterin rannalla, usean radan ris-

teyksessä; 121.272 as. (1910). joista n. 4.000 ka-
tolilaista. — Evankelinen St. Johannis-kirkko.

kaupungintalo; Vilhelm I :n, Bismarckin, Molt-
ken ja .Julius Mosenin muistopatsaat. Lukio
(v:lta 1315), opettajaseminaari, kutomo-taideteol-
lisuuskoulu, useita ammattikouluja ; teatteri. —
Monipuolinen teollisuus Saksin kukoistavimpia;
ennen muita mainittakoon pitsi-, lanka-, om-
pele- ja nauhatehtaat sekä kaikenlainen puuvilla-

kangasteollisuus. Lisäksi on nahka-, kirja-, se-

menttitehtaita, konepajoja, värjUämöitä, olutpani-

molta y. m. Tfuomattava kauppa käsittää etu-

pääs.sä teollisuuden tuotteita. — P. (< slaav.

jiioi/e = tulva-alue) mainitaan ensikerran 1122,

joutui 15(>9 oston kautta .Saksille. PitsiteoUisuus
alkoi n. 1570-luvulla. (E. E. K.)

Plausibeli (lat. plausi'bilis - suosittu. <; plau-

dfjc = taputtaa käsiä), hyväksyttävä, todennäköi-
nen.

Plautus, Ti tus Maccius (254-184 e. Kr.),

roomal. huvinäytelmärunoilija. syntyisin Umbrian
Sarsinasta, josta näyttelijäjoukkueen mukana
tuli Koomaan. Turvatak.seen siellä toimeen-
tulonsa P. kirjoitteli näytelmiä, ainakin 21 lu-

vultaan, joista kaikki muut paitsi „Vidularia"
ovat säilyneet (nim. ..x\mpl\itruo'", .,Asinaria".

..Aulularia". ..Bacchides". ..Ca.sina", ,,Captivi".

..Cistellaria". ..Curculio", „Epidicus", „Mena-
echmi". ..Mereator", ..Mostellaria", ..Miles Glori-

o.sus". ..Poenulus", ..Pseudolus". ..Persa", „Ru-
dens". ..Stichus". ..Trinummus". ,,Truculentus").

muutamat kuitenkin katkonaisina. P. sepitti näy-
telmänsä kreik. esikuvien mukaan, toisinaan hän
lienee suorastaan kääntänyt Menandroksen
(ks. t.j y. m. kappaleita. Mutta hänellä oli aina
kyky sovittaa kuvauksensa kotimaisiin oloihin

ja verestää tyyppejään omilla terävillä huomioil

laau. Hänen kielensä on mehevää kansankieltä,

täynnä kansanomaisia käänteitä ja sutkauksia,

joihin liänen rikas huumorinsa nautinnolla pu-

keutuu ja synnyttiiä iloi.sen rähäkän katsomossa,

kun se näkee, kuinka halveksitulle saiturille,

suuriluuloi.selle sotilaalle, turvattomalle neito-

selle tahi rakastuneelle nuorukaiselle tehdään
oikeutta. Kielentutkimukselle ovat P:n komediat
tärkeitä väärentämättömän kansanomaisen kie-

lensä ia myös runollisen rakenteensa vuoksi.

jossa P. on vanhan saturnilaisen runomitan ja

Laajuudelle perustuvan kreik. runon viilimailla.

— P:n teosten tekstin kriitillisessä käsittelyssä

saavutti huomattavia tuloksia F. Ritsehl (..Pa-

rerga Plautina". 1852. ..Opuscula". 1868. 1879.

kriitillinen tekstipainos 1848-53) ; myöhemmistä
julkaisijoista mainittakoon Götz & Schöll

(1892-96). Sonnensphein (1907) sekä tutkijoista

C. F. W. Miiller. Spengel. Langen (..Beiträge

zur Kritik und Erklärung des P.". 1880). Leo
(..Phiutinische Forschungen". 1895), Löfstedt

y. m. E. n-1.

Play fnlrij (eugl.). peli. näytelmä.

Please fpllzj (engl.). olkaa hyvä.

Plebeijit ks. P 1 e h s.

Plebiscitum (lat. pl€hisci'tum t. plebis- sclttim.

<; pirii/< = kiinssx, ja ,scif«»! = päätös), kansanpää-
tös. erittäinkin sellainen, jolla jonkun luovutet-

tavaksi aiotun alueen asukkaat ratkaisevat, ha-

luavatko joutua uuden valtion (sen, jolle alue on
luovutettavaksi aiottu) yhteyteen vai eivätkö. Tä-

män säännöstön käyttämistä harrasti erittäinkin

Napoleon III. jonka vaikutuksesta sitä 1800-hmin
keskivaiheilla erinäiset kerrat kävtettiin. kuten
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Savoijia ja Niuaa Kanskallr luovutettaessa

0860) »eki Sardinian laajetessa Itallnu kiiuiiipis-

kunnakvi (186l>-T0). V. J8Ö6 tolidyn Praugin so-

pimuksen nojalla olisi Pohjois-Schlesuig ollut

Tanskalle palautettava, jos sen viiestö kansanpäli-

tCksellii olisi sellaisen toivomuksen lausuuut,

mutta älnestystil ei pantu toimeen ja 1ST8 Preussi

ja Itiitalta kumosivat tuon sopiniusiiiUarUyksen.

— Viime vuosikymmeninä p;ia ei ole käytetty.

— ks. O p t s i o u i. h'. E.

Flebs ilat.i. Kooman valtion aateliton rahvas,

alk. \anliinipleu roomal. sukujen kukistama ym-
piiriitun latinalainen viie-tö. jolle Servius Tullius

antoi jonkuulaiset kansalaisoikeudet, mutta ei

Univaltaa eikA oikeutta virkoihin. Tiimiin syr-

jftytetyn sUdyn ja vanhan sukuaatelin ipatricii.

nol'ile--i välinen taistelu kesti vuosisatoja, kunnes
kumpikin siiäty lopulta tunnustettiin valtiollisesti

yhdena^vul^ek^i (n. 286 e. Kr.». Myöhemminkin
esiintyy sana plebs, plehei (plebeijiti merkitse-

m&ssS alempaa rahvasta vastakohtana ylhiiisille

aaatelisille toptimates. nobiles). vrt. Rooma,
historia. E. Hl.
Flecoptera I. Prrlidce. iltakorennot 1.

k o r e n II o i s e t. piiiväkorennoille liiheistii su-

kua olevia hyönteisiä: muodonvaihdos on vail-

linainen, neljä kaivomaista siipeii. Takasiivet

ovnt suuret, etusiipiä leveilmmät. Lepotilassa sii-

vet ovat poimuissa littciUti selän yli. Naaras
kuljettaa kauan aikaa munansa mukanaan ke-

riläntyneinä yhteen ryhmUun takaruumiin syven-

nykseen. Toukka elää virtaavassa vedessä, usein

hyvin vuoluissakin paikoissa. Se muistuttaa

päiväkorennoiden toukkia, mutta eroaa siinä, että

sillä on vain 2 perälisäkeltä takaruumiin päässä.

että pää on hyvin leveä ja että ilmaputkikiduk-
set. joilla toukka hen^rittää. sijaitsevat kaikki

likellä raajojen kiinnityskohtia.

U. 8a.
Plecotus ks. S i i p i j a 1 k a i s e t.

Flecto^nathi ks. Jäykkäleukaiset.
Plectrophanes ks. Pulmunen.
Fledeerata iransk. plaider), puhua innok-

kaasti jonkun aseman puolesta.

Fleedi ks. P 1 a i d.

Flehwe f-itel, Vetseslav Konstantin o-

vit» von (1846-1904), ven. hallitusmies; tuli

1888 Tirkamieheksi oikeusministeriöön. 1881 sa-

laisen poliisin päälliköksi johtaen Aleksanteri

II .n murhan johdosta toimeenpantua tutkimusta;
1884 aisäasiainministerin apulaiseksi ja 1894
valtakunnansihteeriksi: toimi v :sta 1890 .Suomen
ministerivaltiosihtcertnä ajaen yhdessä kenraali-

kuvernMjri liohrikovin kanssa Suomen autono-
mian hävittämistä tarkoittavaa politiikkaa. V :sta

1902 sinäasiainministerinä piti tarmokkaasti yllä

vallitsevaa virkavaltaista järjestelmää, koetti tu-

kehuttiu kaikki vapaaniielif^et liikkeet; hänen
aikanaan tapalitui jiiutalai^vajnoju Etelä-Venä-
jällä ja otettiin takavarikkw>n Arme<-nian kir-

kon omai<<uus. y. m.; murhattiin pommiräjäh-
dyksellä heinäk. 1904 Pietarissa,

Flein-air-maalaus liilanB'r-/ ks. Ulkoilma-
maalaus.
Fldn pouvoir /p/4' puvuö'r/ (ransk.), tAysi

valta.

Flelofyllia., tilapäisiä muodottomuuk«ia, joita

tavataan kerrotuissa lehdissA ja ilmenevät siinä,

ettft yksityisen lehden normaalinen lehdykkäluku

j

suurenee: esim. 4- ja 5-haaroiset apilaanlehdel

I ja 4-ä-haiiraiset mansikanlehdet. J. l. L.

Fleiotaksia, kasvil., kiehkuroiden luvun li-

sääntyminen kukissa, jolloin esim. yhden terä-

kiehkuran asemesta syntyy 2 t. useampia kieh

kuroita terälehtiä. Tällaiset tapaukset aiheutta-

vat täytettyjen 1. kerrottujen kukkien synnyn.
J. l. L.

Fleissata (ruots. splissa). punoa kaksi köyden-
piiätä toisiinsa kiinni. Punomisessa käytetään
apuna rautaista puikkoa n. s. m a I s p i k i n.

Pleissi tamer. suom., < engl. p(uce), paikka.

Fleistoseeni (kreik. ;iIri«/os = enin, ja kainos

= uusi). geol., kvartäärisysteemin vanhempi ala-

osasto, joka käsittää jääkautiset muodo.<tumat(ks
Geolofriset muodostumat).

Plejadit (Seulniset. Rinnseula,
R y h m ä t ä h d e t). tähtiryhmä Härän tähti-

kuviossa. Paljain silmin voidaan erottaa 6 täh-

teä: Alkyone. Elektra. Atlas. Maia, Merope ja

Taypeta. Kiikarissa luku kasvaa monin kerroin,

ja ryhmä esiintyy erittäin loistavana. Plejadi-

tahtien samansuuntainen liikunta osoittaa niiden

olevan fyysillisessä yhteydessä toisiinsa. /7. R.

Plektron /-«'-/, puu- tai norsunluusauvanen.
jolla kreikkalaisen lyyran tai kitaran kieliä

nappailtiin.

Plener [plcnar]. 1. Ipnaz von P. (1810-

1908). itäv. finanssimics ; toimittuaan virkamie

henä finanssihallinnon alalla oli raha-asiainminis-

terinä 1800-65, kauppaministerinä 1807-70; edus-

tnjakamarin ja v :sta 1873 herrainhuoneen jäse-

nenä. — 2. E r n s t v o n P. (s. 1841). polifikko.

edellisen poika; toimi ensin diplomaattisella

nialla v:een 1873; valittiin sen jälkeen edustaja-

kamariin ja Tiöömin maapöiville ollen sittemmin
.«saksalaisten vapaamielisten iohtnjia: raha-asiain-

ministerinä 189S-95: tuli 189.'> Itävallan ja Unka-
rin yhteisen ylilaskuhovin esimieheksi ja 1900

herrainhuoneen jäseneksi; julkaissut m. m. ,,Fer-

dinand Lassalle" (18S4|.

PlSnipotentlaire lplenipotäsiä'rf (ransk., <
lat. pli''itu3 potc'titi<i\, valtuudella varustettu, täysi

valtainen. Nimitystä käytetään erittäinkin lä

hettiläistä; valtioitten edustajain eli n. s. diplo-

maattisten asiamiesten toisen arvoluokon muo-
dostavat ..ylimääräi.set lähettiläät ja täysival

täiset ministerit" (..envoyös cxtraordinaires et

mini^tres pifnipotentiaires")

.

/f. E.

Plenum (lat.. = täysi) ks. Täysi-istunto.
Plenum plenorum f-e- -inö'-] (..plenumien ple

numi": ks. Plenum), .Suomen 1809 v:n valtio

päiväjärjestyksen (§ 47) mukaan kaikkien sääty

jen yhteinen istunto, jommoinen oli pidettävä

k:ihden sääilyn vaatimuksesta. Sellaisessa istun-

nossa ainoastaan keskusteltiin, mutta ei tehty

päätöstä. Senaatin jäsenillii oli oikeus olla saa

puvilla p. p:8sa ja ottaa osaa keskusteluun. Pu
liettä johti maamarsalkka taikka, hänen estet

tynä ollessaan, järjestyksessä lähin puhemies.
U. K.

Plenus venter non studet libenter fplP- -be'1

(lat.). täysi vatsa opiskclne vastahakoisesti.

Pleokroismi (kreik. pleon = enemmän, ja

khröma = väri), se kahtaistaittavicn värillisten

kivennäisten ominaisuus, että niiden liipi kul

keva valo eri suunnissa on eriväristä tai vaihte

levaa kirkkautta. Ilmiön syynä ei ole ainoas

taan valon taittumisen vaan myös ahsorptsio
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uin vaihtelevaisuus eri suunuissa. Kaksiakseli-

set kiteet näyttävät siten kolme eri väriä (tri-

kroismi ) ja yksiakseliset kaksi (diokroismi).

Pleomorfia = p 1 e o m o r f i s m i (ks. t.)

.

Pleomorfismi (kreik. pleon - enemmän, ja mor-

p/»e = muoto), useilla alemmilla kasveilla, varsin-

kin sienillä esiintyvä monimuotoisuus, joka il-

menee kyvyssä syunyttäil useita erilaisia lisään-

tymiselimiä. Alhaisimmalla asteellaan määrää-
vät vaihtelevaisuuden ulkonaiset seikat, kehitty-

neemmällä asteella tavataan määrätty jaksojär-

jestys, joka kuuluu sukupolvenvuorotteluun sen

laajassa merkityksessä. — Myös nimitetään p:ksi

lehtien erilaisuutta kasvin eri ikäkausin,-!, sa-

moin kukkien pölyytystä edistävää monimuotoi-
suutta samalla lajilla. A". L.

Pleonasmi (kreik.), useiden enemmän tai vä-

hemmän samaa merkitsevien sanojen asettaminen
rinnatusten saman käsitteen ilmaisemiseksi, esim.

,,Olipas meininkiä ja aatosta kaiken aattelijalla,

Luojalla näet, sillä kolmiyhteisellä". — Lause-

tapaa, jossa on p:ia. sanotaan pleonasti-
seksi. A. K.

Pleonasti, spiuelli-ryhmään kuuluva tumman-
värinen kivennäinen, joka on pääasiallisesti mag-
nesiumaluminaattia (MgO. AljO,), mutta sisältää

myöskin rautaoksidulia ja -oksidia (FeO ja FejOa).

E. M-nen.
FleToma [plerö-] (kreik.), täyteys, gnostilaisen

opin mukaan valon valtakunta ja jumalaisten
olentojen asunto, vrt. Gnostilaisuus.

E. K-a.

Plesiosaurit ikreik. plisios = melkein, ja sauros
= liskoeläin). joutsenliskot, sukupuuttoon

Joutsenliskoja (taustansa kalaliskoia).

kuolleita liskomuotoja Saurop1erygiaTyhmä.i\. meso-
zooiselta maailmankaudelta. P. olivat mitä täy-

dellisimmin vesi- (meri) elämään mukautuneita,
ulkomuodoltaan mitä eriskummaisimpia: pieni si-

siliskon pää ja siinä terävät hampaat, jotka si-

jaitsivat erityisissä hamniaskuopissa, kuten
krokotiileilla, tavattoman pitkä kaula (siitä nimi
joutsenlisko), typäkkä, latuskainen, vatsan-

puolelta vahvasti suojattu ruumis ja sen jatkona
lyhyt pyrstö. Viisivarpaiset raajat olivat, kuten
vesinisäkkäillä, Ijhyiksi, evämäisiksi airoiksi

muuntuneet. Iho oli paljas. Useita kymmeniä la-

jeja Piesiosaurus-sukua. pienimmät 2, suurimmat
aina 15 m mittaisia, tunnetaan osaksi sangen
hyvin säilyneiden luurankojen muodossa pää-
asiassa Euroopan ja Pohjois-Ameriikan jura- ja

liitukerrostumista. V. A. K-io.

Pleskov ks. P i h k o v a.

Plessimetri (kreik. plcssein = lyödä, iskeä, ja

metron = mitta), lyönninlukija, perkussionissa
(ks. t.) käytetty norsunluusta, metallista y. m.
valmistettu levy.

Plethon [pletön], Georgios Gemistos
(lo,55[V]-u. 1450), kreik. oppinut, synt. Konstan-
tinopolissa, oli Peloponnesoksen hallitsijain Ma-
nuel ja Theodoros Palaiologoksen palveluksessa,

oleskeli 1438-41 Italiassa ja herätti siellä esitel-

millään harrastusta Platonin sekä Plotinoksen
filosofian tutkimiseen. M. m. Cosimo dei Medici
ihastui silloin platonilaisuuteen ja perusti sen
johdosta myöhemmin Firenzeen

,
.Platonilaisen

akatemian". A. Or.

Plethora (kreik. plethffre), täysiverisyys.

Plethron, kreik. pituusmitta, 100 jalkaa t.

'/e stadionia, attikalaisen mittakaavan mukaan
29.6 m: pintamitta, 10,000 jalkaa^ attikalaisen

mittakaavan mukaan 876 m^ L. T.

Pletsch [plets]. Oskar (1830-88), saks. pii-

rustaja; tunnettu Ludw. Richterin tapaan teke-

mistään, lapsimaailmaa esittävistä puupiirros-

kuvituksista, jotka ilmestyivät aikakauslehdissä

ja itsenäisinä, eri maihin (Suomeenkin) levin-

neinä lasten ja kansankirjoina. E. R-r.

Plettenberg [-rjh], Walter von (k. 1535),

Saksan ritarikunnan maamestari Liivissä, syn-

tyisin \VestfaIenista. valittiin 1494. oltuansa jo

kauan aikaa ritarikunnan viroissa, maamesta-
riksi ja ryhtyi tarmolla maan sekavia oloja jär-

jestämään. Sodassa Venäjää vastaan 1501-03 hän
voitti venäläisten moninkertaisien sotajoukon

Smolinan taistelussa lähellä Pihkovaa. Uskon-
puhdistuksen levitessä Liivinmaalle P. asettui

sovittavalle kannalle, joten uusi oppi sai tilai-

suuden voittaa alaa. Kaupunkien. Riian ja Tarton,

tarjouksen, että hän julistautuisi Liivin maalli-

seksi hallitsijaksi ja lopullisesti rikkoisi välinsä

katolisen kirkon kanssa, P. sitävastoin hylkäsi.

7v. G.

Pleura (kreik., = kyljet) . rintakalvo 1.

k e u h k o p u s s i on ohut seröösinen kalvo, joka

päällystää rintaontelon seinämän sisäpintaa (seinä-

myötäinen keuhkopussi, p. parietalis) ja keuh-

kojen ulkopintaa (sisusmyötäinen keuhkopussi,

p. visceralis) ja joka sitäpaitsi kulkee kahtena
väliseinänä rintaontelon takaseinästä sen etusei-

nään (välikarsinakalvo. p. mediastinalis). Tällä

tavoin p. jakaa rintakehän kolmeen onteloon:

kummankinpuoliseen keuhkopussionteloon, jossa

sijaitsevat keuhkot ja parittomaan rinnan väli-

karsinaan. Viimeksimainitussa ontelossa sijait-

see edessä ylhäällä kateenkorvarauhanen, sen ta-

kana ilmatorvi ja sen suuret haarat sekä ruoka-

torvi, alempana on rinnan välikarsinassa sydän
ja siitä lähtevät sekä siihen tulevat suuret veri-

suonet, y. K.
Pleuritis ks. Keuhkopussintulehdus.
Pleurococcus ks. Vihreät levät.
Pleuronectes ks. Kampelat.
Pleurosigma ks. Ruskolevät: Piikuoriset

levät.

Plevna, kaupunki Bulgaariassa, n. 5 km
Vid-joesta itäänpäin, tunnettu siitä, että turk.

päällikkö Osman pasa siellä piti lujasti puoliansa

venäläisiä vastaan ven.-turk. sodassa 1877 ; venä-

läisten rynnäköt 20 p. heinäk., 30-31 p. heinäk.

ja 11-12 p. syysk. torjuttiin, minkä jälkeen he

aloittivat säännöllisen piirityksen ; vasta 10 p.



«t Plexus Plombi • 92

jouluk. 0>nuiD paÄii. trhtyilu onnistumultuiiiuii

muriautuniUyrityk^n. uitautiii.

Plexus ilal.), iiiial., Terkkoutuiim. |niuo6, ot«u-

Lin l>friiK>?tos>;i iks. t. jii Selkäydin).
PU niixk . < lat. ^ir<i'rf - poimuttaa), hyvil,

virbrtMön oiintsiniDrn. ryliti.

Pliki rtiol^ ftligg) . puunaula.

PUnius. 1 Caiuo P. S«cuudus ran-

iiriupi iMaiuri r23T'Ji. rooiiial. oppinut, syiit.

Coniumissa <uyk. Coinoi. sai .turmuuMi Vesu-

viuksen purkauksessa pyrkiessään liian liiheltä

tancustelenuian luola suurennioistn luounon-

ilmiötii. P:u alikrruus ju työkyky oliv»t hiirvi-

uaUeu suuret ; liliiitii pitlelliin aik.insa oppinoim-
panii mielieiiä. lian kirjoitti sotatiodcttii. sola

historiaa, kielitiedettä. rrtoriikk»a. keisarien his-

toriaa ju luonnonliistoriiia käsitteleviä te<iksia.

Viimetnninilulle alalle kuuluu se suuri teos. jrka

meille on siiilynyt. o7-kirjainen ..Historia natu-

rulis' . luoiiiioutieKfllineu kokoelnmteos. jotu

varten mitä niuninaisinipia lähteitä on ktiytc-tly.

Kirjallisena teoksena »e on snnfn.'n keakiakcr

lainen, mutta tietoliihteeaä (osim. taidehisloriullci

erittiin tärkeä. Julk. Sillin (1S51 38) y. in.

[Kalkmann. ..Die Quellen der Kunstgeschiehte
des P." (1 898 1.1

2. Caius P. Secundus nuorempi (Minor)

i62-n. 114i. edellisen sisarenpoika jn ottopoika,

alkoi julki:<en toimintansa asianajajana ja oli

Vervan ja Trujauuksen aikana monissa valtion-

ritoissa. in. m. konsulina v. 100. sitten prokon-

sulina Bitliyniassa ja 111-112 keisarillisena käs-

krnhaltiana (lepitusi siimas.sa maakuDnassa.
P. oli jalo ja hieno luonne, mutta halusi suu-

renti, kulon liSuen esikuvansa Cicero, julkista

kunniaa ja buomattuja paikkoja. Kirjailijana

P. on aikalaisestaan etevimpiä. Meille on hänen
teoksistaan sSilynyt ..Panefryricus", kiitospuhe

Trajanukseile konsulinvirasta. siro sepustus, sekä

9 kirjaa kirjeitii vv:lta 97-109 ja niiden lisäksi

joukko virkakirjeitä keisarille. Viimemainittujen
Joukonsa on kuuluisa kirje kristityistii. — P:n
kirjeet orat erittäin monipuolisia njantutkimuk-
en lähteitä ja myös muodollisesti kypsiä. —
lulk. H. Keil ilSTO). siinä index n o m i n u m,
.Mommsenin kirjoittama. [Tli. Mommsen. ..Zur

I>el)enhi.'es<-liichte deit jiingeren P." (Hermes. 3:s

iiid. iHoni.j E. ni.
Pllnttl kreik. fi/ni<Äo» = tiilikivil. I. Tavalli-

•eali neliöinäinen. epypt. tyylissä pyöreä pylviiän-

jalan aluslautta. k». Pylväs. — 2. ks. Voi-
mi>lelu telineet.
PllobippoB 1. P I i o h i p p u s. hevosen plio-

Mrenikatitinen kantaisi ; sivuvarpant ja pohjeluu

JO Bivnn -urkastuneet.

Plioaceni (kreik. pleion - enemmän, ja kaino»
= uu»i'. i}>i>l.. tertiäilrisvsteeinin nuorin alaosasto

(ks. Oeolopiset muodostumat.
Fliaee iransk. fUitt^. < p{i«xrr = poimuttaa),

tAvallisesti naioten pukutarpeiksi käytetty ohut,

(Unnölliiiiin poimuihin laskostettu kan);as.

Flltt, fj u • t a v I, e o p o I d (1 «38-80) , gaks.

tmtntji, T'>ta IHTö kirkkohistorian professorina
F- 1 P. on oltnniit osaa Herzotnn teo-

! . lencyklopMlian julkaisemise«-n 1877-80.

P.'i,it'->- ..<irundria* der Svmbolik" (187.5).

E. K-a.
Pljoaa. joki Lunleia-Venftj&llll. Pietarin kuver-

neraentiMa. Nurvun liailjnki oik.: n. 27.*) km, las-

kee Narvajin Narvan knupunpn yläpuolella. P:n
suussa l5t>ö pidettiin rauhauneuvutteUija ruotsa-

laisten ja venäläisten välillä, joiden kestäessä

Pontus de la (^nrdie hukkui.

Floceidae ks. K u l o j a I i n u u t.

Plock [otskj. 1. Kuvernementti (ven. /'(oMJkaja

<7i<b(T«ii(ii Venäjän Puolassa, sen pohjoisosassa.

Preussin rajalla Veikseliu pohjoispuolella ; 9.446

knr. 705,400 as. (l',>12). — P. on tasaista, vilja

vna maata, viettää loivasti elelitiin päin: metsää
vain 10,»<-f pinta-alusta 1 19071. .\sukkaista 80,.%
puolalaisia. 9.i^r juutalaisia. 6.t<;r saksalaisia,

•(.]<^^ venäläisiä. Uskonnollaan protestantteja on
l>.«r;-. Lukutaitoisia 33.»<;; ; kansakouluis.sa (263)

17.441 opp. (1911). Maataloutta harjoittaa .')9,T9i,,

(i-ollisuutta 9.»^f., kauppaa ja liikennettä f>,«%

väestöstä, .'suurella huolella harjoitettu maanvil-

jelys tuottaa viljaa yli oman tarpeen; sato 1912:

ruista 241,100 ton., knuraa. vehnää ja ohraa yh-

teensä 190.200 tou., perunoita 897.100 ton. Lisäksi

viljellään paljon sokerijuurikasta. Nautakarjaa
193„')36, hevosia 99,787, lampaita ja vuohia
101,983, sikoja 43.548 kpl. (1912). Teollisuus mi-
tätön (3.738 työmiestä 1910). mainittava vain so-

keriteollisuus |2.78Ö työmiestä). •— Kuljettavia

vesiteitä 408 km. niistä höyryaluksille sopivia 178

km. Rautatie i48 kmi kulkee P:n poikki etellLstH

pohjoiseen. — P. jakaantuu 7 piirikuntaan. — 2.

Kdellämainitun kuvernenientin piläkaupunki (ven.

l'lolslc), Veikselin oik. rannalla: 30.771 a-s. (1910),

puolalaisia ja juutalaisia. — Hoomal. katolinen

tuomiokirkko iper. 966: useita ruhtinasten hau-

toja), luterilainen kirkko, pari synapopaa, piis-

panpalatsi. Pari lukioa, opettajaseminaari, useita

kirjastoja: teatteri. — Veikseliä myöden harjoite-

taan vilkasta viljan, villan ja sokerijuurikkaan

vientiä sekä kivihiilen, suolan y. m. tuontia. Myl-

lyjä. — P. on Puolan vanhimpia kaupunkeja,
mainitaan ensi kerran 900. Seur. vuosisadoilla

P. oli usein kuningasten asuinpaikkana, tuli 1207

Ma,sovian rulitina-skunnan i)ääkaupunpiksi, joutui

1351 takaisin Puolalle. Kasimir linnoitti P:n
1353, Ruotsalaiset hävittivät sitä 1657 jn 1704.

E. E. K.

Ploesci 1. Ploesti /plojr'silJ, Prahovan piiri-

kunnan päiikaupunki Homnaniassa. Transsilvaa-

nian alppien eteläjuurella. Bukarestista pohjoi-

seen, rautatienristeyksessä; 56.594 as. (1913). —
Kolmisenkymmentä kirkkoa, lyseo, opettaja.semi-

naari. kauppa- ja käsiteollisuuskoulu. Tärkeä
kauppa- ja teollisuuskeskus. Poltfoiiljynpuhdistus-

hiitoksia l vinpäristfissä polltoöljykenttiä).

Ploetz Iplntxl. Karl 11819-81). snks. koulu-

mies ja etevä oppikirjain tekijä. Laatinut useita

[laljon kiiytelyitii oppikirjoja erittäinkin ranskan
kielen opetusta varten, kehitellen niissä uusia,

käytännöllisyyttä tiihtäileviä menetelmiil. Ruot-

sin- ja suomenkielisinä P:n oppikirjoja on aika-

naan käytetty meidänkin maa.ssamme. C. G.
.Suanin toimittamana ilmestyi P:n kirjoittama

..Ranskan kielen alkeisop[(i" (1878) ja K. M.
Lindforsin toimittamina ..Lyhykäinen franskan

kielioppi" (IH86) sekä ,,Uu»i franskankielinen

alkeiskurssi" (1888). O. Mc.
Ploki (cnpl. jn ruots. blnck) . väkipyörä,

Plombecrata <ks. Plombi), varustaa lyijy-

leimalla: varustan liammas plombilla.

Plombi (lal. ;</umfcum = lyijy), lyijysinetti,

lyijyleima. jollaisia esim. tullilaitos käyttiiä var-
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muussinetteiuii ; liaiiipiKmtäytc. ks. Hampaan
taudit.
Plomgren I plumiirinj, Tomas (1702-54),

iiiots. liikiMiiic- ja poliitikko; perusti IT-') tukku-

liikkeen Tukliolniaan: oli yksi niitä, jotka ensi-

mäisinä ruots. laivoilla tuottivat ulkomaisia ta-

varoita Ruotsiin, ja tulikin sen vuoksi 1738 yh-

deksi Levanfin komppanian johtajaksi. P. antau-

tui myöskin innolla ]"ilitiikkaan ja ajan valtiol-

lisiin vehkeilyihin olion hattupuolueen innokkaim-
pia jäscniii; oli Tukholman e<lustajana valtiopäi-

villä 17:W-.")1: porvaris.sääilyn puhemiehenä val-

tiopitivillä 1751-52: tuli 17Ö9 pankkivalluusmie-

lieksi. 1747 rautakonttoorin valtuutetuksi, kauppa-
neuvokseksi ja Tukholman kauppapormestariksi;
liänen vUitetäiin käyttäneen valtiollisia luottamus-

toiniiaiisa liikeasioidensa edistämiseksi. J. F.

Plootu 1. plooturaha (ruots. plätmynt).
.suuri vaskilevyraha. jota käytettiin Ruotsissa
1600- ja 1700 luvuilla. Suuressa Va,skivuoressa

(Stora Kopparberget), Falunin lähitienoilla, oli

tarjona runsaasti vaskea, jota ei siihen aikaan
ollut saatavissa muualla Euroopassa kuin Sieben-

biirgenissä. Näin oUeu oli luonnollista, että tämä
arvokas metalli pääsi Ruotsissa rahana kullan

ja hopean rinnalle, V:sta 1624 saakka lyötiin

sieltä vaskirahoja. P:t tulivat käytäntöön Kris-

tiinan hallitessa, Ensimäiset lyötiin 1644 Aves-
tan rahapajassa. Ne olivat arvoltaan 10 talaria

ja painoivat 2 leiviskää 18 naulaa. Näin suuria

rahoja ei sitten enäii lyöty, mutta 1649 mää-
rättiin lyötäväksi 8. 4, 2, 1 talarin p:ja,

Kaarle XI lyötti 1674 ,"> ja :i talarin p:ja.

Pysyväiseen käytäntöön tuli '/s talarinen,

jota hän alkoi lyöttiiii 1681 (painoltaan 2 tai

l,t naulaa). Plooturaliaa lyötiin paitsi Avestassa
myös Suuren \'askivuoren läänin Garpenbergissä,

Tornion Lapin Svappavaarassa sekä Jämtlannin
Ljusucdalissa. Gustafsbergissä ja Karlbergissä.

Tavallisimmat ovat Avestassa lyödyt. Viimeiset

p:t ovat Aadolf Fredrikiu ajalta. .1)-. H,
Plooturaha ks, P 1 o o t n.

Plotinos Ii>lö1i'-j (204-270 j. Kr.), uusplatoni-
lai^en filosofian päämies, .synt. Egyptissä, oli

Aleksandriassa Ammonios Sakkaan oppilaana,
opetti sitten Roomassa. P:n teokset julkaisi ot-

sikolla ..Enneadit" hänen oppilaansa Porphyrios.
Hänen järjestelmään,sä nimitetään nykyänsä
P a n e n t e i s m i k s i, s. o, kaikkiyhteyden juma-
loimiseksi. Jumala on hänestä ääretön Ykseys,
josta maailman moninaisuus asteittain säteilee

yhä väheneviiil täydellisyyttä kohti, kuten aurin-

gonsäteet auringosta — eroamatta silti alkuyk-
seydestä. ..Säteilyn" ensimäisenä asteena on ju-

malallinen järki Hius), joka sisältää itsessään osi-

naan yliaistilliset ideat 1. aatteet, kaiken alem-
man olevaisen perikuvat ; toisena asteena ovat

sielut, kolmantena aineellinen olevainen. Ihminen
on langennut aistillisuuteen ja vieraantunut Ju-
malasta, Hänen tehtävänsä on palautuminen Juma-
lan yhteyteen harjoittamalla hyveellistä elämilä ja

filosofista ajattelua, ylinnä haaveellisella, välit-

tömällä Jumalan tuntemisella. ,,ekstaasin" tilassa,

jossa äärellinen ..eroaa itsestään" ja vajoaa ra-

kastavana Jumalaan, P:n mystiikka on suuresti

v.aikuttanut kirkkoisien, keskiajan, renesanssin ja

romantikkojen liaaveiluiliin; hartaana ylevän hen-

kisyyden äänenkannattajana ja nerollisena kir-

jailijana hänellä onkin korkea arvo. [P:n ..En-

neaden in AusHahl", julk. Kicfer (1905, nyky-
aikaiselle lukijalle sovitettu valikoima) ; Lyly.

,,Plootinos sielun substansiaalisuudesta" (1889).

|

R. L. (A. Gr.)

Plotsk ks. P I o e k.

Ploug Iplaug t. plau]. Par m o Karl (1813-

94i. tausk. kirjailija ja politikoitsija. s;iavutti

jo ylioppilaana suurta suosiota sukkelilla yliop-

pilaslauluillaan ,,En samling viser og vers", jotka

hän julkaisi salanimellä Povi Rytter, sekä
ylioppilaselämää kuvaavilla ilveilyillään „At«lla-

ner" (1839-42). Ylioppilasnuorison parissa hän
oli vapaamielisten johtaja, perusti ylidessä mui-
den kanssa v. 1839 ylioppilasyhdistyksen ,,.'\cade-

mieum" ja toimitti 1841-81 ,.ripdre!andet" lehteä,

jossa hän innolla puolusti Pohjoismaiden yhtci-

syysaatetta. V:n 1848 vaiheilla hän oli vapaa-

mielisen ja kansallisen puolueen innokkaimpia
johtajia, mutta hänen edustamansa suunta sai

1864 kuoliniskunsa, lS6fl-luvun loppupuolella liän

julkaisi runoteoksen .,Tre tidsdigte", 1870 luvulla,

kun uusi brandesilainen suunta kirjallisuudessa

pääsi vallalle, asettui P. jyrkästi sitä vastaan jul-

kaisten kiivaita poleemisia kirjoituksia.

H. Kr-n.

Plozk ks, P 1 o c k,

Plumatella ks. S a m m a 1 e I ä i m e t.

Plumbaatit, lyijysuperoksidin alkaliyhdistyk-

set.

Plumbum liat.), lyijy. P- aceticum, etikka-

happoinen lyijy, lyijysokeri : p. carbonicum. hiili-

happoinen l.vijy. lyijyvalkoinen; p. oxydatum.
lyijyoksidi, p. orydatnm fHscuni, lyijysuperoksidi

:

p. oxyt-Uiium nihnini, mönjä.
Plumputinki (engl. plumpudding) , luumu-

putinki. eräs engl. kansallisruoka, joka valmiste-

taan vehnäjauhoista, munuaisrasvasta, munista,

hyjtelöstä, rusinoista, korinteista ja erilaisista

mausteista,

Plumula, a 1 k i o s i 1 m u, tavallisesti sirkka-

lehtien ympäröimä verson aihe kasvialkiolla vrt.

A 1 k i o.' Ä. L.

Plunger-mäntä (uppomäntä), vesipum-

puissa käytetty mäntä, jonka pituius ou isompi

kuin pumpun isku, siinä kun
ei, kuten laakamännissä, käy-

,

tetä erityistä männänvartta

:

p. on samalla sekä mäntä että

männänvarsi (kuva), joten sen

tulee käydä tiivistysholkeissa.

P:t valmistetaan tavallisesti

valuraudasta, ja noin 100 mm
läpimittaisista alkaen ne vale-

taa,n ontoiksi. Ruostumisen es-

tämiseksi p. voidaan päällys-

tää n. 3 mm paksulla vaski-

tahi messinkitupella. Pienet

p:t tehdään usein pronssista. Ontot p:t ovat

usein toisesta päästä avonaiset: isoissa p:issä

käytetään sisällä vahvistusripoja. Isojen vaaka-

suorien pumppujen p:t lasketaan siten, että ne

painavat yhtä paljon kuin niiden kokoinen vesi-

määrä, joten ne uivat vedessä; silloin on kulu-

minen pienin mahdollinen. E. S-a.

Pluraall (lat. p/urfi^is = monta koskeva), m o

n i k k o. nominin tai verbin muoto, joka ilmoit-

taa esineitä tai toimittavia persoonia olevan

useita, ks. Numerus.
Plurale tantum [iirä'-] (lat.. = ainoastaan mo-
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nikolliaeD'. »ubstantiivi, jolU on ainoiistann mo-
Dikolllnra muolo. esim. länget, häät, r<j/tio;>uit>af.

A. K.
Floralls, p 1 u r a a 1 i iks. t.) . P. m a j e s t a-

ti< /-'•]'•/ (Ut.. = majesteetin pliiraali). hallitsi-

jan tapa kSvlt&A pluriialiu (Uei il^eiiäii turkoit-

taeu. P. mode«tir 1-dr'tttfJ ilat., = vaatimat-
tomuuden pluraali). kirjailijan itsestiUiii kH\-t-

t&ntä "II-, ,4. K.
Fluntlismi imUt. plurali'»mus: k*. P I u-

raalii, moneusoppi : se filosofinen mielipide,

että on useita itsenäisiä perusolioita (substnns-

leja) tai olioiden aikuperusteita. P:n esimerk-
kinä ovat atomi- ja monudioppi (vrt. Atomi-
teoria, Monadi ju Individualismi).
Jyrkkä I. pulidas p. opettaa, että nuo monet pe-

rusoliot ovat ehdottomasti itseniliset ei-

vätkä «iis perinnäkään johdu mistään yhteisestä

alkuläliteestä: tätä kantaa mlustaa ateistinen

atomioppi ynnä myöskin sellaiset uskonnolliset

t. uskonnonfilosofiset aatesuunnat, jotka oletta-

vat useito iiUrimniäisiä aikuperusteita. P:n vasta-

kohtana on monismi, joskus myöskin dualismi
(ks n.i.

'

A. Gr.

Pluraliteetti imlat. plurä'littu) . enemmistö,
var-inkin ääntenenemmistö.
Plus liat.. = eneinmäni. yhteenlaskua osoit-

tava merkki. Nykyistä p.-merkkiii + ruvettiin

karttamaan UOO-luvun keskivaiheilla. Vuosi-

sadan loppupuolella ja seuraavan alussa käytet-

tiin muitakin p.-merkkeji> kuten p ja T'- l-<ivun

eteen joskus asetettu 4- merkitsee, että luku on
positiivinen (ks. Negatiivinen luku).

r. S. n.

Pltlda, k y 1 1 y r ä y ö k k il. yöperliossuku,

jonka edustajat ovat väriltään kauniimmat kuin
useimmat muut yökiit. Useiden siivissä tavataan
kirkkaita metallinkiiltoisia kirjauksia. Enimmät
ovnt liikkeellä kuumimmassa päivänpaaliteessa ja

ovat erittäin hyviä lentäjiä. Meikäläisistä la-

jeilta mainittakoon P. gnmmn, jonka etusiivissä

on kreikkalaisen 7-kirjaimen muotoinen hopca-
täpliL — Kuva ks. Perhoset, liitekuva Suomen
perhosia II.

Pluskvainperfekti 'lat. plutqvamperfeelum <
plu' qvim prrfrrtum = onemmiti kuin perfekti),

entispälttymä, se verbin tempori. joka il-

moittaa, että jotakin oli tapahtunut, ennenkuin
jotain muuta tapahtui (esim. Juna oli lähtenyt,
kun ehdin asemallei. A. K.
Plutarkhos /-u-/ (n. 40-t2O|. kreik. histo-

rioit»ija jo filosofi, .\utobuloksen |>oika Khai-
roneiosta. P. »ni kasvatuksensa Ateenassa, jossa
hän oli Ammonioksen oppilaana. .Jonkun aikaa
hiin r.l...l..|| Koomassa, o-aksi valtiollisissa toi-

i^ -i filosofian o|>ettajana ja solmi suh-

I' lisiin merkkihenkilöihin. Myöhemmin
keiurit 'Irajanus ja Hadrianus osoittivat hänelle
uoaiotaan. Kolikaupun^Mssaan Kliaironeiassa hiin

hoiti useita virkoja ja n. 9.'i-120 j. Kr. hänellä
oli korkea (Hipillinen toimi Delphoissa. Hänen
»ar»inaiset harrastuksensa olivat kumminkin
•uuntautune«t kirjalliselle alalle: hänen tuotan-
tonsa oli erinomaisen »uuri ja hyvin monipuoli-
nen. .Vrvokkaimmat ovat hllnen ..Eliimäkerfansa''

(..Bioi paralleloi") ; näissä hiin kuvaili Kreikan
ja Rooman «uurmiehiä ja parittain vertaili heitä
toiaiinsa. Vaminaisin lij.toriallisia esityksiä ne
eivät ole; P:n huomio on kiiäntvnvt kuvattavan

|H>rsot>nnllisuuteen eneuiuiiiu kuin hiineii toimin-

taansa ja luonnekuvina toiset elämäkerrat ovat
hyvin sattuvia, vaikka huonuiutuksina esiintyvä
filasofinen tarkoitusperUisyys monasti liian voi-

makkaasti kuultaa läpi. ..Etliika" nimisenä (lat.

„Moralia"i on hiinen uimelliiiin säilynyt suuri

miiiirä mitä erilaisimpaan muotoon kirjoitettuja

kansantajuisfilosofisia tutkielmia, joissa käsitel-

liiiiu kaikenlaisia siveellisen ja yleensä inliiniilli-

sen eliimän aloja; joukossa on puhtaasti filosofi-

sia kirjoitelmia, on kirjallisuushistoriallisia, u.s-

kontotieteellisiä. valtio-opillisia esityksiä j. n. e.

P:n viime vuosina hänen toimensa Delphoissa
saattoi hänet yhä enemmän käsittelemään uskon-
nollisia kysymyksiä ja entiseltä filosofiselta kan-
naltaan hänen pyrkimyksensä suuntautui yhä
enemmän elävöittämään aikansa elänyttii uskon-
toa ja mystiikkaa. — P. oli etenkin lC-18:nnella
vuo.sis. erinomaisen suosittu kirjailija, jonka vai

kutus silloiseen kirjallisuuteen on hyvin tuntuva.

/.. T.

Pluto k- 1' I u t on.
Flutokratia (kreik. iilutohrntfii = rikkaiden

valta I. rahavalta, rahamiesten valta.

Pluton IpliitOti/ (= ..rik;is") , kreik. kansan-
uskossa manalan jumala, mahdollisesti alkuaan
maanalaisten rikkauksien ja viljasadon jumala
(ks. 11 a a d esK /.,. T.

Plutoniset vuorllajit ks. E r u p t i i v i v u o r i-

la lit.

Plutonismi ks. \' u I k a n i s t i t.

Plutoona (ransk. peleton). komppanian ala

osasto, joita komppaniassa on neljii. P:aa johtaa

nuorempi upseeri. p:n-p)iällikkö. Kauhanaikana.
kun on puute nuoremmista upseereista. p;aa ko
mentaa usein vanhempi aliupseeri, p:n aliupseeri

P:aan kuuluu raubanaikana 2, sota-aikana 4 osas

toa. .V. V. n.

Plutoa /-»-/, kreik. jumala. Penieterin ja Ia

i
siokseii poika. .Mkuaan P.. joka on samaa juurta

I

kuin Pluton, oli mannlainen. pellon rikkauden

I

jumala. ?Iän kuvailtiin esiintyväksi yhdessä
Eleusiin jumalattarien kanssa. Myöhemmin Prta
pidettiin yleensii rikkauden jumalana, jota ku-

vailtiin sokeaksi, ja hän muuttui pelkäksi ahstrak
tsioniksi. Tunnettu Kephisodotoksen kuvapatsas

j

Eirenestä (ks. t.), Plutoslapsi käsivarrellaan.

/>. T.

I

Pluviografi (lat. /(/uria - sade. ja kreik. grn-

/i/if l/l = piirliiäl k-. Ilmatieteelliset k n-

I j ec t.

' Pluviometri (lat. pluvia - n&de. ja kreik.

metron - mitta) I. s a t e e n m i I t a r i ks. I I m :i

tieteelliset kojeet.
Pluviöse [plyr.iVz] fransk.. < lat. pluviun

sateinen). ..sadekuukausi". Ranskan vallanku

moukseii aikuisen kalenterin viides kuukausi
(i'rc>.'oriaanison kalenterin 20 t. 21 t. 22 tammik.-
18 1. U» t. 20 p. helmik.).

Pluvlus (lat.). „sateen-antaja". .InpiMterin lisä

nimi.

PlUcker, Julius (1801-08). snks. mateniii.i

tikko ja fyysikko; tuli 1829 matematiikan ylim.

professoriksi Bonniin, 1834 vakinaiseksi profe.

soriksi lialleen ja 18.30 matematiikan ja fysiikan

professoriksi Konniin. P. on matemaattisilla
tutkimuksillaan edistänyt etenkin analyyttisen

peometrian kellitystä. Viivojen ja pintojen yhtä-

löille hiin keksi Ivhennetvn merkitsemistavan.
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joka joliti laajennettuun ko'ordinaatti-käsittee-

seen. P. on myös keksinyt hänen mukaansa ni-

mitetyt kaavat, joiden avulla sinjrulaarisot pis-

teet voidaan määrätä, sekä luokitellut kolman-
nen ja neljännen asteen käyrät. — V:sta 1847

alkaen P. rupesi omistamaan aikansa fysikaali-

seen tutkinuistyöliöu toimien ma{;netismin. .sähkö-

opin ja spektroskopian alalla. Hänen aloittees-

taan ja osoituksiensa nuikaan Geissler valmisti

sähkövaloilmiöiden havaitsemiseksi ohennetussa
kaasussa soveliaat n. s. Geisslerin putket (ks. t.).

P. on sommitellut ja Fesselillä teettänyt aalto-

koneen, jolla hyvin havainnollisesti voidaan

m. m. esittää kahden samassa tasossa suoravii-

vaisesti polarisoidun sinus-aallon interferenssiä.

Teoksia : ..Analyti.sch-seomctri.solie Eutuickelun-

gen" (1828-31). ..System der analytisehen Geo-

metrie" (1835). ..Theorie der algebraischen Kur-
ven" (1839), ,.System der Geometrie des Raums"
(1846, 2 pain. 1852), ..Neue Geometrie des Raums"
(1868-69). P:n kootut teokset ovat Schönflies ja

Pockels toimittaneet (1895-96. 2 nid.). U. 8 :n.

Plymouth [plimapj. 1. Lujasti linnoitettu kau-

punki Lounais-Englannissa, Devonshiressä (muo-

dostaa itsenäisen kreivikunnan). Englannin Ka-
naalin rannalla, mainiosatamaisen, aallonmurta-

jalla (rak. 1812-401 tuulilta täydellisesti suojatun

P. sound-lahden (sen eri osat. idästä länteen lu-

kien : Catwater. johon laskee Plym-joki, Sutton
pool, Mill bay, Stonehouse pool. Hamoaze. jo-

hon laskee Tamar-joki) pohjoisperukassa. Eng-
lannin toinen sotasatama; 126.266 as. (1910) ; län-

nessä siihen kiinnikasvaneiden East Stone-
housen ja Devonportin kera 223.053 as.

— Henrik VTII ;n rakentama sitadelli (Hoe-kuk-
kulalla). vanha ja uusi raatihuone, postitalo. St.

Andrew's-kirkko (1480-1320). katolinen tuomio-
kirkko (ISöSi. Hoe-kukkulalla on vielä puisto,

jossa Draken muistopatsas, armadan ja buuri-

sodan muistomerkit. Keskellä P. sound-lahtea on
Drake's island niminen linnasaari. — College,

kaupunginkirjasto, ilmat, observatori. biologinen

meritutkimusasema. Roonial. katolisen piispan is-

tuin. — Teollisuutta edustavat vain laivaveistä-

möt. Kauppa Argentiinan kanssa vilkas. Sata-

massa selvitettiin 1911 8,» milj. rek.-ton. netto.

— East Stonehousessa (15.111 as. 1910) on Royal
William victualling yard (muonitustelakka), suuri

merisairaala (1,200 sairassijaa), komea kaupungin-
talo, teatteri. Devonportista ks. t. — P. oli

saksilaisajalla Tnnieoriiorfh, sittemmin Sutton,
kärsi 1300- ja 1400-luvuilIa ranskalaisten hyök-
käyksistä. Kansalaissodassa P. piti sitkeästi par-

lamentin puolta, kestäen menestyksellä kuningas-
mielisten piirityksen. P:n luona holl. Ruyter
1652 voitti engl. laivaston. — 2. Kaupunki Yh-
dysvaltain koillisosassa. Massachusettsin valtiossa.

Cape Cod-lahdesta haarautuvan P.-lahden ran-

nalla; 11,119 as. (1905). — Köysitehtaita (maail-

man suurimpia) . villatehtaita y. m. (valmistus-

arvo 57.5 milj. mk. 1905). — Useita muistoja
(osaksi koottu Pilgrim hall-rakennukseen) ..May-

flower"-alukse3ta 1620 maihinnousseista Uuden-
Englannin ensimäisistä engl. uutisasukkaista
i.,Pilgrim fathers"). — 3. Kaupunki Yhdysval-
loissa. Pennsylvaniassa. Susquehanna-joen oik.

rannalla Skrantonista alaspäin; 13.649 as. (1900).

Suurenmoisen kivihiilikaivosalueen keskustassa.

E. E. K.

Plymouth-veljet [iilimap]. Englannissa synty-
nyt protestanttinen lahko. V:sta 1820 alkaen
muutamat valtiokirkon jäsenet olivat ruvenneet
Plymouthissa pitämään säännöllisiä uskonnollisia
kokouksia, joissa pian epäkirkoUinen henki pilasi

valtaan. Heihin liittyi 1828 anglikaaninen pappi
John Nelson Darby (1800-82), joka kuitenkin
.sam. V. luopui papinvirastaan. Hänestä tuli pian
henkinen johtaja uskovaisille n. s. veljille, jotka
yhä jyrkemmin vastustaen valtiokirkkoa pitivät

itseään Jumalan valittuina n. s. morsiusseura-
kuntana ja vähitellen ulkonaisestikin järjestyi-

vät lahkokunnaksi. Darbyn rinnalla sai johta-

van aseman suun filautrooppi, Georg MuUer
(ks. t.). V:sta 1839 Darby teki pitkiä matkoja
mannermaalla, varsinkin Saksassa ja Sveitsissä

perustaen useita pieniä seurakuntia. Näille on yh-
teisenä tunnusmerkkinä kirkollisen järjestyksen

ja tunnustuksen hylkääminen sekä johdon usko-
minen Jumalan innoittamille henkilöille. V. 1845
veljet jakautuivat avonaisiin ja suljettuihin : edel-

liseen ryhmään kuului Miiller. jälkimäiseen, an-

karampaan. Darby. Kun ei yhteistä tunnustusta
ole, on jakautumista eri ryhmiin yhä jatkunut.

Ryhmät ovat niin hyvin ,.maailmaa" kuin toi-

siaan kohtaan ankarasti tuomitsevia. Eskatologi-

set haaveet ovat veljien keskuudessa saaneet pal-

jon jalansijaa. Saksan n. s. seuraliikkeeseen on
darbyismillä ollut melkoinen vaikutus epäkirkoUi-

seen suuntaan. Pieniä seurakuntia on olemassa

Saksassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Ameriikassa.

E. Ka.
Plyysi (ransk. peluche, < lat. pi7«s = hius) on

yleisnimitys sametintapaisille nukkapintaisille

kudoksille, joissa nukkaa muodostavana lanka-

järjestelmänä on loimi, kun se taas sametissa on

kude. Nukkaa varten tarvitaan erikoinen lanka-

järjestelmä, joka tavallisen kankaan sidokseen

muodostaa kutoessa neulojen avulla muodostettuja
silmuja. Kun silmut neulojen päältä leikataan

poikki, jäävät langasta nmodostetut kuitujen päät
vapaiksi ja niistä harjataan kierre auki. Koneella

p:iä kudottaessa käytetään teräsneuloja. joiden

päät ovat muodostetut veitsiksi, jotka ulosvedet-

täessä leikkaavat silmut auki. Useita p :jä kudo-

taan myös muodostamalla päällekkäin kaksi

kangasta, joita sitoo toisiinsa nukkaloimi. Kun
tämä leikataan keskeltä poikki, saadaan kaksi p.-

kangasta samalla kertaa. Viimeistelyssä tasataan

ja muokataan nukka tarkoitusta vastaavaksi. Ku-
viot 1 ja 2 esittävät tavallisia p.-sidoksia. joiden

vasemmanpuolisessa päässä nähdään mainittujen

sidosten teknillisesti merkitty perusruutu. Nuk-
kaa muodostavan loimen laadusta riippuu, nimi-

tetäänkö kangasta puuvilla-, villa-, mohair-, silkki-

vai joksikin muuksi p:ksi. Nukan pituus saattaa

vaihdella sangen suuresti eri tuotteissa.

E. J. 8.

Plötz, Karl ks. P 1 o e t z, K.

Pneuma ikreik.), henkäys, tuulahdus, ilma:

hengitys; henki: sielu; Pyhä Henki. — Pneu-
maattinen, ilmalla käypä: ilmaa sisältävä.

Pneumaattinen hoito (pneumatotera-
piat. hoito, jossa ilmaa käytetään varsinaisena
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I
' 1. Selluisin uvut esim. oloskelpiiiinrii

» i>ti)eÄ!i. iueri-ilmus(o.-iäa j. n. e. Ali-

II Mifrkilyk««äsu tarkoitetiuiu p:lla h:llii

k. -tl tiivistetyu t. olipiiiietuii ilman
![• u. lommoistii tarjutaau «ritvisissii

y: -wsi» karomioissik muutiimion lieupity»-

i-liiiiia Ja kiertokulkiieliiiiiä rasittavien tamlin-

tilojea parautamiseu tarkoituksessa. .

Pneumaattinen kemia, oppi kaasujon kemial

lisi>ta >uliteista.

Pneumaattinen patja, ilmalla täytetty vuode
patja, lollaista kiiytotiiiin makuiiliaavan kellitty-

misen välttiimiseksi potilaissa, joitteu tulee pit-

kät ajat oliu vuoteessii.

Pneumaattinen vanna, veilellii täytetty ai-

Ibus. jos.sii alassuin kiliiuuetyt. vedellä täytetyt liusi

astiat pidetään kaasuja näihin kokeita varten

koottaessa. S. S.

Pneumaattiset porauskoneet ks. 1' a i n e-

i 1 m a k o n e e t ja K i v i t e o I 1 i s u u s.

Pneumaattiset tulukset (kreik. pneuma =

ilma), ontto, toisesta pitii^tä umpinainen metalli-

-ilinteri. johon mäntiiU äkkiä tyuutämällä voi-

daan puristaa kokoon ilmaa, niin että männässä
uleva taulupalaueu syntyneen kuumuuden tähden
sytty\. r. S.-n.

Pneumaattiset työkalut ks. Paineilma-
k •• n e e l.

Pneumatiikka ikreik. imruma = ilma) ks.

.\ e r o HL e k a n I i k k a.

Pneumatologia ikreik. pneuma = henki, ja 2o-

57o« = oppi|. dopnaattiuen oppisnna. oppi P. Hen-
gestä ja P. llenjrcn vaikutuksista.

Fneumatolyysi (kreik. pneuma - kaasu, ja ly-

»ia - liukeneminen), yhteinen nimitys niille pro-

sesseille, joita eruptiivivuorilajieii tahtaista er-

kanevat kaasumaiset aineet aikaansaavat itse

vuorilajissa ja sivukives.sä. Näistä aineista ovat

tärkeimmät ve-i. fluoridit. kloridit, siilfidit ja

boori. Tuloksena on osaksi uusien kivennäisten

syntyminen, jotka joko härmistyvät tulivuoren

kranterin seinille tai syvällä maan sisässä muo-
dostavat malmijuonia (esim. tinakivijuonet),

Osa.tki muuttavat kaasumaiset aineet perinpoh-

jaisenti itse päiivuorilajiu tai sen sivukiven lesini.

preiseD). K. il-ncn.

Pneumatometri ikreik. pnrum a - \\ma. ja met-
ron -niittai. iivoime^ta elohopeamanoiiietristä val-

mistettu laite, jonka avulla mitataan, minkä ver-

ran ihminen ulos- ja sisäänhcntrittiimällä kykenee
konttumaan elohopesipatsasta kohoamaan. Tarkoi-
tusta varten yhdi~tetiiiin laite kumiletkun väli-

tykoellU henpittävän ihmisen sieraimien tai suun
kanssa.

Pneumatoterapia ks. Pneumaattinen
hoit u

Pneumokokki, keuhkotulehduksessa (pneumo-
nia) sairaan ysköksiHsä tavattu kokki, jonka ar-

vellaan olevan liilieisessä tekemiseMtil sanotun
tuudin keliitlymisen kanssa.

Pneumonia k«. K e u h k o t ii 1 e h il u s.

Pneumorrbai^ia Ikreik. pneum^n = keuhkot, ja

rhar)>y - rifi>-\iiiAi. verensyöksy, ankara veren-

vuoto keiihkoiHto, jommoinen saattoa esiintyä

keuhkotulierkuloosissa jonkin verisuonen ayö-

pyemtä puhki tahi verisuonen muusta syystä mur-
tueiuia. vrt. Keuhkotauti.
Fneamotorakal ikreik. /mcumön = keuhkot, ja

Ihörikf ^ rintakehä), taiidintilii. jossa esiintyy il-

maa kouhkopussissa. s. o. keiilikou ja rintakehän
viilillä. P. voi syntyä sileii. että joko keuhko
sisältä vikaantuu niin. että jokin lienkitorveu

haara sau tilaisuuden päiistiiä ilmaa keiihkopus-

siiu, tahi ilmaa tunki>e sinne tilkoiv rintakehäiin

saadun haavan kautta. Ilarvemniin tapahtuu
niin, että keuhkopussiiituleluliis ailieiittaa kaa-
sujen kasaantumisen keuhko|uissiin. mikä silloin

syntyy siitä, että jotkut hajaantumistapahtumat
esiintyvät keuhkopiissin sanotussa taiulissa sisäl

tiimiissä nesti^essii. On myöskin ruvettu keinote-

koisesti .synnyttämään p:ia hoidon tarkoituk-
sessa, kun esim. olisi suotava ellii toinen tahi toi-

nen keuhko — voidakseen korjaantua alkavasta
tulierkuloosista — on aset<'ltava lepotilaan. Kri

koisen laitteen avulla joluletaaii silloin hienon
putken läpi typpikaasua keiihkopiissiin. jolloin

keuhko pääsee supistumaan vallan vähäiseksi oi

Ien toistaiseksi suuresti ottamatta osan liengitys-

toimintaan. M. 0-B.

Pnom-Penh, ransk. suojelu-vallion Kamhod.san
pitäkaupunki. Mekonpn varrella, sillä kohdalla,

lo.s.sa sen suistomaa alkua ja jossa siihen la.sk<-e

Tonl<^-sapin järvi. n. :iOO km inerestil: 62. 2,1,') as.

iinill. joista muutama sata eurooppalaista. Olki

kattoisten majojen joukosta kolioavat kunink. pa-

latsi, ransk. Iiallinlorakeuiiiikset ja pajjodit.

Kauppa (kuivattua kalaa, riisiä, puuvillaa) huo
niattava,

Pnyks, yliliiiie .•\teeuassa (ks. t.l länteen .\krii

pnliista. P:lla oli kansankokouksen paikka.

Po (vanhalla ajalla Padus, I'adoa, Kridanus).
joki Pohjois-ltaliassa. Italian suurin virta, liilitee

Kottisilta alpeilta. Monte \isoii pohjoisrinteeltii

(2.041 m yi. nierenp.) . virtaa alppilaaksossa itäistä

suuntaa saapuen Saliizzon lähellä (400 m yi. me-

renp.) ta.saiipolle. jossa aluksi virtaa koillista ja

pohjoista (kaartaen Montferratiii vuoriston) sekä

Chivas.sosta alkaen itäistii pääsuuntaa. Ltt-skee

.\drian-meroii luoteisperiikkaan monihaaraisen.
Ferraran yläpuolella alkavan nopeasti eteneviin

(S.S-SS m V :ssa) suiston kautta; suuhan roja : P. di

Volaiio. P. di Primaro. P. di Ooro. 1'. Oraiule

della Mne.stra. P. di Levante. Pituus 672 km.
vesialue 74.007 km' (kilsittiiä melkein koko Poli

jois-Italian). P:n juoksu Piaeenzasta alkaen (72 m
yi. merenp.) on niin hidasta, että sen uomi
tJiyttyy sorasta ja lielteeslil, ja joen tiilvimist.i

lasanL'olle läytv^y estäsi pitkin sen vartta rakon
netiiillii (900 km), yhä korotettavilla padoilla;

paikoitellen joen pohja on yniiiiiniivää tasankoa
korkeammalla. Kiilknkelpoineii P. on .')4:! km,
Casalis^ta alkaen. Siihen liittyy laaja kanava
verkko; vettä käytetään myös [laljon kastelutar-

koituksiin. Vnseminaltu, Alpeilta, P. saa pai

ion runsasvetisiä lisiijokia: Dora Itiparia. Dora
ISaltea, Tieino. .\dda. Ofjlia, Mineio. Niiden vai

kiituksesta P:n uoma on siirtynyt yhä eteläm-

mäksi, sillä Apenniiiieilta tulevat lisäjoet ovat

kaikki pieniit ja voimattomia. E. E. K.

Poa ks. Nurmikka.
PobedonoBtaev f-no'nln<f/, Konstantin

Petrf. vilÄ I1H27-I007), ven. laki- ja valtio-

mies; oli )S()0-6,'j siviilioikeuden professorina

.Moflkovan yliopistoss.i ja samaan aikaan Alek
sanleri TI :n poikien opettajana oikeustieteessä;

tuli ISflS Kenaattoriksi ja 1872 vnltiikiinnanneu-

vf>ston jii«eneksi ; oli syiioodin yliprokuriiattorina

ISSO-IOO.I. P. oli jyrkkä itsevaltiuden ja oikea-
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K. P. Pobedonostsev.

uskoisen kirkon kannattaja, joka ankarasti ar-

vosteli länsimaiden kansanvaltaisia laitoksia, par-

lamenttarisuutta ja paino-
vapautta, ja piti niiden

sovittamista Venäjän oloi-

hin mahdottomana. Hil-

iiellä oli suuri vaikutus-

valta varsinkin Aleksan-
teri I[I:een; tämän hal-

litsijan aikana harjoitettu

kan.salliuen ja uskonnolli-

nen sortopolitiikka lienee

-aanut suurelta osalta al-

kunsa hänestä. Hän oli

myö.skiu jäsenenä siinä

salaisessa konfereusissa,

joka valmisti Suomen oi-

keuksia vastaan suunna-
tun helmikuunjulistuskir-

jan 1899. P., joka oli

ahkera kirjailija, ou m. m. julkaissut siviili-

oikeuden käsikirjan ja suuren joukon esseitä,

joita on käännetty muillekin kielille, m. m. sak-

saksi kokoelma nimellä ...Streitfrageu der Gegen-
wart".

Pockar (myös Pukari) maatila Lappträskin
pitäjässä P:n kylässä, käsittää 1 ratsutilan. 4
augmentti- ja 2 rälssitaloa, yhteensä 2 '/i mant-
taalia, 3.300 ha. josta 450 ha viljeltyä. Juusto-
meijeri. Tila kuului 1800-luvun .alkupuolella von
Post-suvulle. Xyk. omistaja (1914) tilanomistaja

J. Borup. — Päärakennus on v :lta 1817.

A. Es.

Pockholz ks. P o k h o 1 1 s i.

Poco lit.. = vähän), miis., p. piu m o s s o. hiu-

kan nopeammin, p. a. p. crescendo, vähitel-

len vahveten.

Podagra ikreik. poda'grä). ison varpaan nive-

lessä esiintyvä luuvalon kohtaus, vrt. Luuvalo.
Podbielski fif^l-J. 1. Theophil von P.

(1814-79), preussil. kenraali: toimi ylimajoitus-
mestarina v\;n 1864. 1866 ja 1870-71 sodissa

(laati viralliset sotasanomat) : tuli 1872 tykistön
ylitarkastajaksi. — 2. V i k t o r v o n P. (s. 1844)

,

hallitusmies, edellisen poika: otti upseerina osaa
w:n 1866 ja 1870-71 sotiin, erosi sotapalveluk-
sesta kenraalimajurina 1891: tuli 1897 valtakun-
nan postiministeriksi ja oli 1901-06 Preussin
maanviljelysministerinä. J. F.

Podesta (it.. oikeastaan = valta, lat. poiestas),

kunnallisen virkamiehen arvonimi muutamissa it.

kaupungeissa, suunnilleen porme.starin virka-ar-
voa vastaava. Keskiajalla p:lla tarkoitettiin

„kaupunkivirkamiestä". jonka keisari asetti usei-

hin kaupunkeihin ikäänkuin sijaisekseen; sitten-

kuin olot olivat muuttuneet eikä tätä tehtävää
enää ollut, pysyttivät useat kaupungit kuitenkin
p:n eräänlaisena oikeuksiensa valvojana. R. E.

Podesti ks. Lepotaso.
Podex [-Ö-] (lat.). ruumiin takapuoli, istuin-

lihakset.

Podgorica [itsnf. kaupunki Etelä-Monteneg-
rossa, iloratsa-joen varrella Ribnican suussa,
viljavalla tasangolla 20 km pohjoiseen Skutari-
järvestä : n. 10.000 as. — Vanha turkkilainen ja

uusi slaavilainen kaupunginosa. Rappeutunut kas-
telli, useita nioskeioja ja kirkkoja; koulu. Mel-
koista maalaistuotteiden kauppaa. — Joutui 1878
Montenegrolle.

Podiceps ks. Uikut,
Podiebrad, Vrjö (1420-71). Böömin kuningas

1458-71; tuli 1444 kohtuullisten hussilaisten,

n. s. utraquistien johtajaksi, ja saavutti päättä-

väisyydelläiin ja oveluudellaan suuren vaikutus-
vallan Böömissä: valittiin 1452 valtionhoitajaksi

ja 1458 Böömin kuninkaaksi; järjesti maan rap-

piolle joutuneet raha-asiat ja koetti saada uskon-
nolliset riitaisuudet lopetetuksi pääsemättä kui-

tenkaan viimemainitussa suhteess.a tarkoitetuille

perille: paavi kieltäytyi vahvistamasta utraquis-

teille aikaisemmin tehtyjä myönnytyksiä ja ju-

listi 1466 P:n pannaan. Tämän täytyi nyt tais-

tella sekä Böömin katoolista aatelistoa että Un-
karin kuningasta Mathi;i-s Corvinusta va.staan.

joka 1469 kruunautti itsensä Böömin kunin-
kaaksi. P. piti uljaa.sti puoliansa ja sai Mathiak-
sen kanssa alulle rauhanneuvottelut, joiden ai-

kana hän kuoli tunnustettuaan jo aikaisemmin
Puolan kuninkaan pojan Vladislavin Böömin
kruunun perijäksi. [Jordan, „Das Königtum
Georgs von P.": Baehmann. ..Böhmen und seine

Nachbarhäuder unter G. v. P. 1458-61".] J. F.

Podium liat., kreik. podion) . astuimen tapai-

nen koroke; roomalaisessa sirkuksessa alin is-

tuinrivi. ylhäisimpien istumapaikka ; nykyaikai-
sessa teatterissa p. on näyttämö. E. Hl.
Podocarpus, n. 40 lajia sisältävä havupuusuku

Itä-Aasian troopillisissa vuoristoissa ja eteläisen

pallonpuoliskon Lauhkeissa osissa. Puita, harvem-
min pensaita, joiden lehdet ovat joko suuria, le-

veitä tai suomumaisia. Siemenet tulevat kypsyes-

sääu luumarjamaisiksi alla olevan kukkaperän
turvotessa mehukkaaksi. K. L.

Podolia (ven. Podoljskaja guhernija). kuverne-
mentti Lounais-Venäjällä, Itävallan rajalla, Dnes-
trin koillispuolella. Bugin ympärillä; 42.018 km%
3,882,700 as. 11912), 92 km':llä (asukastiheydel-

tään varsinaisen Venäjän toinen kuvernementti)

.

— P. on enimmäkseen mustanmullan peittämää,

luoteesta kaakkoon loivasti viettävää, matalaa ylä-

tasankoa, johon joet ovat kaivaneet syviä uomia.
Vedet laskevat Dnestriin (kuljettava) ja Bugiin.

Kulkukelpoisia vesiteitä 465 km. niistä höyry-

aluksille sopivia 348 km. — Ilmasto mantereinen.

Dnestrin laaksossa kuitenkin siksi lämmin, että

useat etelämaiset kasvit (esim. viiniköynnös)

siellä menestyvät ; v :n keskilämpö Kamenets-
Podoljskissa -)-8,«°C, tammik:n —3.j°C. heinäk:n

+ 20.j°C. Sataa tav. riittävästi, toisinaan kuiten-

kin kuivuus vahingoittaa satoa, — Metsää 10.4%
pinta-ala-sta (1907). — Asukkaista on venäläisiä

(vähävenäläisiä) S4,j%,, juutalaisia 12.>%. puola-

laisia 2.1%. Kreik.-katolisia on 78,s%. roomal.-

katolisia 8.t%. Lukutaitoisia 15.5% (Venäjällä

keskimäärin 22.i%l. — Maataloutta harjoittaa

75.4%, teollisuutta ja vuorityötä 7,4%, kauppaa
ja liikennettä 7%. P. on Venäjän viljavimpia ku-

vernementteja. tuottaen vehnää 670.800 ton.,

ruista 457,600 ton.. kauraa 341.100 ton.. ohraa

254.200 ton.. perunoita 490.400 ton. (1912). mais-

sia, tattaria, hirssiä. Vielä viljellään paljon so-

kerijuurikkaita (sato 2,9 milj. ton.. vain Kiovan
kuvernementissa suurempi; 1911). tupakkaa, keit-

tiökasveja, hedelmäpuita (omenoita, päärynöitä,

luumuja, persikoita, aprikooseja y. m.K viiniä

y. m. Nautakarjaa 459.497. hevosia 547.064. lam-

paita ja vuohia 575.467. sikoja 398.672 kpl.

(1912). — Teollisuudenhaaroista (26.275 työ-
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: ' -'.a 19UM huomattava vain »okeritvoUisuus,

fyr>9kenteli 22.714 työmiestii (valmistus-

• 700 ton.). Vuorityö tuottaa fosforiit-

Veuiijäu fiotoriiltituutaunostul. uian

•,,iliuia ja kaoliiuia. — RautateitU 1.279 km
. — KausakcuUiissa (2.:>r2) I4j.43ö opp..

Ke>Kikouli. ^.6\i opp.. ammatillisissa

kesski- ja i kouluissa ilil) 4.404 opp.. i

-:-•> i; .. .... 2.17;» opp. (1911). Saima-
I

, : irtittt 322 iiyiO». — P. jakaantuu'
.. ,-.i; ...... .;...4U. Päiikaupunki K a m e u e t sl' o- I

il o I j s k. — P., joka aikaisenimiu kitsitti paljou
;

laajFmman olueeo, antautui 1200-luvulla tataa-
j

rien verovelvolliseksi, sittemmin sen omistuksesta ;

taistelivat Liettua ja Puola, kunnes P. Ljublinin

.1 .. tiissa 15C9 lopullisesti kokonaan joutui jiilki-

r.ai-flle. Puolan ensimiiisessä jaossa läntinen osa

P;n voivodikuntaa joutui Itävallalle, loput (suu-

rin osaJ 1793 ja 1795 VenäjiiUe. E. E. K.

Fodoljsk l-do'-]. piirikunnnnkaupuuki Keski-

VcuäjiiUii. Moskovan kuvernementissa, Mosko-
vasta eteliiau, rautatien ja Palira-joeu varrella;

9,060 as. (1910). - Pari koulua, sairaala. Se-

menttitehdas.

Podophyllum peltatum, Berhtridacefe-)\e\-

moon kuuluva, monivuotinen, juurakollinen ruoho-

kosri, jonka lehdet ovat sormiliuskuiset. kukat
valkeat, hedelmä >it ruunan näköinen, syötävä

marja. Kasvaa mUrillä paikoilla atlanttisen

Pohjois-Ameriikan metsissä. Myrkyllisestä var-

resta ja varsinkin juurakosta saadaan ulostavaa

lääkeainetta. A'. L.

Podosphtera ks. E r y s i p h a e e a?.

Podsoli iPodsol) (ven. podzo'1 = tuhka-

maaj. yhteinen nimitys niille erilaisille kerrok-
sille irtonaisissa maalajeissa lähinnä pintaa, jotka
kosteanlauhke-js.su ilmastossa muodostavat kas-

vien ravintopiiriin kuuluvan o.<ian maaperiUstä.

Päiillimttiuen multa- I. turvekerros on väriltään

tummua ja »isältuu runsaasti mudäiityDeitU kasvin-

jäännöksiä. Tämän alla, meillä tuskin koskaan
20 cm syvemmäs.sä. on enemmän tai vähemmän
.«eivä vaalennut kerros, joka sisältää vähän eli-

mellisiä ainek..»ia ja samoin vähän liukenevia
kasviravlntoaineita. .Sitä nimitetään valko-
maaksi. I y i j y h i e k a k s i, kansan kielessä

myös t i h j ä k g i. Venäläinen nimitys johtuu
myös tämän kerroksen ulkonäöstä. Alaspäin se

muuttuu rusk<-anpunaiseksi ruosteraaaksi,
jonka paikoittain run.saampi ruosteenpitoisuus
on voinut iskostaa kiinteäksi, korppumaiseksi
ortntenik*i. Tämä kerros sisältää runsaasti
liukenevia aineksia ja. kuten nimestäkin voi

päättää. var>inkin rautayhdistyksiä, suoturpeen
nila se sisältää suhteellisesti paljon orgaanisia
n. s. humusaineita. Kri kerrokset ovat syntyneet
maalajin kivenuiiisrakeiden rapautuessa siten,

että suurin osa värillisistä aineista on valkoniaan
kohdalta liuennut pois ja saostunut uudelleen
:i!-.iimaii ruostemaakcrroksen kohdalle. Meillä on
11!: lirien p. muodostu» verraten heikosti kehitty-

nyt. Muualla, esim. Tanskan nummilla, saattaa
kivenkova ort-^tenlkerros tulla niin vahvaksi, että

»e haittaa mctsänkasvua. E. it-nen.

Podaridn, hyppyhäntäisten (ColUmboln ) heimo,
vrt. .\ p t e r y t' " t a.

Poe Ijxtuj Ed par Allan (1809-49), amer.
kirjailija. Kadotettuaan parin vuoden vanhana
vanhemfKinMi, jotka olivat kumpikin näyttelijöitä,

KdcJ*r Alliiu 1*06.

adoptot-rasi eräs skoll. kauppias .Mhin pojun juotti

hiinet nmkauaan Englantiin, mis^ii P. sai koulu-

kasvatuksensa. Palattuaan
takaisin .\meriikkitan hiin

jatkoi opintojaan Virjri-

niau yliopistossa, josso hä-

nen suuret lahjansa tuli-

vat ilmi, mutta kevytmie-
lisen elämänsä ja pelivel-

kojensa vuoksi hän tuli

sieltä erotetuksi. Hän an-

tautui nyt sotilasuralle,

mutta ei menestynyt siinä

kääu juopottelunsa tähden
Hänen suhteensa hyviin

tekijäänsä rikkoutui ja

huncn oli nyt pakko omalla
työllään hankkia itselleen

elantonsa. P. antautui nyt

sanomalehtimies-alalle, ja

toimi useiden eri leh-

tien ja aikakauskirjojen toimittajana tai avus-

tajana. Mutta hänen levoton luonteensa etsi

ulttti jotakin uutta, hän ei voinut saavut-
taa missään tyydytystä eikä kotiutua porva-
rillisessa ympäristössä, joka oli vailla kaikkea
kirjallista harrastusta. Lopulta P. joutui koko-
naan rappiolle ja sai tapaturmaisen lopun. — P.

ei ollut kirjailijana tuottelias, nuitta sitä suu-
rempi taiteellinen arvo on jokaisella bänen yksi-

tyisellil teoksellansa. Hänen runonsa ovat hy-
vin omaperäisiä ja harvinaisen musikaalisia sä-

vyltänsä, nk. esim. ..The raven", ..Annabel Lee".
..The bells". ..Ulalume". Hänen novellinsa ovat
joko ])uhtaita tunnelmakuvia, suorasanaisia ru

noelmia. nk. ..The fall of the house of Usher".
..Ligeia", tai teräviii psykologisten probleemien,
useasti myös salaperäisten rikosten erittelyjä, nk.

„The murders in the Rue Morpue". Useat P:n
parhaista novelleista ilmestyivät aikakauskir-
jassa „Gentleman's magazine" v:n 1840 paikoilla.

Ensimäiset runokokoelmansa hän julkaisi vv.

1827, 1829 ja 1831. Hänen muista teoksistaan

mainittakoon: ..Xarrative of Arthur Gordon Pvm"
(1838), ..Talea of the grotesque and arabesque"

(1839). „The raven and other poems" (184.")i.

,.Tale.s" (sam. v.), „Eureka" (1848). P:n arvostele

villa teoksilla on myöskin ollut suuri merkityn
Ameriikan kirjallisuudessa.

U. Kr n.

Poeettinen ks. P o e m i.

Poelenburgh (pulmbörihj, Cornelis van
(1.J80 l(iti7), lioll. taidemaalari; opiskeli Italiassa,

työskenteli syntymäkuupungissaau Utrechtissa.

Adam Klsheimerin seuraajana P. esitti etupäässä

vähäkokoisia, sirotekoisia ja posliinimaisen siloi-

sia n. s. arkadialaisia maisemia, jotka kuvasivat

idyllistä etelämaisfa luontoa pienine alastomine

naisineen ja aniiikkis-mytologisine heukilökuvi-

neen. E. li-r.

Foeml (kreik. poi'lina, < poiVin = tehdä)

.

runo. Poeetta (lat. poista, kreik. poieti'''s) , ru

noilija. — Poeettinen (kreik. poiitiko's).

runollinen. — Poesia (kreik. poifaia), runo-

taito, runous. — Poetiikka ikreik. povStikf

lis. :ijateltunn tcklinCj, runousoppi, runouden
teoria.

Fcenitentiale /-«'-/ (nilat., < lat. pwniie'ntia

= katumus), rippikirja, s. o. kirja, jossa katol. kir-
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kon papeille ou annettu ohjeita rippiin, eiittiiin-

kin katuimisranpaistuksiin nähden.

Poenitentiarius (lat., < jiccnite/iitia = kat\i-

nius), rippi-isä katol. kirkossa: varsinkin se kar-

dinaali, joka on johtajana paavillisessa peni-

tentsiaarikaniarissa, niissä vaikeissa tapauksissa

ratkaistaan kysymykset katumuksentekijäin katu-

mustöistä vapauttamisesta sekä synninpäästöstä.

U. P.

Poephagus ks. Jakki.
Poesia ks, P o e ni i.

Poestion (po-/- Joseph C a 1 a s a n z

(s. 1853), itäv. kirjailija ja kirjastonhoitaja

\Vienin sisäasiainministeriössä. Känen teoksis-

tansa, jotka käsittelevät muinaispohjoismaalaista
kirjallisuutta, mytologiaa ja kulttuuri-elämää

yleensä mainittakoon: ,,Einleitung in das Stu-

dium des Altnordischen (1-2, 1882-87), „Island"

(1885), „Isländische Dichter der Neuzeit" (1897),

„Eislandbluten. eine Sammlung neuisländischer

Lyrik" (1904). P. on saksantunut sekä vanhempaa
että uudempaa skand. kirjallisuutta sekä lappa-

laisia satuja. 77. Ki-n.

Poeta [oe'-] (lat., < kreik. poictc's), runoilija.

Poeta laureatus, laakeriseppelellä palkittu

runoilija. Tapa seppelöidä runoilijoita sai alkunsa
jo Kreikassa, sieltä se siirtyi Roomaan ja 12 :n-

nella vuosis. saksalais-roomalaiset keisarit alkoi-

vat sitä jäljitellä, mutta sittemmin tapa joutui

pois käytännöstä. 14:nnellä vuosisadalla se Ita-

liassa pääsi jälleen voimaan (esim. Petrarca sep-

pelöitiin). Englannissa oli Edvard IV :n ajoista

saakka palkatun hovirunoilijau nimenä Poet
laureate; Yrjö lll:n aikana tämä toimi pois-

tettiin, mutta nimi säilyi kuninkaan antamana
arvonimenä. 77. Kr-n.
Poetiikka (ks. Poemi), runousoppi (ks. t.)

Pogge, Paul (1839-84), saks. Afrikan-tutkija,

matkusteli 1865 Kap-maassa ja Natalissa. 1874-76

A. V. Homeyerin seurassa Angolassa sekä 1880-84

VVissmanin kanssa (sittemmin yksinään) Kon-
gon yläjuoksun varsilla. Julkaissut „Ira Reiche
des Muata Jamuo. Tagebuch" (1880).

Poggendorff, Johann Christian (1796-

1877), saks. fyysikko; tuli 1834 ylim. professo-

riksi Berliiniin. Hänen tärkeimmät fyy.silliset

saavutuksensa ovat multiplikaattorin periaatteen

selvittely (aikakausi. .,lsis". 1821) ja kuvastin-
lukemisen (ks. t.) kehittäminen (1827) : vrt.

Gal v ano metri. Gilberfin jälkeen hän toi-

mitti yli 50 v. (1824-77) tärkeätä aikakauskirjaa
„AnnaIen der Pliysik und Chemie". Suurpiirtei-

nen on hänen toimittamansa, luonnontutkijain
elämäkertoja sisältävä tietokirja ,,BiograplLiseh-

literarisclies Handxvörterbuch zur Gesehichte der
exakten VVissensehaflen" (1857-63, 2 nid. ; 3:s
ja 4:s nid. ilmestyivät myöhemmin Feddersen'in
ja V. öttingen'in toimesta). P:n fysiikan his-

toriaa käsittelevät, mielenkiintoisesti esitetyt

luennot \V. Barenlin on julkaissut ..Gesehichte der
Piiysik" nimisessä paljon kävtetyssä teoksessa

(1879).
"

V. S.-n.

Poggio Bracciolini [poddio hratsoli'-]. G i a n
Francesco (1380-1459). kuuluisa humanisti,
syntyisin Firenzen liihellii olevasta Terranuovasta ;

jo nuoruudessaan hän tuli paavin palvelukseen,
mutta saavutti varsinaiset ansionsa klassillisen

kirjallisuuden harrastuksillaan. Hän löysi joukon
Ciceron, Asconiuksen ja Statiuksen käsikirjoi-

2.3. VII. PainPttu •',3 1.5.

tuksia P. B:n kirjallisesta toiminnasta mainitta-
koon „Facetia'" (kompia) sekä „Ilistoria Floreii-

tina". [G. \'oigt, ,,Die VViederbelebung des klassi-

schen Altertums".] E. Il-l.

Pogodin [-gö'-], Mihail Petrovitä
(1800-75), ven. historiantutkija; oli professorina
Moskovan yliopistossa 1830-44: v:sta 1841 tiede-

akatemian jäsenenä; julkaisi m. m. tutkimuksen
„Venäjäu synty" (1824) ja „Muinaisajan histo-

ria mongolilaisvaltaan saakka" (1872), aikakaus-
kirjoja ja kaunokirjallisia teoksia. P. oli myös-
kin innokas slavofiili ja Moskovan slaavilaiskomi-

tean perustajia.

Pogosta (ven. pngo'sl), ennen vanhaan vero-

piiri \'enäjän maaseudulla; kirkkopitäjä. Käki-
salmen läiini oli keskiajan lopulla jaettu seitse-

mään piaan 1. kirkkopitäjään.

Pogostemon ks. P a t s u 1 i.

Pogromi (ven. poijro'm), oik. hävitys; Venä-
jällä vierasheimoisia, varsinkin juutalaisia vas-

taan harjoitettu joukkoväkivalta.

Pohja, Pohjan akka, emäntä, eukko,
ks. Pohjola.
Pohja (ruots. Po jo). 1. Kunta, Uuden-

maan 1.. Raaseporin kihlak., Pohjan-Tammisaaren-
Snappertunan nimismiesp. ; kirkolle Skurun
rautatieasemalta ja laivalaiturilta 1 '(, km, Fis-

karin pysäkillä kirkolle 1 km. Pinta-ala

226.9 km^ josta viljeltyä maata (1910) 3,780 ha
(siinä luvussa luonnonniityt 184 ha, puutarha-

ala 35,69 ha). M:inttaalimäiirä 73.(S4S8, talon-

savuja 99, torpansavuja 102 ja muita savuja 610

(1907). 5,608 as. (1913), joista n. /» suomen-
kielisiä. 1,292 ruokakuntaa, joista teollisuus

päiielinkeinona 535:llä ja maanviljelys 454:llä

(1901). 524 hevosta, 1,988 nautaa '(191l|. —
Kansakouluja 16 (1914). joista 3 suomenkielistä.

Kansanopisto (ruots.). Kunnanlääkäri (yliteinen

Fiskarin tehtaan kanssa). Sairaala Fiskarin

tehtaalla. Apteekki Fiskarissa. sen haara-apteekki

Pinjaisissa. Kunnaneläinlääkäri yhteinen Tenho-
lan, Snappertunan ja Tammisaaren maaseurakun-
nan kanssa. — Teollisuuslaitoksia; F i s k a r i,

Pinjainen, Anskuu ja Joensuun
ruukki (Äminnefors) ks. n. — Kauppalaivas-

toon kuului v. 1910 3 purje-alusta (yht. 229 netto

rek.-ton.) ja 2 höyryalusta (51 netto rek.-ton.).

— Vanhoja kartanoita; Brödtorp, Dalkarby.

Elgmo, Mörby, Gennäs, y. m. — 2. S e u r a-

kunta, keisarillinen, Porvoon liiippak.. Raase-

porin rovastik.; vanha itsenäinen pitäjä, toden-

näköisesti 1200-luvulta: P:aan ovat kuuluneet

seuraavat nykyjään itsenäiset seurakunnat:

Kisko ja Tanimis;uiri ; ja seuraavat lakanneet

seurakunnat: Anskuun tehdasseurak., Engliolman
kap|ieli. — Kirkko kivestä, rak. jo seurakunnan
alkuaikoina, perinpohjin korjattu 1895. [J. E.

Wefvar, „Fornlemningar i Raseborgs vestra härad"

(Suom. muinaism.-yhd. aikak. IV, siv. 40-63).]

L. Il-nen.

Pohjabasso (it. basso continuo), ..jat-

kuva basso"; siten nimitettiin 17:nnellä vuosis.

sointunumeroilla varustettua bassoääntä, jonka

nojalla piti joko uruilla t. cembalolla y. m. va-

paasti säestää orkesteri:i ja laulua. Siitä on ke-

liiltynyt nykyäiin .sointuopissa opetusvälineenä

käytetty ..kenraalibasso" (ks. t.). 7. K.

Pohjahaavi = liippi, ks. Kalastus.
Pohjakaava, diagrammi, kasvin eri osien
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YkMSirk-
kulSPD kas-
vin kukan

Eihj»-
lav*.

•aento-, luku- ja luuidenkiu suhteiden kanrainai-

nen ku«iollineu «"»itys. Yleioiniuiin ktiytetty ou

kukan p. Kuvassa nSkyy uluinipaiiu

kehtni 3-lelitinen verbiö. «eu sisfipui-

Mia :< Irhtincu terio, vielli siseuipliiiu

6 hnlrtta knlidesiui kielikurusäa. sisiunii

3-lehtiurn emiö. k>. K u k k n. K u k k »

kaava. A'. L.

Pohjakerroa iraiisk. purlirre), »e

rak«uiiuk~eii <ks. t.) kerros, jouka lat-

tia on liki|>itarn maaupionaQ tasalla.

P:n alle on usein »ijoitettu kellari-

kerros A'. .«. A'.

Pohjakoulu. koulu, joukn oppimliiirä edelly-

tc<Un suoritetuksi siirtyessii toiseen kouluun. Tn-

vallisinimin tätä sunaa kUytetiiiiu kasvatusopilli-

sena tcrniinrt iiimenoiniuin kansakoulusta, kun
on puhe sen kehittainisej-tii laitokseksi, joka suu-

rin piirtein katsoen, ilman sosiaalista luokka-

erotusta, on oleva koko kansan yleisen kansalais-

sivistyk.scn {lohjana. NUin onkin laita Vlidysval-

loiaaa. — Meillä kansakoulun 2 alinta luokkaa
on oppikoulun p:na. — vrt. Alkuopetus,
Kansakoulu. Keskikoulu.
Pohjakuva, horisoutualiprojektsioni. pobja-

piiru.stus.

Pohjakylä = ."^ u od e n n i e n) i (ks. t.).

Pohjalaiset ks. Pohjanmaa.
Pohjaluku. ka»ril., kukan yksityisten kukka-

lehtikiehkiiroiden lehtiluku. joka yleensä on sama
ainakin verhi&sfitt. teriössä ja hetiussä. Kaksi-
sirkkaisten kukan tavallisin p. on 5. yksisirk-

kaisten taas 3. vrt. Kukka ja Kukkakaava.
Pobjalua (o» hoKilarc) nimitys tarkoittaa

kahta kallonpobjassa olevaa, tuysikasvaneella yh-

teenkaavanutta luuta: takaraivoluuta (os occipi-

tale) ja kitaluuta (oi tphenoidale). ks. P ä U-

kallo.
Pohjalöytö on veden pohjasta löydetty tavara.

Se jää. sittenkuin siitä on virallisissa lehdissä

kuulutettu, löytäjälle, ellei omistajaa ilmesty, sa-

moinkuin aavassa meressä uiskenteleva laivalöytö

t. -hylky, kun taa.s rannalle ajautunut hylky t,

tavara, n. s. merenajo. joutuu kruunulle. Jos p.

on muinaisesine, on se kuitenkin tarjottava kruu-
nulle lunastettavaksi, merilaki 1873, 168-60 §§,

Keis. asetus muinaisaikaisten muistomerkkien
rauhoittamisesta 2 p:ltä huhtik. 1883, 10 §. ks.

L « V t ö, Laivalöytö, Hylky, M e r i-

hyiky. El. K.
Pohjamaali ks. Pohjaväri.
Pohjarooreeni ks. Moreeni.
Pohjanahka ks. N a h k a.

Pohjan akka kn. P o h j o 1 a.

Pohjan-Itiiineren kanava ks. Keisari
W i I 11 •• 1 rn i n kanava.
Pohjankangas, yhteinen nimitys laajoille kan-

kaille, harju- ja moreenimuodostumille Pohjois-
Satakunnassa. nonKonJoen 11. Honkajoen), Kar-
vian y. m. pitäjissä, on etelämpänä olevan H il-

meenkankaan (ks. t.) jatkoa, liittyen sen
miiorlo^tiimiin välittömästi.

Pohjankartano 'ruot*. Pojo^&rd), ratau-

tila Perniön pitiliäxsä 2'/, km f>ohjoi8een Yli-

kylän rnutatiepVHUkiltä. käsitti alaisine tiloineen

2'/, manttaalia v :een 1010, jolloin jaettiin. Pää-
tila on nyk. ."iOS ha. Mylly ja kotitarvesaha. Sa-
lon maamieskoulu siirrettiin 1910 P:oon. — Per-
niön Pohjakylän tiloista puhuvat usein jo keski-

aikaiset lähteet. Niitä oli m. ni. Naantalin luos-

tarilla. 1500- ja 1600'luvuilla oli main. kyläaaä

useita tiloja aatelisten hallussa, m. m. Boijr

Starck-, \Vildenian-, Brand-, Lindelöf-, StAl

handske-, Ekehlad- ja Creutz-suvuilla, Sittemmin
P. on muita mainitsematta kuulunut .lägerskjöld .

Bremer-, Lybeeker- ja Ekestubbe-sukujen jäse-

nille. Xyk. omistaja (1914i a$;ronoonii M. Mäen-
pää. — Lauritsa Creutr nuorempi perusti 1689

Pohjakylään rautatehtaan, joka Ison vihan aikan»

joutui rappiolle ja jäi sittemmin uudistamatta.

A. Es.

Pohjankiisla ks. K i i s 1 a t.

Pohjnnkruunu. Inhlil.. ks. Kruunu.
Pohjanlahden kauppapakko tarkoittaa niilii

Ruotsin valtakunnassa v ;een ITtiö voimassaoUeita
määriiyksiii. jotka kielsivät Turun ja Geflen poh
joispuolella olevia Suomen ja Norlaiiniii kaupun
keja lähettiiinästii laivoja ulkonuillle. laskemastii

ulkomaalaisia laivoja omiin .satamiinsa ja itse

Ruotsin valtakunnassa purjehtimasta Tukholmaa
ja Turkua etelämmäksi. Tällainen kielto esiintyy

jo Maunu Eerikinpojan kaupiincrinlaissn. mutta
pysyväi.sesti P. k. vakaantui vasta vv. U'il4. 1617

ja 1636 toinen toistaan jyrkempien kauppa-ase-

tusten kautta: v. 1041 saivat kuitenkin Rauma.
Pori ja Uusikaupunki luvan viedä puuastioit.-i

ulkomaille ja sieltä tuo<la suoloja. P. k :n tarkoi

tuksena oli valvoa tapulikaupun^n oikeuksilla

varustettujen Turun ja Tukholman etuja pakot
tanialla Pohjanlahden rantakaupungit tekemään
kauppan.sii niissä. A'apaudenajan alkupuolilta läh-

tien puheenaolevat kaupnnpit pvrkivät vapautu
maan tästä ..tapulipakosta". mutta ne yritykset,

jotka esim. vv. 1734 ja 1738 valtiopäivillä teh-

tiin sen lakkauttamiseksi, raukesivat tyhjiin;

vasta 1705 P, k, lopullisesti murrettiin: kaikki

kaupungit saivat oikeuden purjehtia kaikkiin

valtakunnan salamiin. Suomen kaupungeista sai

neljä Pohjanlahden rannalla olevaa (Oulu, Kok-
kola, Vaasa. Pori) täydelliset tapulioikeudet ja

muutamat muut saivat rajoitetun oikeuden pur-

jehtia Itämeren ulkomaisiin satamiin. [Fyhrvall.

,.0m det botniska handelstvänget", Hist, tid

skrift 1S82.] ./. F. 1

Pohjanlahden verkatehdas o.-y„ perustettiin I
1907 Tammisaareen, Pohjanlahden yli vievän

rautatiesillan lähelle. Osakepääoma alkuaan
300.000 mk., sittemmin korotettu, viimeksi 1911

,'00.000 nik:ksi: toime<'npaneva johtaja Oeorp
Candelin. — Tehtaassa on yli L.^iOO kehrää j;i

40 kangaspuuta; valmistus käsittää etupäässä

hienoja kampalankakankaita, ollen 1913 arvol

taan 900.000 mk. Käytetystä 110.800 kg:sta vii

laa ja soddia vain 7.800 kg saatiin kotimaasta,

mutta 145.200 kg:sta lankoja kotimaisia oli

120,000 kg. - Työväestö 1914 140 henkeä, joista

'la ii.iisia. E. E. K.

Pohjanlahti, 1. (ruots. B o 1 1 n i s k a v i k e n).

ItUmercn pohjoisin osa. pit. 650 km. laaja lahti,

joka Ahvenanmerestä pistää Ruotiin ja Suomen
väliin: pinta-ala n. 104.000 km'; pohjoisin pe

rukka (Törelahtii on 65° 54' 30" pohj. lev. P:ii

jakaa Merenkurkku (ks. t.) kahteen osaan, ete

läisempään ja pohjoisempaan, joista edellä-

mainittua usein myös nimitetään Rauman
mereksi; kirjallisuudessa joskus nimitetään

P:n eteläistä osaa ,..''elkämerekBi" ja pohjoista

..Perämereksi". Eteläisen osan pit. n. 350 km.
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smiriii lev. n. 2'M km. polijoiseii iiil. n. ;iOO km,
suurin lev. 180 km. Merenkurkuu kapeimman
kohdan lev. on vain n. 70 km. Pai rannikot

ovat yleensä matalahkoja. Suomen puoliset mata-
lampia kuin Ruotsin. Rannat ovat yleensil vain

varsin pienien lahtien ja niemien rikkomia ja

ainoa.sfaan jokien suissa on hiukan pitempiä lah-

tia. Ihioniattavimniat niemet: (Suomen ran-

nikolla) Oulunsalonniemi P:u pohjoisessa osassa,

Yvterinniemi. Kuminaistenniemi, Längöriiiniemi

ja Rihtniemi P:n eteliiisessä osassa seka laajempi

niemimaantapainen mantereenkieleke, joka käsit-

tää Mustasaaren ja Koivulahden pitäjät, Meren-
kurkun kohdalla; (Ruotsin rannikolla) Skagudden
ja Bjuröklubben pohjoisessa, Järnäsudden. Skags-

udden ja Hornsudden P:n eteläisessä osassa.

Suurimmat lahdet; Oulunlahti. Lumijoenselkä
(Limingan- 1. Kempelecnlahti), Monänselkä, Koke-
mäenjoen suulaliti. Brcdvikinlahti. Viasvesi ja

Pyhämaanlahti Suomen puolella, sekä Tore-, Räne-,

Ursvik-, Xordmaling-, Kriugel- ja Löfsta-lahdet

Ruotsin puolella. Huomattavimmat saaret ja

saaristot: Hailuoto, Eugmo, Luoto, Vesterö,

Österö, Oxkangar, Slickelsörarne. Köklot, Mereu-
kurkuns.iaristo (Björkö, Raippaluoto, Vallgruud,

Valsörarne y. m.), Bergö (1. Susiluoto), Halsö.

Rauman saaristo (Olkiluoto y. m.), Pyhämaa ja

Uudenkaupunginsaaristo Suomen puolella, sekä

Seskarö, R4nö, Bergö, Sandö, Pitholmen. Hölmön
saaristo. Ulföarne, Hemsö. Hernö, Alnö, Bräniö
ja Agö Ruotsin puolella.

Syvyyssuhteet: P:u matalin osa on
Merenkurkku, jossa syvyys vaihtelee 20-40 ra,

matalimman kohdan n. s. kyunyssyvyys on
Itäisessä-Merenkurkussa (s. o. Hölmön saaris-

ton itäpuolisessa osassa) 25 m, Läntisessä-

Merenkurkussa 35 m. Merenkurkusta lähtien

pohja alenee vähitellen sekä pohjoista että ete-

lää kohti. P:n pohjoisen osan syvin alue on
n. 64°-65° välillä pohj. lev. lähempänä Ruot-

sin rannikkoa ja syvin kohta siinä 145 m
65°10':n kohdalla: koillisessa leviää rannikosta
laaja alue jossa syvyys vain 20-40 m. Meren-
kurkun eteläpuolella olevan P:n osan täyttää
syvänpuoleinen (yli 80 m) alue ; siihen tunkeutuu
kuitenkin Ruotsin rannalta Geflen tienoilta laaja

matalikkoalue, jossa m. m. Östra Finngrund ni-

misellä kohdalla (n. 85 km Geflestä itäkoilliseen)

on vettä vain n. 3 m ja lännempänä Vestra
Finngrundin kohdalla vain 1 m; täältä ulottuu

kauas polijoista kohti vielä laaja matala-alue,

jossa syvyys on alle 60 m ja paikoittain vain

20 m ; suurin syvänne 150-250 m on lähellä Änger-
manlannin rannikkoa, jossa myös on löydetty

P:n syvin kohta 294 m (suomalaisilla hydro-
grafisilla retkillä on löydetty vain 254 m:n sy-

vyys). Tältä syvimmältä alueelta kulkee sitten

P:n varsinainen syvänne (100-150 m) kaakkoon
ja etelään hiukan lähempätä Suomen kuin Ruot-
sin rantaa, kaartuen aikaisemmin mainitun ma-
talikkoalueen itäpuolitse.

Veden suolanpitoisuudesta, lämmöstä y. m. k.^.

Itämeri.
Kasvistossa huomataan etelästä pohjoi-

seen siirryttäessä tyypillisen merileväkasvillisuu-

den veden suolanpitoisuuden vähetessä vähitellen

köyhtyvän ja surkastuvan. Merenkurkun saa-

risto lienee suunnilleen sen pohjoisrajana. Eläi-
mistöön nähden Merenkurkku niinikään näyt-

lää olevan lukuisien varsinaisten nierimuotojeu,
korkeammista eläimistä m. m. turskan ja kam-
pelan pohjoisrajana. Silakka sitä vastoin on
yleinen koko Pohjanlahdessa. Muista merieläi-

mistä mainittakoon kiehkuraishylje ja halli,

molemmat koko Pohjanlahdessa.
Maankohoaminen. P:n rantaviiva on

yhä muodostumisen alaisena jatkuvan maankohoa-
misen vuoksi. Kohoamisen keskimääränä on
yleensä pidetty 1 m:iä vuosisadassa, mutta ko-
lioaminen on eri aikoina ja eri paikoissa eri

suuri, suurin (117,5 cm) on huomattu Meren-
kurkun länsipuolella (ks. M a n t e r e n 1 i i k u n-

not). Vv. 1889-1912 tapahtunut maankohoami-
nen on P :n rannalla eri p;iikoissa laskettu seu-

raavaksi (vuosisataa kohti) : Oulussa (Toppilassa)
69 cm, Kokkolassa (Ykspihlajassa) 69 cm. Rata-
nin majakalla (Merenkurkun länsirannalla) 76 cm,
Vaasassa (Palosaaressa) 85 cm, Draghällanissa
(lähellä Sundsvallia) 88 cm. Reposaaressa 52 cm
ja Björnin majakalla 41 cm. Tästä käy ilmi,

että maankohoaminen nykyjäänkin on suurin
Merenkurkun tienoilla ja yleensä P:n keskikoh-
dilla, pienentyen siitä pohjoista ja etelää kohti.

P:n merkitys liikenteelle on paljoa

pienempi kuin varsinaisen Itämeren ja Suomen
lahden, mikä johtuu sen rantamaiden asutuksen
suhteellisesta harvuudesta ja tuotteiden vähyy-
destä. Laivaliikenne perustuu etupäässä puutava-
rain ja rautamalmin vientiin. Suurimmat sata

mat Ruotsin puolella ovat Luulaja (laivaliikenne

1,41 milj. rek.-ton.), Gefle (0,88 milj. rek.-ton.)

ja Sundsvall (O.tj milj. rek.-tcn. 1911), Suomen
puolella Pori (O.i milj. rek.-tou.) ja Oulu (0.s« milj.

rek.-ton. 1912). Vahva jääpeite talvisin ehkäisee

kokonaan liikenteen; purjehduskausi P;n pohjois-

osissa kestää 5 ^l«-6 kk., eteläosissa 7-8 kk. Ran-
nikkoliikenne on vilkasta vain Ruotsin puolella;

Suomen ja Ructsin rannikkokaupunkien välinen

laivaliikenne ei ole huomattava. [R. Witting, ,,Ran-

nikkomeret" (Suomen kartaston [1910] teksti I,

N:ot 6 b, 7-9); E. Blomqvist ja H. Renqvist,

„Vedenkorkeushavaiutoja Suomen rannikoilla"

(Ilydrografisen toimiston tiedonantoja I).]

vrt. Pohjanmaa sekä erikoisartikkeleita

P;n rannikkokaupungeista ja -pitäjistä.

L. n-nen. ii E. E. K. (I. V-s.)

2. (myös Pohjanpitäjänlahti; ruots.

Pojoviken), Tammisaaren saariston kohdalta
pohjoiskoillista kohti tunkeutuva, n. 2 penink.

pitkä merenlahti. P:n suupuolessa itärannalla

Tammisaaren kaupunki. Sen kohdalla P. muo-
dostaa kapean salmen, jonka pohjoispuolella oleva

14 km pitkä P :n osa nykyjään käy varsinaisen

P:n nimellä; salmen ja siinä olevan K räkholmen-

saaren yli kulkee Hangon rata kaksiosaista siltaa

myöten (osien pituus 131 m ja 166 m) : itäi-

sessä sillanosassa kääntösilta. Rautatien vieressä

on myös maantiesilta. — P:n ympäristössä ole-

ville lukuisille rautaruukeille (Fiskari, Joensuu,

Pinjainen, Anskuu y. m.) oli P. varsinkin ennen
rautateiden valmistumista erinomaisen tärkeänä
liikenneväylänä. — P:n perukas.sa Skurun rauta-

tieasema ja lähellä sitä Pohjan kirkonkylä. —
P-een laskevat Mustionjoki (ks. t.) ja Fiskarin-

joki. L. H-iicn.

Pohjanmaa, asiakirjoissa tavallisesti ,.pojama",

eräs Chapmanin (ks. t.) Suomen saaristolaivastoa

varten keksimä laivatyyppi. vrt. H ä m ee n m a a.
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PohjABinaan TaAkuna.

Agricolalla .,ltä

Pohjaumaa iniots. O s t e r l>o t t e nl. Suo-

uieu niaiikuutii, on »Muniit nimensii a.senuistaiis;k

Pohjanl.ilulen si^^Ao«:ln. meren (»lijukau ymiiu-

rillU. Keskiaikaisissa nsia-

-Irjoissa sanotaan sitä ruot-

-ksi Norrbotten iksi.

mutta tiimli nimitys käsitti

melkoista laajemman nUieen,

iniittiUn sekä Länsi pöll-

in |\'esterl>otteiii Itnotsin

lolella että suomeniniolisen

i ä p o II j u n. jolion sittem-

in Pohjanmaan nimi vi>si-

lisesti kiintyi, vieläpä nuo

kiajat erämaat Suomenselän
etflurinteilläkin. nyk. l'olijois-

llumeessä ja Polijois-Savossu.

Inilcn ajan alussa esiintyy

ensin nimi ..österbotten".

Pohjamaa", mutta suomeksi

niyttaä fiiilien aikaan olleen tavallisempi nimi-

tys Kainuu (..Kainos") . joka joskus ajan

asiakirjoissa tavataan ja etenkin lienee tarkoit-

tanut Pohjois-P:ta. Vielä siilien aikaan P:ta

ei yleensä katsottu Suonienmaalian kuuluvaksi,

Tuan mainitaan sen vastakohtana. P:n länsi-

rajaksi tuli itsestään Upsalan ja Turun liiippa-

kuutain välinen raja Kaakamajoesta, Kemi- ja

Tor-iionjokieu välimailta alkaen, [Mjhjoiseen, poh-

--a se rajoittui varsinaiseen Ijipinmaahan,

-ii Suomenselän veilenjakajaa ruvettiin pitä-

L.ia.in rajana ja idässä sen raja kulloinkin oli

riippuva Suomen ja Venäjän välisistä rajankäyn-

neistä. A'. G.

Nykyinen P. ulottuu lähes 6 leveysastetta
(62°'-68° :seen poiij. lev.l eli n. 020 km etelä.stä

j)olijoiM?en ; leveys vaihtelee 100 km:sta (Kokko-

lan kohdalla) 2iiO kni:iin lOuInn kolidalla) ja

,"500 km:iin (Ylitornion kohdalla!. P:n jako joka-

päiväisessä puhees,sa F^telä-. Keski- ja 1'olijois-

P:linn sekä Kainuuseen I. Kajaaninliiäiiiin on
o«ittain sanpen horjuva. Kainuu käsittää jok-

seenkin nyk. Kajaanin kihlakunnan. Etelä-P.

ulottuu etelästä Lapuanjoen ja Lappajärven seu-

duille, Keski-P. sielfil Pyhäjoen pohjoispuolelle,

Input on Pohjois-P:ta. Usein puhutaan vielä

PeräP:sta (Polijois-P:n pohjoisin os;i) ja Ilä-

P:sta I Kuusamo ja Taivalkoski Pohjois-P;n itä-

«-.i--a). tai vain Ktelii' ja Pohjois-P :sta. —
.Mitään nyk. hallinnollista kokonaisuutta P. ei

vartaa. Se käsittää suurimmat osat Oulun ja

Vaasan läänejä. Oulun liUinistä kuitenkin lue-

taan pois koko I.apin kihlakunta ja Lappiin tav.

luettu Kuolajiirvi; sensijaan P:lian kuuluu Huot-

nilta IROO saadun liinRi-Pohjan osa lukuunotta-

muttn .Muonioniskaa. joka luetaan l/ippiin. Vaa-
•an lääniin taas on otettu paitsi Etelä P:tu jn

Keski l':n eteläosaa iisiiksi 14 kuntaa lliimeestii

(murMlo«tavat I>aiikaan kililakunnnn) sekä .Sata

kurin.i>'ta .'• kokr naista kuntaa (Virrat. Atsäri.

I';li|j javesi, Mullia. Keuruu) ja osa Vilppulan
kuntaa liuetaan Kuortaneen kihlakuntaani. Kaik
kinan P. käsittää 1i:t.:i07 km» i:i4 % Suomen
pinUi-alasta). E. E. K.

Maakunnan vaakunana on Juhana Illtn

ajaJtta kuu>i liO[ieaiiita kärppää sinisellä poh-

jalla, kreivillisen kruunun alla; sitU ennen sen

mainitaan olliren miinta ristikettu.

P i n n a n ni u o d o » t u a. P. ei ole pinnan-

muodostuksensa puolesta yhtenäinen alue; .sen

mäkinen itiiinen asa, Kajaaniiilääni ja Kuusa
mon seutu, eroaa suuresti matalasta ja tasi\isesta

rannikkoseudusta, joka muodostaa P:n varsinai

Lsen sydämen. P:n rannikko on kauttaaltaan

matalaa. Sen pohjoisosassa, missä pitkillä mat
koilla ]uiuttuu saaristo, ovat saaretkin useimmi-

ten kalliottoniia. matalia niitty- ja nietsasaaria.

jotavastoin eteläosa. Kokkolan pohjoispurlelta

alkava saaristoraniiikko. on kallioista ja kor

keampaakin. I\nnnikolta maa kohoaa aivan vähi

telien Sncmenseliin vedenjakajaa ja Kainuun sekÄ

Pohjoissuomen vaaramaita kohti. Varsinainen

ta.sanko. jossa on silminkantamiiu tasaista maata,

peltoa ja niittyä, soita ja aivan alavia metsä-

maita, on laajimmillaan Lapuanjoen eteläpuolella,

missä 50 m:n korkeuskäyrä tekee ison mutkan
kaakkoiseen ulottuen 70 8(1 km:n päähän ränni

kosta. Laaja tasanko on myöskin Oulun etelä

puolella .Siikajoen varressa, mutta muuten P:n
' rannikkoseutukaan ei ole laajemmalti pelkkää

I

tasaista pelto- tai niittymaata, vaan vaihdellen

alavia jokivarsia, soita ja matalia, usein kivisiä

metsämäkiä tahi matalia harjuja. Paikoitellen

' maa käy pikkumäkiseksi ja on silloin hyvin

karua, kivikkoista tai kallioista, ja siellä täällä

[
erottuu alavammasta ympäristöstä mäkiseiiipiä

' seutuja, kuten Vetelinjoen varsilla. Pyhiijoen seu-

I dulla Haapavedellä y. m., jotapaitsi Etelä-P :11a

kohoaa itse alangosta kaksi yksinäistä vuorta.

120 m korkea Pyhävuori Karijoella sekä n. 130 m
korkea Simsiönvuori Lapualla, edellinen n. l.'».

jälkiniiiinen n. ."iO km:n päiissä rannikosta. Oulu

järven luoteispuolella kohoaa samaten alavam
mosta ja tasaisesta ympäristöstä liokiianvaara

niminen harjumaisena lähes 200 m:n korkeuteen.

Oulujoen pohjoispuolella rannikkoalue käy
kapeammaksi, ja Kemi- ja .'simojoen välissä ulot-

tuu Kivalon vuoristo lähelle rannikkoa; lähin

tämän vuoriston kukkuloista, IGO m korkea .Ma-

penikka, on vain vähän yli 2 peniiik:n päiLssä

rannikosta. — Suomenselän vedenjakajalla, joka

erottaa P:n mäkisestä ja järvisestä Sisä-

Suomesta. kohoavat alimmat kohdat, järvet ja

suot n. 110-130 m. kukkulat 22,5-2.'>0 m yi. merenp.

Kajaaninlääni, varsinkin Oulujärven koillispuo

lella oleva alue, on verrattain korkeaa seutua,

jossa vuoret jo alkavat olla huomattavasti kor-

keampia kuin Suomen järvialueella: siellä kohoa-

vat nimittäin yli 300 m esim. Puolan-ralla Teeri

harju (334 m) ja Paljakka (376 m). Hyrynsal-

mella Oravivaara (302 m). Ri.stijiirvellä .Saukko

vaara (327 m). Korkeita vuoria on mvös Oulu

MAls^ma Ktelo-Pubjanniaiilui .vksfa.
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järven kaakkois- ja eteläpuolella kuten Palta-

mossa Kupukkavaara (279 m) ja Kajaanin iiiaa-

laiskuuiiassa Lehtovaara (275 m), JIurtoniiiki

(225 m) ja Naarasuiaki (243 m), viimemainitut
aivan Savon rajoilla, sekä 353 m korkea Loso
milki, viillän polijoiseen Naarasmäestä ; Sotka-
mossa taas \'uokatti (351 m) ja Naulavaara
(355 m) aivan Karjalan rajoilla. Kajapitäjissä

Vienan-Karjalaa vasten ou vuorten luiippujeu kor-

keus hiukan vähäisempi, mutta keskikorkeus on '

jotenkin sama. eli n. 175-22.T m: muutamat
alueet siellä kohoavat yli 250:kin m:n korkeus
käyriin. Koillisosassa P:ta on maakunnan kor-

kein seutu, erikoisluontoinen Kuusamon ylänkö,
joka nuiodostaa suorauai,sen maantieteellisen

yhtymäkohdan P:n ja Lapin luonnolle; tarkem-
min ks. Kuusamon ylänkö. Alueen poh-
joisosassa kohoavat edellämainitussa Kivalon vuo-

ristossa Tuisku-Kivalo ja Palovaara 250 m:n
korkeuteen, lähempänä Kemijokea Vammasvaara
231 m ja Kemijoen länsipuolella Pisavaara 250 m
sekä Tornionjoen varressa kiuilu Aavasaksa 222 m
yi. merenp. Kemijärven pitäjän rajoilla alkavat
Lapin korkeudet ; Kemijoen mutkan lähellä oleva

Kailiuanvaara on jo 369 m korkea.
V u o r i p e r ä. P :n vuoriperä on samaten

kuin muunkin §uomen pääasiallisesti graniitteja

ja frneissejä sekä erilaisia liuskeita. Suuri osa

aluetta, nim. pääosa Etelä- ja Keski-P.ta, on
geologisesti vielä läliemmin tutkimatta. Graniit-

tia on kaksi päälaatua : toinen, tavallisesti väril-

tään harmaa, keskirakeineu. usein puristettu, on
vanhempi; toinen, tavallisesti punertava ja hie-

nonipirakeinen, on nuorempi, jotapaitsi alueella

on erilaisia porfyyrigraniitteja. JIuista vucri-

lajeista ovat mainittavat monenlaiset liuskeet ja

kvartsiitit. jotka yhdessä muodostavat graniitti-

ja gneissialueitten keskelle kiilanmuotoisia vyö-
hykkeitä Oulujärven itäpuolella. Oulujoen poh-
joispuolella. Luoteis- ja Pohjois-Kuusamossa sekä
Kemijoen kahden puolen, antaen tavallisesti mai-
semille graniittialueiden luonnosta poikkeavan
leiman. Kalkkikiveä tavataan näillä liuskealueilla.

etenkin Kuusamon ja Kemijoen alueilla. Vielä
on mainittava Sotkamon vuolukivi ja n. s. P:n
hiekkakivi Etelä-P:lla Kauhajoella ja IsoUajoella.

Irtonaiset maalajit. Rannikkoalueen
tärkein maalaji on savi, joka peittää alanko-
pnikat ja jokilaaksoissa ulottuu kauas veden-
jakajaa kohti. P:n savi on useimmiten hiekan-
sekaista n. s. kutusavea, mutta tavataan lihavia-

kin savilaatuja. Rannikolla on yleinen n. s. piki-

savi, joka siinä olevan rautarikin vuoksi on

Keskipohjalaineu maisema Oravaisista.

Kalajoen lentojiiokkavallia.

mustaa ja usein pahalle haisevaa ja sisältää pai-

koitellen simpukankuoria. Met.sämaat ovat ran-
nikkoseudussakin tavallisesti moreenia, joka pin-
naltaan usein on hyvin kivistä ja jonka hieno
aines on useimmiten hietaista. Sisämaa on suu-
rimmaksi osaksi moreenien peitossa. Parin
kolmen peninkulman välimatkoilla kulkee poikki
alueen harjuja, jotka rannikko-seudussa ovat
enimmäkseen matalia ja laajojen Pohjois- sekä
paikoitellen Ke.ski-P:lla hietikkoalueiden ympä-
röimiä ja päättyvät rannikolla suuriin hieta-

alueihin ja leutohiekkakenttiin. Tällaisia yhte-

näisiä laajempia hiekka-alueita on Hailuodon
saarella, Siikajoen suun kahden puolen. Kala-
joella ja Lohtajalla sekä ulompana rannikosta
Oulujärven luoteispuolella. — Maankohoa-
misesta Pohjanmaalla ks. Pohjanlahti
ja Manterenliikunnot. — Geoloogi-
sista vaiheista ja vuoriperästä ks.

lähemmin Fennoskandia.
/. L. c(- L. Jl-neu.

Vesistöt täyttävät ainoastaan n. 6 % koko
P:n pinta-alasta: huomattavampia järviseutuja
ovat ainoastaan Kuusamon ylänkö Ja Oulujärvi
vesistöineen, joet sensijaan ovat erinomaisen
lukuisia ja ne antavatkin Pohjanmaan seuduille

niille luonteenomaisen näön, varsinkin Pohjan-
lahden rannikkoalueelle. Pääosa vesistä virtaa
Pohjanlahteen, mutta osa Kuusamon ylänköä on
suuren vedenjakajan. JIaanselän. itäpuolella, las-

kien Vienan-Karjalan kautta Vienanmereen
(Onlankajoen ja Pistojoen vesistöt, ks. n.). Poh-
janlahteen laskevat seuraavat huomattavammat
joet: Tornionjoki. Kaakamajoki. Kemijoki,
Simojoki. Kuivajoki. Iijoki, Kiimingin- 1. Hauki-
putaanjoki. Oulujoki. Liminganjoki (ynnä Tyr-
näväujoki ja Temniesjoki). Siikajoki, Pyhäjoki,
Kalaioki, Le.stijoki (1. Eaumajoki), Vetelinjoki

(niyö.- Perhon- 1. Kokkolanjoki). Kruunupyynjoki
(1. Tervajoki). Ahtävänjoki, Purmojoki, Lapuan-
joki, Kyrönjoki. Laihianjoki. Maalahdenjoki.
Teuvanjoki (1. Tjöckä) ja Uronjoki (1. Lap-
väärtinjoki). Huomattavampia järviä ovat
vain: Kemijärvi (Kemijoessa), Simojärvi (Simo-
joessa), Oulujärvi ynnä siihen laskevat Suomus-
salmen (1. Hyrynsalmen) ja Sotkamon reittien

järvet. Pyhäjärvi (Pyhäjoessa), Reisjärvi (Kala-

joessa), Lestijärvi (Lestijoessa). Lappajärvi ja

Evijärvi (Ahtavan joessa). Etelä-Pohjanmaan
kaakkoisrajoilla on lisäksi Kokemäenjoen vesis-

tööti kuuluvia Atsärin ja Pihlajaveden reittien

järviä: — Tarkempi selostus P;n vesistöistä eri

hakusanoissa sekä art. Kuusamon ylänkö.
Ilmasto. Pohjanlahden lauhduttava vaiku-

tus tuntuu selvä.sti P:n ilmastossa. Vuoden
lämpökäyrä on taipunut Pohjanlahden mukai-
sesti niin. että merta lähinnä olevien seutujen
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ruouiiuen kei-kiliinipu P:llu on suurempi kuin

itlein|>äiii «innallii levrvsasiteellH ivrt. Pohjan-
lahtil. - Ktelii-Prlia vuodeu kc.-ikilllnipö on

+ 3* C. kviniiniman kuukauden i helmikuun)
— 7» 8*0. länipiniirainUn kuukauden (heinä-

kuun) -i-14*C: Pchjniilahdeii peruknu vnipiiris-

töUä vuoden O' C. kylinimmUn kuukauden — 12° C
ja Uimpiinimmuu -|- 15°- + 16° C : Kuusamon
rUn^ulla %uoden — 1° C. kylmimmKn kuukauden
L. 13 = 14° c ja lUmpimiinmän +14°C; Ka-

jaaoinl&äniitMl vuo«len •• (". kylmimmän kuukau-

den — 12°-— l'-'° C ja lUmpiniimmiin + 15° C.

-- SademUuru Etelil-P :11a 550-700 mm, Poh-

janlahden perukassa 500-550 mm. Kuusamon
yltn^llil 450 5f»0 mm. KajaauiiiläilnisKa 450 mm
(iUlistimniällii rajalla) ja 550-700 mm (Oulujärven

tienoillai: P:n pienin sadeniäiirä on Pudasjärven

tienoilla 400 450 mm. L. Il-nen.

Kasvisto. P:u laaja ulottuvaisuu.s etelästä

pohjci&een itekä maanpinnan kohoaminen pohjois-

koillixla tunturiylSnkiiä kolideu aiheuttavat vaih-

UlevaiKUutl.i alm-en eri osien kasvillisuudessa.

Alavilla merenmnnoilla ovat ominaisia laajat

rantaniityt, kuten Limingassa. Lumijoella ja

Siikajoella. Kajiviköyhiä ovat Keski-I':n ranni-

kon lentohietikot. Lukuisten jokien halkomalla

toiian^clln erottavat viljeltyjen tai luonnonniit-

tyjen savIfMTilisiä alueita hiivumet-sftiset moreeni-

maat tai aukiot suot. Laajat seudut alavalla

rannikkoalueella ovat joko kokonaan metsättömiä
tai tavataan vain hävitettyjen metsien jätteitä.

T21Iaii(ia ovat varsinkin Kyrön- ja Ahtävänjoen
Utvcilla ja var-illa olevat pitiijät. samoin useat

[ohjcisenifKinakin olevat rannikkopitäjiit. SisU-

oais^u P:ta metsilt ovat paremmin säilyneet ja

laajoja metsäalueita on Keski-Suomeen rajoittu-

valla, karuudestaan ja köyhästä kasvistostaan

tunnetulla vedenjakaja alueella sekä erittäinkin

alueen koilli>nsi<'<a. Itä- ja koillisosissa tava-

taan myös laajoja soita, ja varsin yleisiä suo-

muotoja ovat kitukasvuista mäntyä, vaivaiskoi-

vua ja vaiveriNi kasvavat rämeet ja nevat. .Jär-

vien ja jokien alavilla rannoilla tavataan laa-

joja tulvalieteniittyjU. joilla rehevän riiohokas-

riilisuuden ohi-IIa menestyy Kemi- ja Temmes-
jokien varsilla sekä Kuusamo^<^;l myöskin kolmi-
beteinen paju (Halu Inandrti). Putkilokasvien
lukumlärX on kolrne eri kasvitieteellistä aluetta

k3>itläviillä rniinikkiKiliiea-lla n. 5;i0, mihin sisäl-

t\y n. 25 varsinaista inerenrantnkasvia. Itä

laissa ka.svisto on huomattavasti lajiköyhenipi.

Kajaanin seudulla 402 ja Kuusamossa 4112.

mukaan otettuna myöskin täällä eteläisen leve

Mcinisrajansa saavuttaneet tunturikusvit. Eteläi

.|stä puulajeista lehmus jo Etelä P:n rajoilla

sa.ivuttaa |>ohjoisen levenemisrajansa. ainoastaan

yksityisiä löytöjä tunnetaan Keski P:lta. Terva-

leppä on jo Keski-P:lla harvinainen ja pohjoi-

-imniat yksityiset löydöt ovat Suomussalmelta,
riajärveltä ja Kemin luota. lltHlelmäpuista

omenapuu menestyy ainoastaan huolellisella hoi-

dolla: luottaapa se Kajaanissa ja Uuhissa syö-

täviä hedelmiäkin.

Eläimistö, varsinkin mitä tulee suurem
|>iiii petoeläimiin, eroaa huomattavasti asutulla

rannlkkonliieella muitten osien eläimistöstä. Isim-

iiiat petoeläimet, karhu, susi. ahma ja ilves, ovat

rannikkopitäjistil karkoittuneet pois. Susi ulot-

I

taa tosin vielä joskus talvisin vaelluksensa aina

j

rannikolle saakka. Karhu tavataan harvinaisena

\

|iohjois- ju koillisosissa, toisina vuosina itärajan

takaa siirtyneenä runsaamminkin. Ilves on vielä

yleinen Keski-Suomeen rajoittuvilla saloilla sekä

Oulujärven koillispuolella, harvinaisempi pohjois-

osissa. .\hma oiiustaa nykyisin enää vain pohjois-

ja koillisosissa. Kettuja on runs!)astl jokivarsilla

olevissa pitäjissä ja niitten pyynti monelle tuot

tava tulolähde. Samoin kärppiä on runsaasti.

! \'äheminän yleisiä ovat iiäätii. lumikko ja saukko.

Tulikuri ja mäyrä ovat harvinaisia ja saavutta-

vat alueella pohjoisen levenemisrajansa. •'suurem-

' mistä riistaeläimistä ou peura kokonaan hävinnyt
alueelta, ja rauhoitusaikana huomattavasti lisään-

I tynyt hirvi uhkaa taasen joutua lukuisten sala-
'

niet.sil.stäjieu vainoomana sukupuuttoon. Riista

lintuja on runsaammin itä- ja koillisosissa, ja

I

on niitten esiintymisrunsaudessa huomattavissa

ajoittaisuutta vaelluksista johtuen. Hylkeistä ja

merikaloista ks. Pohjanlahti. Makeanveden
kaloista ovat varsinkin lohi. taimen ja siika

innokkaan ja tuottavan pyynnin esineinä. Siian

ohella on mulkku järvikaloista tärkeä. Kuha
tavataan Oulujärvessä ja sen eteläpuolella ole-

vissa suuremmissa vesissä sekä pohjoisempana
Kemi- ja Simojokien vesistöissä. Rapuja on viime

aikoina menestyksellä Istutettu muutamiin Keski

P:n vesiin. Suurena haittana varsinkin pohjois-

osissa ovat kesäisin sääsket: tuhoa tuottavia

ovat toisina vuosina luonnonniityillä lukui.sasti

lisiiäntyvät heinämadot. 1'. V .taus.

P:n asutus on ensin alkanut sen vesireit-

tien, noiden suurien jokien, keskijuoksullla, jolion

kivikauden väestö oli asettunut, elättäen Itseänsä

k:ilastuksella ja mi-tsiislyk-ellii. Prorisslajalta el

H.vl|pTrnp|ia ktskninan plilcin jaitn
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ole löydetty kuin muutama esine, Pohjois-P:lta

rtaadut yleensä itiiistä ja Etelii-P -.Ita läntistä

alkuperää. Varhemmalta rauta-ajalta tavataan

huomattava asutuskeskus EteläP:lla, Isokyrö
pesäpaikkana, myöhemmältä rauta ajalta on löy

töjä, vaikka vähemmässä miUlrässä, samalta seu-

ilulta sekä sen lisäksi Pohjois-P:n suurien jokien,

Kemi- ja Oulujoen, varsilta, todistaen näitä

kulkuväyliä myöten tapahtuneesta liikkeestä.

Uistorialli.sen ajan sarastaessa ovat lappalai-
set P:ii asukkaina, mutta heidän rinnalla

islantilaiset tarinat ynnä muut lähteet 800-luvulta

asti mainitsevat kveenit 1. kainulaiset
Jks. t.), jotka luultavasti olivat Polijanlahdeu

kummallakin rannikolla asustava suomalainen
kansanheimo ja jotka osaltaan ovat nykyisten
pohjalaisten esi-isiä. Sen lisäksi ovat kaakosta
tulevat karjalaiset ammoisista ajoista asti

liikkuneet pohjoisella P:Ila ja sekaantuneet sen

väestöön. Etelästä päin tuleva pirkkalais-
ten (ks. t.) kauppias- ja verotlajasenra, johon

kuului sekä suomalaisia että ruotsalaisia ainek-

sia ja joka mainitaan jo 1200-luvulIa, on var-

maankin myös jättän\-t jälkiä asutukseen. 1200-

hivun lopulla ja 1300 :n paikoilla on Etelä-P :n

rantaseutuihin asettunut ruotsalainen asu-

tus, tunkicn. niinkuin paikannimet (Mustasaari,

Oravainen. Koivulahti. Kepoluoto [Replot]. Maa-
lahti, Petäjälahti [Petalaks]. Pyhälahti [Pielaks]

y. m.) todistavat, ennen täällä olleet suomalaiset

meren rannalta sisämaahan. Viluloin on myö-
hempinä aikoina P:lle muuttanut hämäläisiä ja

savolaisia uutisasukkaita : etenkin on siinä suh-

teessa historiallisesti tullut tunnetuksi se savo-

lainen uutisasutus. joka l.'J50-luvulla levisi Oulu-

järven erämaihin. K. G.

Antropolofrisesti on mahdotonta määri-
tellä minkäänlaista yleistä pohjalaistyyppiä:
syynä siihen on yllämainittu P:n kirjava asutus-

historia. AsevelvoUisuusiässä olevien suomenkie-
listen miesten keskipituus on Etelä-P:lla 1,680 mm
(5,4 mm pienempi kuin länsisuomalaisten, mutta
1.» mm suurempi kuin hämäläisten ja 6.5 mm
suurempi kuin karjalaisten) ja Pchjois-P :Ila

taas vain 1,645 mm (pienempi kuin missään
muualla Suomessa) ; P :n ruotsinkielisten keski-

pituus on 1,679 mm. paljoa pienempi kuin Ahvenan-
maan tai Uudenmaan ruotsinkielisten (1,698 ja

1.684 mm). Suurin keskipituus on Vaasan kaak-
koispuolella olevissa pitäjissä il, 686-1. 690 mm)
aleten sieltä etelään (1.681-1.08.5 mm) ja Pohjoi-

seenpäin (1,641-1.6.54 mml mentäessä, jälleen kas-
vaen Tornionjoen laaksossa (keskipituus 1.656-

1.660 mm). Pienin keskipituus P:Ila ja koko
Suomessa on Pyhäjoen ja Siikajoen latvaseu-

duilla, 1,636-1.640 mm. — Kallonmuoto vaihtelee

kuten ruumiinpituus. Pitkäkalloisia on eniten
Etelä-P :n suomenkielisissä. 52.i %. sitten Etelä-
P:n ruotsinkielisissä, 48, s« %, vähimmin pohjois-

pohjalaisissa, 23,45 9f . Lyhytkalloisia on 47,» %,
51,14%,, 61,(4%. Eniten lyhytkalloisia sekä P:lla
että koko Suomessa, 92 %, on Pudasjärven, Kuu-
-araon ja Taivalko.sken kunnissa. Vaaleasilmäisiä
on Etelä-P :n ruotsinkielisissä 82.; Etelä-
P:n suomenkielisissä 81. 5 %. pohjoispohjalaisissa

71,8%; vaaleatukkaisten vastaavat prosenttimää-
rät ovat 46,82 %, 51,4s %. 54.S8 %, siis päinvas-
taiset kuin vaaleasilmäisten. — Luonteenominai-
suudet ovat ehkä vielä vaikeammat määritellä

Liminkalainen •Jurvalainen, l llavatainen.

kuin antropologiset. Yleisiä ominaisuuksia ovat

kuitenkin jäyhä itsenäisyydentunne ja esiintymi-

sen suoruus.

Asukasmäärä kirkonkirjojen muk. 1910
oli 703,787 henkeä (22,« % Suomen asukkaista)

,

joista läsnäolevia oli 635,550 henkeä. Läsnä-
olevista cli ruotsinkielisiä 110,695 henkeä (32,6 %
Suomen ruotsinkielisistä). Ruotsinkieliset asuvat
rannikolla Siipyystä Kokkolaan, laskematta tällä

välillä missään kohdin suomenkielistä asutusta
merenrannikolle. Levein on ruotsinkielinen asu-

tus pohjoisessa, tunkeutuen Terijärven pitäjässä

yli 50 km sisämaahan, kapein, vain 5 km, Koivu-
lahdella. Yleensä ructsinkieliset ja suomenkieli-

set eristyvät toisistaan paljoa enemmän kuin
Uudellamaalla. Kaksikielisiksi voi sanoa vain

Siipyytä, Lapväärtiä ja Vöyriä ; niissäkin suo-

menkielisiä on vain pieni vähemmistö.
Asukastiheys vaihtelee suuresti. Taajimmin

asuttuja (n. 30 as. km-:llä) ovat useat Etelä-

P:n kunnat (Jurva, Seinäjoki, Mustasaari, Yli-

liärmä), harvimmin asuttuja ovat Pohjois-P:n

itäosat (n. 1 as. km-:lUU. — P:n väestöoloihin

viime vuosisadan jälkipuoliskolta alkaen on lyö-

nyt leimansa siirtolaisuus merentakaisiin maihin,

etupäässä Pohjois-Ameriikkaan. Suurin siirtolai-

suus on Etelä- ja Keski-P:lla. Viime aikoina

siirtolaistulva kuitenkin osoittaa huomattavaa
talttumista. Vv. 1904-13 P:lta lähti ulkomaille

72.841 henkeä (49,8 % kaikista Suomesta siirty-
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Ki-iu.|tKU .aaksua. Kvmiä vanha kirkko ju (ia|iiuia.

tii-i>iii>, ^fiiriiuk.-fDii -Hiirosta siirtolaisuiulesta,

verraten pienestä svntyni-isvyilestä ja suuresta
kuolleisuudesta (keuhkotauti) on, että P:n
vue^tuuli>iiäntyminen on verraten hidas.

Piiäelinkeiuoinu ovat maanviljelys ja

karjanboito. joita jo 1700 luvulla menestyksellä

harjoitettiin Etelä- ja Keski-P:n rantaseuduilla

(Vaasan ruis. l*ict«rsaaren, Kruunu|>yyn ja Kok-
kolan kivikkcmäkiiu raivatut niäkiviljelykset).

Ilmajoeo maamiesseura iSuonien ensimiiinen) per.

1S03. Tervanpolton tauottua on yll!imain. elin-

keinoja huolellisemmin ruvettu hnrjoittamnan
myös muissa P:n osissa (Lapuan y. m. .suovilje-

lykset). — K.ilastnsta harjoitetaan rannikko-
seuduilla (silakka tärkein kala), hylkeenpyy ntiii

Etelä P:lta ja Hailuodosta käsin. Joki- ja sisä-

mnnnkulastus on kadottanut entisen suuren mer-
kityksensä |15UU-1600-luvuilla). jolloin lohi ja

kuivatut hauet olivat P:n tärkeimpiä vientitava-

roita. — Metsäntiiotteilla on suuri merkitys maa-
kunnan pohjoisosissa. — Teollisuus ei ole kehit-

tynyt rinnan muun .Suomen kanssa; koko Suomen
tcollisuudcntnotannosta vain 1.').»% tulee P:m
osalle. Paitsi Oulun ja Tornion välisellä alueella

kukoistavaa saliatecllisnutta ansaitsee mainitse-

milta vain \'aasan, Pietar.s;iaren ja Oulun monet
teollisuudenhaarat. -— Kotiteollisuuden elvyttiimi-

»eksi viime vuosikymmeninä on tehty paljon

työtU (useita kotiteollisuusyhdistyksiä. neuvojia

y. m.). Mainitsemista ansaitsevat Kurikan ajo-

kalut (Kurikan käsityöläisten osuuskassa per.

I£K)3: pitkälle kehittynyt työnjako). Jurvan ja

Iiionjoen puiset talouskalut ja huonekalut, Kuor-
taneen kankaat ja mainiot liinpet, Lapuan ja

Kuuh.'|van puukot ja kankaat, Vähänkyrön levy-

sefiäntuotteet (vuosittain n. 200.000 mk : n arvosta)

sekä monenlaiset kankaat. Härmän rukkaset.

Kokkolan rukkaset ja karstat. Kruunupyyn kan-
kaat. Kajaanin sukset ja vuolukivituotteet, Kuu-
samon kovosimet. Monessa Etelä-P:n pitäjässä
valmistelaan sitäpaitsi rnanuja. ryijyjä, vakkoja,
hucnekaluja. pieksuja. Keski P:n pitUjissii juuri-

koreja. — P:n liikenneolot eiviit ole yhtil tyy-

dyttflvällä kannalla kuin EteläSuoinen. Radat
cVaaxan ratn avattu IHk:!, Oulun rata I880i kul-

kevat enimniiikseen lälieltä rannikkoa, joten niitä

paljon kip<Niinmin kaipaavat si>.iiriinanNeudut jäii-

Tät aivan ilman. KannikkoIiikenteestU ei kan-
nata puhua, ulkomainen meriliikenne on 8uhteel-

liaesti paljoa pienempi kuin muualla SuomesBa.

— Turkeiiksi tekijäksi P:n iiiiilenunassa taliiu

dellisessa elämässä on osuustoiminta tullut. Suo
meu suurimmat (ensiniäinen ja kolnuis) osuus-

kaupat (Oulun ja Keski P;n) ovat P:lla.

Kansan tapoja moitittiin eunen saneen raaoiksi

Muuttuneet olosuhteet, heriiniieisyys, kansakoulut
(Nuliiiiikyrön kansakoulu 18')8), nuorisoseurat (liike

alkoi Etelä P :11a 1881, jolloin Kauhavan nuoriso

seura perustettiin ; ks. N u o r i s o s e u r a 1 i i k e),

kansanopistot y. m. kansanvnlistu.stoiminta ovat

aikaansaaneet täydellisen muutoksen, niin ettii

P:n kansanvalistus nykyiiän täysin on muun
Suomen tasalla, paikoitellen edelläkin. — P.llii

toimii 16 kansanopistoa ja maamies- sekii oniiintii

koulua, joista 10 suom. ja 6 ruots. Suoiiieiikie

lisiä ovat: Etelä-P:n 1. Ilmajoen (avattu 1892).

Pohjois-P:n 1. Limingan (avattu sam. v.), Lai-

hian (emäntäkoulu). Kcski-P:n I. ILiapavedeTi.

Lapuan (emäntä-, käsityö- ja kasvitarhakouUi).
Peiä-Pohjolan 1. Alatornion. Kainuun 1. Palta-

mon, Kokkolan (emäiitiikoulii), Itii-Pin 1. Kuu-
samon, Karhumäen kristillinen kansanopisto
(Lapualla, avattu 1014); ruotsinkielisiä: Kriiuiui-

I>yyn (avattu 1801), Närpiön (maamies- ja eiiiäiitii

koulu), Vöyrin (maamies- ja emäiitäkoului. Lap
viiärtin. Breidablickin (1'onsnlassa), Keski-P;n
kiertiivä (avattu 1008). — .Seminaareja P:lla

on: Kajaanin suom. miesseminaari, Raahen suoni

naisseminaari, Uudcnknarlepyyn ruots. niiesseiiii

naari. — Kaikissa kaupun^reissn on valtion j:i

yksityisten ylliipitämiä oppikouluja; sitäpaitsi

Lapualla ja Rovaniemellä yhteiskoulu. /•;. K. K.

P:n historiallisista vaiheista tiissii

mainittakoon muutamia tärkeimpiä kohtia. Kris-

tinusko ja Ruotsin valta alkoi niihtiivästi saada
jalansijan P:ii eteliiosassn jo 1200-liivun keski-

vaiheilla, vaikkapa Messeniuksen kertomus liircer

Jaarlin tulosta sinne onkin periitön. \'anhimiiirtt

seurakunnat ovat siellä Mustasaari. Pietarsaari

ja Isokyrö, v. l.'?20 mainitaan ensi kerta Salo

ja Kemi pohjoisella P:lla, v. 1331 Nllrpiö. 1'irk

kalaisten kerrotaan saaneen ensimäiset hipiii

käyiiti-( ikeutensa kiiniii^'Bs Maunu Lailoiilukojtii

1277. Raiaksi lännessä Upsalan liii|ipal<iiritaa

kohden miliiriittiiii Kaakamajoki nähtävästi 1300

luvun keskivaiheilla. Pähkinilsaarcn rauhanteko
1323 uhkasi Suomesta ja Ruotsin vallasta koko
naan erottaa pohjoisen P:n, kun raja milärät

tiin kUymiiän Pyhiijokea myöten, mutta tilmH

vaara vältettiin, kun ruotsinpunliiien asutus
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Tornionjoen laaksoa Suomen puolelta.

(pirkkalaiset?) nähtävästi jo oli täällä koteutu-

nut. Tämä asianhaara aikaansai kuitenkin pit-

kiä taisteluita noiden Polijan perien omistami-
sesta venäläisiä vastaan, jotka katsoivat itseänsä

niiden oikeudenmukaisiksi herroiksi. V. 1375 ker-

tovat ven. kronikat ,,seitsemän kymen" maan
asukkaiden, jolla nimityksellä tarkoitetaan Poh-
jois-P:ta. perustaneen Oulujoen suulle pienen lin-

nan, minkä venäläiset sitten kävivät hävittä-

mässä. V. 1415 kerrotaan ven. partioretkestä

Oulujoelle, jolloin Turun porvareilta ryöstettiin

tavaroita 3.000 Ruotsin markan arvosta — melko
summa siihen aikaan. Vv. 1431 ja 14.54 venä-
läiset taas hävittäen retkeilivät Kainuussa, mutta
kaikkein tunnetuimniaksi on tullut heidän julma
mellastuksensa 1489-90 Limingassa, li.ssä ja

Kemissä, sekä Usatij ruhtinaiden keväällä 1496
samoille seuduille tekemä sotaretki. Pohjan
perillä kristinuskokin ainoastaan hitaasti voitti

sijaa. Noin v. 1345 kerrotaan Upsalan arkki-
piispan ja Turun piispan, molemmat Hemmingeja,
kohdanneen toisensa Torniossa ja silloin suuren
joukon karjalaisia tulleen kastetuksi. Lappalais-
ten keskuudessa pakanuus oli vallalla vielä vuosi-

satoja myöhemmin. — Sangen tuottava oli P:n
kauppa kallisarvoisten turkistavarain takii.

Milään kaupunkia siellä tosin ei keskiajalla ollut,

mutia useimpien jokien suilla oli ,,satamia",
joihin kesäisin saapui pirkkalaisia ynnä muita
kauppiaita valtakunnan eteläisistä osista kaupan-
tekoon, Tiirkeimmät satamat olivat Oulu ja

etenkin Tornio, jota viimeksimainittua paikkaa

Perii-Pohi.Tnmaan ja L.Tpin raiama.ilf.^

taka-atassa Pyhätunturi.

ei kuitenkaan tähän aikaan luettu suomenpuoli-
seen Pihan, vaan Länsipohjaan kuuluvaksi.
Pirkkalaisten verotusoikeuden lappalaisiin näh-
den lakkautti Kustaa \'aasa 1553. Muissakin suh-

teissa olivat olot P:lla uuden ajan alussa alku-
peräisemmällä kannalla kuin muussa Suomessa.
Xiin esim. eri pitäjiit vielä maksoivat siellä

veronsa yhteisesti määrättynä summana, eikä
taloittain tai henkilöittäin niinkuin muualla.
Pitkä venäläissota Juhana III:n aikana ja sen
jälkeen seuraava nuijasota erittäin raskaasti pai-

noivat P:ta ja ehkäisivät sen edistystä. Kään-
teentekevä P:n taloudellisessa historiassa on
Kaarle IX :n hallitus Oulun ja Vaasan kaupun-
kien perustamisen tähden, joiden lisäksi sitten

tuli toisiakin. Mutta se vaurastuminen, joka
tästä olisi voinut olla odotettavissa, ehkäistiin

surkealla tavalla n, s. Pohjanlahden kauppapakon
(ks. t.) kautta. Kaarle IX :n toimesta tapahtui

myös P :11a Juhana Ottenpojan uusi maanjako
1608. Ruotsin ja Venäjän väliset sodat tuottiv.it

yhä säännöllisesti P:lle suuria kärsimyksiä.
V. 1611 kansan täytyi rajakahakoiden vuoksi

piileskellä saloilla, josta syystä tämä vuosi kan-
sassa säilyi ,.ensimäisen karkuvuoden" nimellä.

V. 1656 oli ..toinen karkuvuosi". — P. oli van-
hastaan tuttu siitä, ettei siellä ollut ,,rapuja eikä

aatelismiehiä", mutta siitä huolimatta se 1600-

luvulla oli melkein kokonaan ruots. ylimyksille

kreivi- ja vapaaherrakunniksi läänitetty, kunnes
reduktsioni teki niisiä lopun. Suuri pohjan sota

synnytti 1712 Kajaanin seuduilla n. s. ..kangas-

sodan", ja kohta tämän jälkeen tuli ,.Kyrön
sota" ja Iso viha, jonka kauhuja etenkin P.

sai kokea; m. m. melkein kaikki sen kirkot

silloin joutuivat vihollisen ryöstön alaisiksi.

Noin 5,000 henkeä maakunnan siviiliväestöstä

kuljetettiin vankeuteen Venäjälle. Kuinka tur-

inicUisesti tämä sota-aika. yhdessä katovuosien
1695-97 kanssa, vaikutti väkilukuun, näkyy seu-

raavista verollisten lukua osoittavista numeroLsta:
V. 1695 28.983. v. 1699 20.142. v. 1712 18.470

ja V. 1725, siis vielä neljä vuotta rauhanteon
jälkeen, ainoastaan 15.511. Väkiluku oli siis

varmaan alennut puoleen entisestään. Vapauden-
aika oli P :11a taistelua sekä kaupungeita että

maalaisväestöäkin ahdistavan kauppapakon pois-

tamiseksi, mikä vihdoin valtiopäivillä 1765

onnistui, erittäinkin Antti Chydeniuksen ansiosta.

Muutenkin 1700-luvun loppupuoli, Kustaa III:n

aika. oli P :lle edistyksen aikaa. Erikseen mai-
nittakoon P:n jako kahteen. Vaasan ja Oulun.

I

lääniin 1776. Vaasan hovioikeuden perustaminen
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«am. r. ja uusi iiloito ison jaon ti imeeiii>iiiiooii

1775. Suomen soda»s« iSOSoy tuli P. taas. kuteu

lM>n vihun aikaua. armriain taistolutaiitorcksi,

mik& lirtYsti ei voinut olla vaivoja tuottamatta.
' ' • ittakoon vain P:n hyölyniisooii

t

:

. kulue»a kulkuueuvoissa tapah-

tui. r.>..„ |..w....iiu»teu kautta, jctka suureksi

osakoi ovat lo|>pttaDeet sen erilliiituolon niuiliiii

.S11..1:,. Tl ...iin uiiltden, jo«.»a se niaautioteellisistä

.-\ Miuiiu oli pysyuyt. [J. Schroilerus.

..1 .;. Kuvaelmia Suomeu maakunnista. VI"

(I66Ö1: Vrjö Koskinen. ..Polijaumaan asuttaini-

sesta. tutkimus" tSuomi, 1S.">7) : J. R. Aspelin.

..KcrshoUnan linna ja lääni keskiajalla" il869);

K. Liroteulelt. ..Mikä oli muinainen Kvenhind.

'terra feminaruni";" iHist. Arkisto XXi; J. Lau-

roeela. ..Kveenkninulaiskysyniys" »llist. Arkisto

XXII): A. H. Virkkunen. ..Kainuuumaan asutus

ja tfa keiikiaikaiset olot" (Oma Maa II

s». 255-2661.] A'. O.

liieat vilielrahistoriassamme merkittä riit hen-

ki' t varsinkin 1700luvulla ja 1800-luvun

ai Ual ja vanhat suvut ovat pohjalaisia.

M n I monia elossa olevia henkilöityi

I'. uitta' Aejmeltpus- (Emeleus-) suku.

liiu i.,i-M.vf. S. K. Ber;;. Bergbom-suku. P. J. Bladh,

Borg-suku. Brennersuku tElias B.), Cnjanus-

suku, Calamniussuku. CastrCu-suku iMatiasAlek-

aacteri C), Mikael Chorn-us, Chydenius-suku
(Antti C). Donner-suku (Otto D.)", Ehrström-
•aiku. von Essen-suku (Kaarle Kustaa v. E.),

Estlander-suku (Jakob Aupist ja Carl Gustaf E.),

Kalander-suku (jo«ta polveutuvat Tigerstedt- ja

XVaaaatjerna-KUTut). Fellmansuku (Esaias ja

Jaakko ¥.). Forsman-suku iG. Z. Yrjö-Koskinen
ja Jaakko F.). Hannu Kiiuutin|>oika ja Hannu
Hannunpcika Fordell, Franzfn-suku (Frans Mi-

kael F.t. Frosterus-suku, Kristfrid Ganander,
K. J. Gummerus. K. G. Hedberg. Heikel-suku,

K. G. Hiillström, Ingman-suku lAntero Vil-

helm I.l. Johansson-suku. Johan Julin. Pietari

Kalm. K. X. Kecknnin. Kaarlo Kramsu. Anders
Joachim Kurt<>n, I.jungo Thom»'. Malm-suku
(Pietari ja Otto A. M.). Malml>erg-Huku (Niilo

Kustaa M.i. Mathesius-suku. C. F. Mennander,
M. A. Myhrberg. G. A. von Xumers. Nylander-
suku (Wi'lliam N.). Matti Pohto. Pi.tari Päivä-

rinta, Rahm-suku. Reinius-suku, K. H. Renlund.
Kocs-suku. Runeberg-suku (Johan Ludvig R.),

Sandelin-nuku. Srhnlin-suku. Schroderus-suku,

Snellman-Kuku (Juhana Vilhelm S.), Sovelius-

HUku. Stenbäck suku (Lauri S.). Jaakko ja

J. J. Teng»tröm, Topelius-suku (Mikael T.,

.'^akari T. vanh. ja nuor.t. .'^aara \Varklin,

U'egelius-Kuku. B. VhaPl, VVicbmann-suku, C. G.
Wolff. — Pohjalaisten sukusuhteita selvittelee

E. E. K.
koskevan kirjulliHUuden

..Bibliographia ostrobot-

Genealogia Sursilliano.

jKeikkafM-räinen P:ta
luettelo on: K. Donner.
r.ien-ls" 1912).]

Fohjaumaan rykmentti mainitaan useaati jo

Kustaa Aadolfin sodissa Puolassa ja Saksassa;
16:4 V n valtiomuodon mukaan se oli järjcstyk-

se«'>ä viinifinen. 20 :k. jalkaväen rykmentti. Ruotu-
jakokannalle m- osel r-l t i i n vasta 1733. V. 1635

«en nuuruus oli 1.252 miestä, joista 400 sotaan

TietTjä; 1674 se oli 1.512. v. 1808 1.200 miehen
muruinen. Taisteluista, joihin se otti osaa, mai-
niltnkoon: I>eipzig 1642. Lund 1676. Eraatvieri

1701. 1'alkiine 17 lö. Isokyrö 1714. Norjan retki

171S-1'J. Ponimerin »ota 1757 01. Parkumiiki 1789.

Pulkkila, Virran silta ja Oravainen 1808. Hörne-
fors ISO!). V. 1809 muutettuna p.italjoonnksi se

lopullisesti lakkautettiin 1810. A. (;.

Pohjanmeren-kanava (holl. .Voordree-Konoi),

kanava .Vlankomaissa, Pohjois-Hollannin provins-

sissa, yhdistiiit Amsterdamin (V-liihden) suorinta

tietä Pohjanmereen: 25 km pitkä. 7-8 m syvä.

Pohjanmeren puoleisessa piiassa ovat neljät sulut

ja ulkosatama V m u i d e n (1. I j m u i d e n) . P.

kaivettiin 1865-76 .\msterdamin lamaantuvan me
renkulun elvyttämiseksi.

Pohjanmeri (enpl. iVorfA sea. myös Germnn
sca, saks. \oidscc, ruots. Sordsjön, tansk. Aorrf-

«««1, myös Ve.iterhavel. norj. Sordnjecn), Atlan-

tin valtameren rannikkomeri. Ison-Britannian.

Orkney- ja Shetlandin-saartcn itäpuolella, yhtyy
pohjoisessa välittömästi syvään Norjan-mereen,
luoteessa Pentland firth y. m. salmien sekä lou-

naas.sa Calais'n salmen ja Kanaalin kautta At-

lantin valtamereen, idässä Itämeri Skagerrakin.

Kattegatin. Juutinrauman ja Boltien iHpi laskee

liiat vetensä P:een: suurin pituus 1.100 km. le-

veys 670 km. n. 550.000 km'. — P. on syntynyt
myöhään, saaden nykyisen nuiofonsa jäiikauden

jälkeisenä aikana. Jääkaudella eteläosaan kasaan-

tui paksuja sora- y. m. kerroksia, joiden päälle

sitten la.skeutui joki- ja merilietettä. Eteläosassa

rannat ovat loivat, matalat, vaarallisia särkkiä

on täällä kaikkialla. Täällä. Alankomaiden ja

Saksan rannikoilla on tulvavuoksien mantereesta

irroittama saarijono. Frii.sein-saaret. Pohjoisosan

rannat ovat korkeampia, vuorisia, saaria on vain

Norjan rannikolla. Lahtia on paljon (suurin Zui

dersee Alankomaissa), useimmat vuorovosiliikkeen

laventamia jokien suppilonmuotoisia suita: poh-

joisessa on vuonoja (Fortli-, Tay- ja Moray-vuo-

not). — P:n pohja nousee pohjoisesta etelään kä
sin: syvyys on. lukuuuottamatta Norjan ran-

nikkoa kaartavaa, yli 200 m:n .syvyistä Norjan
hautaa (mitattu 66.'i mi kaikkialla alle 180 m.
Humber-joen suun koillispuolella, melkein kes-

kellä P :ta ovat Doggerliankin kalamatalikot.

joilla syvyys on vain 13-3.") m. - Koska P:een
laskee Itämeren vähäsuolainen vesi sekä useita

i-oja. vesirikkaita jokia (EI1)C. VVeser, Rein, Tha-

mes, Humlier) on P:n vesi vähäsuolaisempaa kuin

Atlantin valtameren, keskimäärin 3.»^. — P:n
pintaveden lämpötila on talvella Elben suun seu-

kuilla 4- 3° C, Slietlandinsaarten luona -)- 7° C.

kesiillä vastaavat luvut ovat + 18° C ja + 12» C.

Lämpötila 20-30 m:n syvyydessä on talvella 0,»°C

korkeampi, kesällä 1° -2°C alhaisempi kuin pin

nalla. Jäätä muodostuu ainoastaan rannikoilla.

— Vuorovesiliike on sangen monimutkainen: At-

lantin valtamerestä P :een saapuu vuoksiaalfo

Tson Britannian polijois- ja eteläpään ympäri ai

kaansaaden Ilumberin suun seuduilla voimakkaan
interferenssin. Nousu- ja pakcveden välinen ero

tus on keskimäärin 3.i m (7-0.i m). PitkiUiikai

sen luoteismyrskyn raivotessa vesi .saattaa kohota

7 m yli tavallisen nousuveden, aiheuttaen silloin

matalilla etelärannikoilla kauheita tulvia, joissa

satoja tuhansia ihmisiä on hukkunut. — Varsi-

naisia merivirtoja huomataan esim. Norjan hau-

dassa (aina 4 solmun nopeus). — Kasvullisuus on

sangen runsas : eläimistä samoin. Kalastus on

maapallon tuottoisimpia; saadaan silliä (ajover-
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koilla: pyjnti alkaa kesäkuussa Slietlandin-saar-

ten luona ja päättyy marraskuussa Norfolkin ran-

nikolla), turskaa (koukuilla), kampelaa y. m.
(traulilla). Vielä mainittakoon hummerin ja os-

terin pyynti (matalammilla etelärannikoilla). --

Merenkulkua vaikeuttavat rannikkosärkiit, usvat

ja rajut myrskyt: merionnettomuudet ovatkin

siitä syystä tavallisia (saks. ..Moril.ice" = ..surman

meri"), huolimatta erittäin hyvin järjestetystä

pelastustoimesta. P. on kuitenkin maa|)allon vil-

kasliikkeisimpiä meriä ja sen rannoilla asuvat

kansat etevimpiä merenkulkijoita. P:u jättiläis-

liikennesatamat ovat poikkeuksetta jokien sup-

pilosuiden pohjukois.sa. vuoksiaallon ylärajalla.

Etevimmät satamista ja niiden selvitykset (1911) :

Lontoo 39.5 milj., Antverpen 26.; milj. (vain ul-

komninen laivaliikenne). Hampuri 26.i milj.. New-
castle (ynnä Xorth ja Soutli Shields) 23.» milj..

Rotterdam 20.8 milj. (ulkoni.). Hull 10,: miij.

netto rek.-ton. — U.seita merikaapeleita on joh-

dettu P:n poikki. E. E. K.

Pohjanpalo ks. R e v o n t u 1 e t.

Pohjansirkku ks. S i r k ut.

Pohjan sota ks. Pohjois m aine n s o t a.

Pohjantähti ks. O t a v a.

Pohjaonki = syväonki (ks. Kalastus).
Pohjapiirros, jonkun esineen liori.sontaalipro

lektsioni; vaakasuora leikkauskuva rakennuk-
.sesta jonkun kerroksen kohdalla, joka näyttää

huoneiden sijoituksen, ks. Rakennus (-piirus

t ukset). K. .S. A'.

Pohjapääoma ks. K a n t a p ä ä o m a.

Pohjarahasto ks. K a n t a p ä ä o m a.

Pohjaskorkia 1. Polijoiskorkia ks.

.Suursaari.
Pohjasävel, »dis. Jokaisella soinnulla on p..

jonka laadusta riippuu .soinnun tonalinen merki-
tys. Soinnun muut sävelet johtuvat p:stä (ters-

sinä, kvinttinä y. m.). /. K.
Pohjatäyte. välipohjan täyte. ks. Väli-

katto.
Pohjavesi, se osa kosteussatoa (sateentuloa).

joka on tunkeutunut maahan. Otaksutaan, että

suunnilleen 1/3 kosteussatoa imeytyy maahan. 1/3

haihtuu ilmaan ja 'I3 virtaa pois pintavetenä.
P. tunkeutuu karkeampiin maalajeihin ja rakoi-

seen kallioperään (kalliokaivot) niin syvälle, kun-
nes kohtaa vettä läpäisemättömiä kerroksia esim.

hienoa savea t. ehjää kalliota. Vuorikaivoksissa
on huomattu n. 800-1.000 m:n syvyydestä alkaen
vuoriperän olevan aivan kuivaa, joten tätä sy-

vyyttä voi pitää p:n alarajana. Sen yläraja nou-
dattaa suurin piirtein maanpinnan muotoja, on
lähinnä pintaa painanteissa ja yhtyy vesistöjen

rannoilla niiden pintaan, kauimpana pinnasta
se on kukkuloissa. Meillä p. harvoin on 10 m sy-

vemmässä, mutta kiuimissa ja kuivissa seuduissa
sitä saa kairata useita satoja metrejä. P:n lii-

kunta on hyvin hidasta: karkeassa hiekassa kor-

keintaan 10 km vuodessa, yleensä ainoastaan km
verran. Suomessa sisältävät p:tä eniten hiekka-
harjut, mikä ilmenee niiden juurella puhkeavina
lähteinä. Vuotuiset lämpömäärän vaihtelut eivät

huomattavasti vaikuta p:een. jolla siten on suun-
nilleen sama lämpömäärä kuin seudun vuotuinen
keskilämpö. P. tuntuu .sen vuoksi kesällä suhteel-

lisesti kylmältä ja talvella lämpimältä, pysyen
lähteissä jäätymättä. Kuumien lähteiden vesi ei

ole p:tä, vaan maan syvemmistä osista kotoisin

^^^^mm^M.

ja yhteydessii tuliperäisten ilmiöiden kanssa. P.

on raikasta (sisältää hiilidioksidia), bakteereista
puhdasta ja siten sopivinta juomavedeksi. Suu-
rempien vesijohtolaitosten tarpeeksi on kuitenkin
vaikeata saada riittävän suuria määriä. P. sisäl-

tää aina enemmän tai vähemmän liuenneita ki-

vennäisaineita (ks. Lii h de). E. Mncv.
Pohjavesilaitos, taloutta ja erilaisia tehdas-

larpeita varten liankiltavan käyttöveden saami-
seksi lähde- tai pohjavesirikkailla seuduilla ra-

kennettu kaivo- tai

kanavarylimä vesisäi-

liöineen ja -johtoi-

ueen. Pohjaveden ko-

koamista varten ra-

kennetaan erilaisia

p.-järjestelmiä riip-

puen veden ottopai-

kan suhteesta käyttö-

paikkaan ja pohja
vetlen syvyydestä

siinä. Kun pohjavesi virtaa laajalla alueella lä-

hellä maanpintaa, rakennetaan lasitetuista savi-

putkista, betonista (kuva 1) tai valuraudasta
(kuva 3) virran poikkisuun-

taan pitkä, läpiseinäinen k o-

Kiiva Kuva :^.

koo ja putki, jonka yläpäii on niin korkealla,

että putkessa vesi virtaa alapäässä sijaitsevaan

puhdasvesikaivoou (kuva 2), mutta kuitenkin niin

syvällä, että putken ylin kohta on pohjavesi-

pinnan alapntlella. Kanava ympäröidään puh-

taalla sora- tai sepeli-

kerroksella aina perus-

veden pintaan asti, ja

mahdollisen pintaveden

sekautumisen ehkäisemi-

seksi päällystetään, ka-

navan kohta savikerrok-

sella. Pitempien kana-
vain puhdistamista var-

ten rakennetaan tarkas-

tuskaivoja (kuva 3). joi-

den pohja on syvem-
mällä kuin kanavan
pohja, joten veden mu-
kana seurannut hiekka
laskostuu tarkastuskai-

voihin, joi.sta muutenkin
kanavaa puhdistetaan.

Kckoojaputken alapäässä

oleva kaivo rakenne-

taan usein kaksiosaiseksi,

jotta toista kaivoa kor-

jauksen ja puhdistuksen
takia voidaan pitää tyh Kuva 4.
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jiio^. Niii>til kuivoista |>iiiii|>ut;iau vesi joko

»uodiuUitoksiin. jos vesi si'^UltUIl vieraita aineita,

talli korkeavesisäiliöÖD (kä. Vesijohto), jollei

veJen (ttopuikka ei ole uiin paljo ylciiipiiiiii

kiivttiipaikkaa. että vesi voisi oninllik paineellann

tunkeutua sen korkeiin|>iin kolitiiu. — Kun polijii-

vesi ou syveniiniillii tai esiintyy erityisissii pai-

koissa läliteinii. rakennetaan kuilu- tai putkikai-

voja ivrt. Kaivoi, joista vesi iinetiiUu yliteisivu

putkeen (kuva 4i. — Suomessa on |>olijavosilai-

loksia rakennettu I^iliteen. Viipuriin, Porvooseen

y. m, [M. Foerster. „Taschcnbucli fiir Bauinpe-
uieure"; O. I-ueper. ..XVasserversorjning il<?'"

Städte") .V. M.
Pohjaväri, nmalattaessa ensimiiisiin sivellyk-

siin käytetyt värit, joiden tarkoituksena on muo-
dostaa varsinainen ainetta suojeleva kerros. Nii-

hin kliytetiiän tav. jotain halvempaa ja ohennet-

tua väriä tahi erikoisvärejä, jotka tarttuvat hy-

vin maalattavaan pintaan. Kautaesineissä käyte-

tään p:eiksi lyijymunjuä, grafiittia, rautamönjää,
1\ ijyvalkoista y. m. V. //.

Pohje, säären takaosa, jossa säären koukistaja-

liha.srylimft, etupäiissä ihon alla oleva p.-liha.s,

e!>iintyy liuomattuvana pullistumana.

Pohjelihas k.s. .lalku ja Lihakset (kuva-

taulu) .

Pohjeluu ks. Jalka ja L u u s t o.

Pohjoinen jäämeri, i>ohjoisnavan ympärillä,

l*ohjoi~-Aiiieriikan, Kuroopan ja Aasian pohjois-

puolella oleva valtameri, joka kapean Berin^n-
salmen kautta yhtyy Isoon valtamereen ja Tans-
kan-salmen, Norjan-mereu sekii Davisin-salmen
kautta Atlantin valtamereen : n. 12. s niilj. km'.

P. j:n eri osia ovat: Grönlannin-meri Huippu-
vuorten ja Grönlannin välissä. Barentsinmeri
Huippuvuorten. Frans Josefin-maan ja Novaja
Zemljan välissä. Kanrian-meri Novaja Zemljan
ja mantereen välissä, Siperian-meri edellisestä

itilän (osa siitä, Uuilen .^iperian-sanrten ja Tai-

myrin-niemimaan välissä on NordenskiiJldin-meri).
Itcrinpiusalmen ja Alaskan pohjoispuolella oleva

P. j :n o>a en tuntematonta. TUniän itäpuolella

oleva saaririkas alue on Ameriikan napameri. —
P. j:n saarista ks. Napamaat. P. j. on san-

een liyviiä. Nansenin tapaamat suurimmat .syvyy-

det liki 3,900 m; Grunlannin-meressii on mitattu
4.800 m. — Merivirtoja P. j -.ssä on idiistä län-

teen, napameren yli kulkeva virtaus, joka Grön-
lannin molemmin (lUolin tuo kylmää vettä Atlan-
tin valtamereen. 1'iiinvastaista suuntaa kulkee
lämmin Golfvirta. Tämän napamerecn tuomaa
vettä tavnliuin kylmempien (

—

1,«°-— 1,t°C). vähä-
suolaisempien pintakerrosten alla ^-IT lämpi-
miinä kerrok^^ena. jonka alla taas on kylmää vettii.

.Suurin osa P. j -.tä on napajään peitossa. — Kas-
vullisuus ja eläimistö rikasta. E. E. K.
PohJois-AioerHkan Yhdysvallat ks. V h d v s-

V.. II;, t.

Pohjois-Ameriikka, maanosa, Uuden mante-
reen I. .Ameriikan »uiirempi pohjoinen osa, Poli-

)nis-.)äämeren, Atlantin valtameren ja Ison valta-

meren välissä, liittyy etelässä Keski-Ameriikan
ja vain ."»O km leveiin Panaman kannaksen (jotka
vielä luetaan P.A :nan) kautta Ktelä-.Aineriik-

kaan. ulottuu luoteesta Kap Ilopesta kaakkoon
.Morro Puercos- niemeen !l.:tOO km si-kä .Maskan
niemimaan Ittnsikärjestä itään Kap Charles-nie-
meen lAbradorissa .1,9.50 km ja saavuttaa etelässä

l'i;nla Mariatossji TTi' pohj. lev., pohjoisessa Kap
Munhisonissa 72° polij. lev.. Uinuessa Kap Prince

of \Valesissa lOT^^Sl' länt. pit.. idässä Kap Char-
lesissa .'>5''40' länt. pit. Grönlanti, .\rktisel ja

I
Liinsi-Intian saaristot sekä Bermuda-saaret .\t-

i lantin ja Clipperton-.saari l.sossa valtameressä

lukuunotetluna 24.i milj. km''' (vain .\asia ja

j Afrikka suurennnat) 1. 17 <"c maapallon koko maa

j

alueesta. P.-A:n astronominen aseina nuiistuttaa

enemmän Aasiaa kuin Eurooppaa: ottamatta
iiröulantia lukuun kuuluu kuumaan vyöhykkee-
seen n. 7 '7c< lämpimään lauhkeaan :lfi %, kyl-

miUin lauhkeaan 46 ^r, kylmiiän 11 % pinta alasta,

Nevv Yorkin leveysasteasema vastaa jokseenkin
Oporton ja Napoli'n a.semaa. jmhjoisin Lalirador

on samalla leveysasteella kuin eteläisin Suomi.
K a n n i k k o kokonaisuudessaan on sangen

rikas jä.sentelyltäiin. l'isin etäisyys rannikolle on
1.G50 km. Hantaviivan (pituus 75,000 km) jn

mantereen kokoisen ympyriin kehän suhde 4.t:1

voittaa Euroopankin (suhile :i.j:l). .Saarien

pinta-ala on 4. s» milj. km- I. 17,4 %, niemien ja

niemimaitlen '2.i milj. km- 1. 10 % maanosan
pinta-alasta. Suurin osa saarista ja niemistä

tulee kuitenkin taloudellisesti arvottomien tai

aivan vähäarvoisten arktisten seutujen ja P.A:lle
monessa suhteessa vieraan Liinsi Intian osalle.

Niitä lukuunottamatta muiden saarien jn nie-

mien pinta-alaksi jäil yhteensä vain O.st milj.

km°. — Pohjoisrannikon suunnattonuista saaris-

tosta ks. Napamaat, Kauas efeläiin käsin

tunkeutuu laakea, liikenteelle toistaiseksi arvo-

ton Hud.sonin-lahti, joka P.-A:n ilmastollisissa

oloissa on tavattoman tärkeä kylmyyspesänä.
Iludsoninlalidcn itäpuolella on melkein asumaton
Labradorin niemimaa, jonka korkealla itäranni-

kolla on runsaasti syviä vuonoja. Mainiosata

mainen, lahtirikas on rannikko Lalirndoristn ete-

lään, Kap Codniemeen asti. Suuria lahtia: St

Lawrenoelahti, jossa ovat Anticosti ja Prinee

Eduard nimiset isot saaret ja jonka Atlantin
valtamerestä erottavat New Foundlandin saari

sekä kapean kannaksen mantereeseen yhdistämä
Nova .Seotia: voiniakkaasta vuorovesilijkkei-stäiin

kuuluisa Fundylaliti : laaja Mailien lahti, jota

etelässä rajcittiui Kap Cod. .Sieltii alkaa viiliitel-

Ien toisenlainen rannikko: alava, osittain hiekka-

kinosten ja pitkien laguunien reunustama, var-

sinkin etel.-issä. joss;i lisäksi mangroveriiineitä,

lahdet ja saaret vähenevät. Lahtia ja poukamia:
Narragansett-laliti (edustalla .MarthaV \'ineyard

ja Nantueket nimiset saaret). Ne\v .Jerseyn mutka
(jossa m. m. T/ong Islandin siiari), I)elaware-laliti.

Chesapeake-lahti (molempien villissii Dehnvaren
niemimaa), Georgian mutka. Viimemainitun poh-

joisrajana on myrskyinen Kap Hatteras ja ete

Iässä erottaa. Floridan niemimaa sen Meksikon-
lalidestn. Tämä. jota idiissä lisäksi rajoitta»

Liinsi-Intian saarista siiiirin, Kuba, ja Vueiitanin

niemimaa, on vastafiäiitii Hiidsonin-lahtea, jonka
vastapaino P.-.\:n ilm:istollisissa oloissa se on
ehtymättömänä liitnpöliilileenä. Sen rannikon
luonto on samanlainen kuin eteläisen Atlantin

valtameren rannikon, liikuiinottamatla lyhyltii

seutua Vera Criizin luona. Siitii piliien ninnikollM

puuttuvat hiekkakinokset ; ominaisia sille sen

sijaan ovat koralliriutat ja inangrovi-tilieiköt,

Yiicatanin niemimaan itii- ja Liinsi Intian saa-

ristoa eteläpuolella on toinen suuri amer. ran-
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aikkomeri Karaibinmeri. — P.-A:n länsiran-

nikko on Panaman-kannakselta Kap Flattery-

nienieen Kanadan rajalla jotenkin eheää, harva-

lahtista ja -saarista, enimuiUkseeu korkeaa pit-

kittäisrannikkoa. Lahtia: Pananiau-lahti, Fon-

seca-lahti. Kalifornian-lähti (jonka merestä erot-

taa Kalifornian niemimaa), San Franciscon-lahti.

Saaria: Tres Marias. Tibnron. Revilla Gigedo-

saaristo. Kap Flatlerystä alkaa tavattoman vuono-

ja saaririkas poikittaisrannikko; San Juan de
Fucasalmi, Puget sound lahti, Vancouver-saari,

Kuningatar Charlotten saaret. Aleksanterin saa-

risto sekä vihdoin Alaskassa : Kenai-niemi,
Kadiak-saari. Alaskan-niemi, Aleutit. jotka ovat

Beringiu-meren etelärajana, Beringin-meren ran-

nikko on niinikään poikittaisrannikkoa, jossa

Bristolin-laliti, Kuskokwim-lahti, Norton-lahti,

Sewardin-niemi (vastapäätä Tsuktsien niemi-

maata Aasiassa), joka on vain 92 km leveän

Beringin-salmen itärantana. Kotzebuen-lahti. Alas-

kan pohjoisrannikko on eheää pituusrannikkoa
(Kap Barro\v'n niemi), idempänä on paljon lah-

tia: Bathurst inlet, Elliotinlahti. Bocthian-lahti

y, m. ja edustalla on arktinen saaristo.

Rakenne ja pinnanmuodostus. P.-A.

oli todennäköisesti aikoinaan Grönlannin. Islan-

nin ja Huippuvuorten kautta manneryhteydessä
Euroopan, sekä Beringin-salmen poikki yhtey-

dessä Aasian kanssa. Edellinen silta katkesi

keskisenä tertiiiärikautena. jälkimäinen viimeis-

tään kvartäärikautena. Yhteys Etelä-Ameriikan
kanssa sitävastoin syntyi vasta nuorempana ter-

tiäärikautena muutamien suurten saarien maa-
tumisen kautta. Vain vähän vanhempi kuin yh-

teys Pohjois- ja Etelä-Ameriikan välillä on itse

P.-A:n manner: liitukauden loppupuolelle asti

P.-A. oli jakaantunut kahteen, laajan meren toi-

sistaan erottamaan osaan, itäiseen ja läntiseen.

Edellinen on synnyltään vanhempi: sen ytimenä
on Hudsoninlahden ympärillä oleva, melkein
yksinomaan kiteisistä aineksista, etupäässä n. s.

laurentilaisesta gneissistä syntynyt Laurentilai-

nen kilpi, joka aikanaan oli mahtavaa vuoris-

toa, mutta sittemmin on niin kulunut, että siitä

vain perusta on jäljellä. Siitä ulottui etelään-

päin pitkä niemimaa, jonka ympärillä olevaan

mereen kerrostuneet siluuriset, devoniset ja kivi-

hiilikauden kerrokset jo paleozooi.sena maailman-
kautena poimettuivat lounaasta koilliseen kulke-

viin poimuiliin muodostaen Appalakki-vuoriston.
tämän P.-.\:n osan ainoan huomattavan vuori-

jonon, jonka mukaan koko itäosaa nimitetään
appalakkiseksi. Myöhemmät siirrokset ja mur-
rokset edelleen jäsentelivät vuoristoa ja maan-
kohoamisen kautta (se on nyttemmin muuttunut
vajoamiseksi, joka on synnyttänyt esim. Labra-
dorin merkillisen vuonorannikon) siihen liittyi

kaakossa ja etelässä tertiäärikauden kumpuinen
tasankomaa. n. s. Piedmont-alue. Georgian- ja

Meksikon-lähtien rannikolla sekä Mississippi'n

alajuoksun laaksossa sen päällä on vielä nuorempia
aineksia, .\ppalakkisen alueen pohjoi.sosan pin-

nan viimeiseen muovailuun kvartäärikauden jää-

kausi vaikutti erittäin huomattavasti (seurauk-
sina Kanadan vesistöjen reittiluonto. soraharjut

y. m.l. — P.-A:n läntinen osa oli siluurikauden
alkuaikana muutamina suurina arkeisina saa-

rina, joiden ympärille sittemmin liittyi kerros-

tuneista ja purkautuneista aineksista syntyneitä.

ajoittain veden peittoon vajonneita alueita. Kes-
kisenä tertiäärikautena voimakas poimettuminen
nosti ilmoille mahtavat vuoristojonot, siirrok-

set ja vajoamiset muovailivat aluetta edelleen ja

halkeamista tulvivat tuliperäiset ainekset peit-

tivät laajat alat. Täten syntyneen vuoriston,

Kordillieerien. mukaan P.-A:n läntistä osaa nimi-
tetään kordillieeriaeksi. Laajalle ulottunut jää-

peite sekä voimakkaat virrat vaikuttivat sittem-

min huomattavasti kordillieerisen P.-A:n pinta-

muotoiluun (cauonit y. m.). Yhdyssiteeksi kor-
' dillieerisen ja appalakkisen P.-A:n välille syn-

tyi mesozooisista ja tertiäärisistä aineksista muo-
dostunut poimuttumaton tasankoalue. — Varsi-

naiselle P.-A:lle vieraita vuoristojensa kulku-

I
suunnan ja niiden ainesten puolesta ovat Länsi-
Intian saaret (ks. esim. K u b a) ja Keski-Ame-
riikka (ks. t.).

I

Nyk. pintasuhteissa on suuri erotus appalakki-
sen ja kordillieerisen osan välillä. Edellinen on

' paljon matalampaa (Mount Mitchell 2.048 m yi.

merenp.) kuin jälkimäinen (Mac Kinley-vuori

6,187 m yi. merenp.. P.-A:n korkein vuori),

1

mutta kuitenkin tavattoman vaikeakulkuista. Ne
1
yhdistää toisiinsa ilman huomattavaa rajaa län-

nestä itään aleneva preeriatasanko. johon LIanos
Estacados, Bad Lands, Coteau-du-Missouri ja

Coteau-des-Prairies myös kuuluvat. Lähemmin
pinnanmuodostuksesta ks. Kordillieerit,
A p p a 1 a k i t.

Vesistöt. Pitkin Atlantin ja Ison valta-

meren rannikkoja kulkevat vuoristot pakottavat
suurimman osan P.-A:n vesistä etsimään itsel-

leen pääsyä mereen pohjoisessa tai etelässä. At-

lantin valtamereen laskevien jokien vesialue on
11 %. Isoon valtamereen laskevien 24.5 ^t. Poh-

jois-Jäämereen ja Meksikon-lähteen laskevien

34% ja 25,5% P.-A:sta; lisäksi n. 5% on
laskujoetonta aluetta. Itärannikon joet ovat ver-

raten pieniä rannikkojokia. lukuunottamatta St
Lawrence-virtaa. joka kiertämällä Appalakkien
pohjoispään pääsee Atlantin valtamereen. Meksi-

kon-lähteen laskee Appalakkien ja Kordillieerien

väliseltä suunnattomalta tasangolta tuleva Mis-

sissippi-Missouri, maailman pisin virta. Rio
Grande y. m. Mahtavissa Canoneissa pääsevät

Kordillieerien lävitse Isoon valtamereen Colorado

ja Columbia nimi.set virrat. Pohjois-Jäämereen
laskevista suurimmat ovat Mackenzie ja Sas-

katchevvan-Nelson. — Luonteeltaan idän, lännen

ja pohjoisen joet kokonaan eroavat toisistaan.

Ensimäisissä vesimäärä on verraten tasainen, ne

ovat pitkät matkat kuljettavia suuremmilla joki-

aluksilla ja niissä ylempänä olevia koskia on

helppo käyttää teollisuustarkoituksiin. Liinnen

joet ovat selviä vuoristovirtoja: alueen omitui-

sista sääsuhteista riippuen niiden vesimäärä vaih-

telee jyrkkien äärimäisyyksien välillä, suurim-

man o.san vuotta ne kuitenkin ovat sangen vähä-

vetisiä. Ne ovat ennemmin liikenteenesteifä kuin

-edistäjiä. Jäämereen laskevilla virroilla on eri-

koinen reittiluontonsa. koskia on pitkin koko
juoksua, joten niidenkin liikennemerkitys on

paljon vähäisempi kuin itäisten jokien. — Jär-

viä On paljon etenkin ent. maajään alueella (Iso

Karhujärvi. Iso Orjajärvi, Athabasca-järvi. Win-
nipeg-järvi y. m.). Kordillieeri-vuoristossa on

useita suuria jätejärviä (Iso Suolajärvi, Klamath

y. m.). Maapallon mahtavimman järviryhmän
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''«tavat kuitenkin Kaiiadnn ja VlKl>?>\iklt:iiii

, .4 olevat jittilaisjSrvet Vliijiirvi. Miolii^uii-

jilivi. Htirou. Erir ja Outario. juika la>kujokousa

St La» reiu-e-virran kenilla niuodoiitaviit P. .\;n

sisäosiin vievi^tii kulkurriteistii tärkt>iniiiuin.

Ilmastoon ratkai^evIl.>ti vuikiittavia teki-

uvat vlltniuin. liiin|Hi' jii kyhiiyysMiiliGt,

'''''-:kou ja Uudsoni n lahdet, sekit »e i^eikkn, että

t*. A 11 vuoristot, kulkien polijois eteläistä suuu-

taa. eivät voi estä» voiiiuLkkiiita, iikilli.siii, poli-

joitesta eteläiiu ja (Miiuvastoin kulkevin ilnuivir-

tauksia, vaan seusijuan elikäisevUt kosteiden meri-

tuulien pKäsyn mantereen sisSosiiu. P.-A:u
ilmaston huomattavin ominaisuus on siten ilkilli-

nen. jyrkkii vaihtelu aäriniiiisyyksieu vUlillä.

Pohjoisesta tuleva kylmä aaJto (cnld iravel voi

5 minuutissa alentaa lämpötilan 20° :11a iDen-
verisÄÄ 1875). 16 tunnissa 33,i°-35.i° :11a ja

päinvastoin voi yöllii — 15°C nUyttSnyt lämpö-

mittari piiivällä ..aurin<;os$a'' niiyttiiä -(-46°C.

Vuodenaikojen vaihtelut ovat niinikiiäu sangen
nopeat: niitii seuraavat usein ihanat ..intiaani-

kesät" ja ankarat takatalvet, jotka kesähalloina

<killing frojilai tuottavat viljelyksille tavatonta

tuhoa, varsinkin Ohioa pohjoispuolella. Rajut

talvimyrskyt iblizzards, norlhrrtii liävittelevät

karjalaumoja Kalliovuorten itäjuurella, ja pe-

lottavat pyörremyrskyt (iornados, hurricancs)

lakai.^evat mutkallaan itäänpäin Kansasin, Neb-
raskan. Mi~-ourin. Illinoisin ja Ohion lakeuk-

sia. Missis9ippi'n laaksoa ja Atlantin valta-

meren rannikkoa Floridasta Nen- Foundlandiin
asti. — Yleiset tuulisuhteet riippuvat Pohjois-

.\tlantilla olevasta minimistä (aiheuttaa talven

kylmät ja kuivat luoteistuulet), kesäisestä mini-
mi-itä mantereen yläpuolella ja Keski-Atlantin
maksimista (kesäiset, idilstä. kaakosta ja etelästä

tulvvat sadetuuletl. Ison valtameren ilmanpaine-
suhteet vaikuttavat vain rajoitetulla alueella Kor-
dillieerien länsipuolella aiheuttaen Englannin
Kolumliian. VVashin-rtonin ja Pohjois-Kalifornian
lauhkean ilmaston ja runsaat talvisateet. Talvis-

ten luoteistuulten vaikutukse-^ta P.-A:n ilmasto

lukuunottamatta viimeninin. aluetta, varsinkin
Eurooppaan verrattuna, on mantereinen ja yleensä
samoilla leveysasteilla paljon kylmempi kuin
Euroopan. Xevv dorkin tnmmik :n keskilämpö
—1'C on 9.i'C alhaisempi kuin samalla leveys-

aatcella olevan Nai)oli'n. Chioipon ll,j''C kyl-

mempi kuin Kooman. \Vinnipcpin 20,4''C kyl-

mempi kuin I-rankfurt am >lainin, jotavastoin

San Francisron tamniik:n keskilämpö, -t- lO.i" C,

on vain 0.«'r alhaisempi kuin F'alermon. Kesä-
kuukausien keskilämpö taas (paitsi yllämain.
Ison valtameren rannikkoaluettai on krrkeampi
kuin Euroopassa (lukuunottamatta Itä-Ruroop-
paa) lamoilla leveysasteilla; Pchjuis-Meksikossa,
Arironas^a. l*tahiHsa ja Nevadassa on alue.

joMa heiDäk:n keskilämpö on -f 30°- -|- 37.>° C,

siten vetäen vertoja Airikan ja Arabian kuu-
mimmille erämaaseuduille. Korkeasta kesäläm-
mibitä huolimatta v:n keskilämpö yleensä on
alhainen : New Yorkissa se esim. on -(- 10,»° C
I. 6" alhaisempi kuin Nupoli'sfla. — .Saileaika poh-
joisessa, koillinessa ja MissiRsippi'n alueella on
kCHlIlä. kaakossa syksyllä ja talvella. Meksikossa
ja Etelä- Floridassa troopillisten seutujen tapaiin

auringon olleisa korkeimmillaan, Pohjois-Kali
(orniassa. Oret'oni»-a ja Wiuihingtonissn talvella.

.'sadouiuurä on. sisä- ja pohjoisosia lukuunotta
unitta, runsaampi kuin Euroopassa: sado kuiten

kin enimmäkseen tnle<> lyliytiiikaisinn. raukkoina
kuuroina lon mitattu .~>37 mm vuorokaudessa ja

126 mm lö min:ssn). Niiden välillä on P.-A:n
kuuluisaa „kaunista ilmaa" (läpikuultavan, kirk-

kaan ilman kosteuspitoisuus tavattoman alhai-

nen), joka ajoittain saattaa venyä kuukausia kes-

täviksi, kasvullisuuden tuhoaviksi kuivuuskau-
siksi (esim. ke.sällä 1886 4'/. kuuk;n kuivuus
Minnesotassa ja Dakotassa). Eniten sataa At-

lantin valtauu>ren, Moksikon-hiliilen sekä Ison
valtameren pohjoisilhi ranuikkoaliieilla ja pai-

koitellen Meksikon ja Keski-Ameriikan cteläran

nikolla (vuotuinen sademiiärii New Yorkissa
1,136 mm, Kap llatterasniemellä 1.6(10 mm. Ne»
Orleansissa 1.40.') nuii, .St Louisis.sa 1,033 mm.
Miradorissa Meksikossa 2,130 mm. San Francis
co.ssa 600 mm. Portlaudissa 1,190 mm, 1'nalas

kalla Aleuteilla 2,!)41 nun). Sisämaassa, Kordil

lieerieu tuulensuojassa, Etelä-Kalifornian, Pohjcis
Meksikon ja Jäämeren rannikoilla sademäärä
on paljon alhaisempi (Wiiinipej;issä flOO mm.
Denverissä 3.57 mm, Los .-Xngelesissa 440 mm.
Meksikon kaupungissa 010 mm); onpa siellä

seutuja (Yhdysvaltain Kordillieeri-alueeu lou

naisogissa), jotka ovat maapallon sadeköyhim
piä (Yumasso 72 mm, Voloano Springsissä 43 mm).
Kasvisto. P.-.\:n kasvimaailman yleis-

luonnetta määräävistä tekijöistä on ensi sijassa

huomatt.iva maanosiin suuri ulottuvaisuus pohjois-

eteläsuuntaan. Kasvillisuusmuodot äärimäisen
niukasta arktisesta uhkeaan troopilliseen ovat

siten edustettuina. Tavattoman tärkeä on myös
P.-A:n maant. kaksipuolisuus, appalakkisen idän

ja kordillieerisen lännen välinen jyrkkä eroavai-

suus. Määräävästi on myös vaikuttanut geologi

scsti verraten myöhäinen manneryhteys Itä

Aasian ja Polijois-Euroopan kanssa sekä nykyistä
paljoa laajempi vuorovaikutus Etelä-Ameriikan
kanssa osaksi nykyistä Keski-Ameriikan kan-

nasta leveämmän, osaksi Länsi-Intian saarille

johtavan maasillan kautta. Vielä on huomattava,
että pohjoisesta etelään kulkevat vuoristojouot

ovat olleet hyvinä peräytymisteinä maajään
tiellä eteläänpäin siirtyville kasveille; siten

P.-A:ssa moni kasvilaji säilyi, joka Euroopassa
jääkauden aikana tuhoutui. -— Suurin piirtein

katsoen P.-A :n pohjoisosien lajit liittyvät van-

han maailman muotoihin luonnollisesti paljon

suuremmassa määrässä kuin eteläosien. Samalla
kuitenkin on suuri erotus samoilla leveysasteilla

olevien kordillieeri- jn appalakkialueen seutujen

välillä; varsinkin Kordillieerien länsipuolella ole-

van, eristetyn, hedelmällisen rannikkokaistaleen

kasvillisuus on omintakeinen. — Verratessamme
P.-A:n kasvimaailmaa eurooppalaiseen pistää

ennen kaikkea silmiin sen sekä paljoa suurempi
muotorikkaus, että eri yksilöiden paljoa voimak-
kaampi kehittyminen, kukoistaminen, lisUäntymi

nen ja muunteleminen. Euroopassa esim. on
kotimaisia metsäpuita vain n. 40 lajia, yksis-

tään 'Yhdysvalloissa on lähes 400. Tammilajeja
Euroopassa on n. 20. Yhdysvalloissa ."SO j. n. e.

.Mammultipetiljä, juttiläissetri, douglas-kuusi y. m.
metsän jättiläiset osoittavat, mitä P. A;n kasvi-

maailma kykenee tuottamaan. Vanhan maailman
kasveista monet, kuten velinä, puuvilla, omenn-
j>uu, useat rikkaruohot kehittyvät ja lisääntyvät
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paremmin ja nopeammin P.A :ssa. Syy on t-nsi

sijassa etsittävä P.-A;n omituisesta ilmastosta.

Se sysäyksittäin ja kasvihuonemaisesti rientävä

alkukehitys, joka on niin luonteenomaista P.-A:n
kasviyhteiskunnille ja yksilöille, johtuu vastaa-

vista ilmastollisista ominaisuuksista. P.-A:n mui-
hinkin kasvifenologisiin ilmiöihin ilmasto pai-

naa leimansa. Kevät ja kesä sulautuvat melkein
.samanaikaisina yhteen : kesäkasvit kukkivat ja

hedelmöivät etenkin eteläosissa melkein rinnan
kevUtkasvien kanssa. Kehittyminen, kukkiminen
ja tuleentuminen seuraavat toisiaan vilkkaassa

tahdissa: lehtien variseminen, elintoiminnan kuo-

leminen syksyllä tapahtuu sitävastoin hitaasti

(syksyisten lehtimetsien tavaton väriloisto).

Vuo<lenaj:it samoilla seuduilla voivat sattua suu-

resti muuttelevina aikoina. Etenkin eteläisem-

missä osissa maanosaa, jossa kasveilla on erit-

täin selvästi havaittavissa taipumus keväisin

ennenaikojaan rynnätä kehittymään, liikaa kii-

rehtineet taimet monasti alkukesällä joutuvat

kylmyysaaltojen uhreiksi. Tästä syystä hyvin
monen kasvin pohjoisraja pysähtyy paljoa alhai-

semmilla leveysasteilla kuin Euroopassa.

P.-A:n kasvimaailman lajirikkaus on ennen
kaikkea .seurauksena siitä, että paljon Euroo-
passa sukupuuttoon kuolleita tertiäärisiä kasvi-

muotoja täällä on säilynyt. Suuri osa P.-A-.n

Euroopalle vieraista kasvisuvuista on tertiääristä

juurta, kuten catalpa-, sassafras-, magiioUa- y. m.
lajit. Useat näistä olivat kuitenkin jo sukupuut-
toon kuolemassa jo ennenkuin ihminen rupesi

niitä hävittämään. — Viljelyskasveja P.-A. mui-
hin maanosiin verraten on tuottanut vähän: tär-

keimmät ovat maissi, papu, bataatti, tupakka,
maapähkinä, tomaatti.

Kasvillisuusvyöhykkeet. P.-A:n troo-

pillisen kasvistoalueen leimakasvina voitaneen
pitää mangrovea. Se on levinnyt Floridan niemi-

maan eteläiseen puoliskoon, Meksikon molemmille
rannikkoalueille idässä n. 23° :seen. lännessä
25' :seen pohj. lev. ja Kalifornian niemimaan
eteläkärkeen. Meksikon troopillinen kasvisto on
erittäin rehevää ja muotorikkautensa puolesta

maapallon ensimäisiä. Se liittyy hyvin läheisesti

Keski-Ameriikan vastaavaan kasvillisuuteen. Sa-

moin Floridan upea troopillinen aarniometsä
mangroverämeineen ja länsi-intialaisine liaanei-

neen sekä epifyyttikämmekkäineen on Antillien

kasviston läheinen sukulainen. Palmujen ääri-

mäinen pohjoisraja tunkeutuu syvälle subtroop-
pisiin seutuihin, sekä kordillieerisen että appa-
lakkisen alueen rannikolla aina 34° :lle pohj. lev.

— Subtrooppisen alueen leimakasvina on pidet-

tävä ainavihreää n. s. elämäntammea, erikoisesti

itäisen osan Querciis viren.sVA. Tämä alue, n. s.

louisianalais-virginialainen. käsittää Chesapeake-
lahden suusta Arkansas-joen suuhun ja siitä Ver-
milion lahdelle vedetyn viivan kaakkoispuolelle
jäävät alankomaat. Tällä alueella kasvaa amer.
öljypuu (Olcu rim.cricana), suosypressi (Taxodinm
distichiim), leveälehtinen magnolia (MagnoUa
macropltyUn) y. m. — Läntisellä subtrooppisen
alueen rannikkokaistaleella 43°:lle pohj. lev. ynnä
Kalifornian niemellä cvat leimakasveina Qaerciis

chrysolepis ja Castanopsis chriisophylla. — Mek-
sikon ja Texasin ylätasankokasvillisuudelle ovat
erikoisen ominaisia sukkulentit : kaktukset
(satoja lajeja), agave (toista sataa lajia), yucca,

Dasylirion y. m. — Kesänvihantain lehtimetääin
appalakkisen puoliskon länsiraja kulkee Arkansas-
joen suusta Chicagon seuduille ja sieltä Sas-
katche\vanin keskijuoksulle sekil pohjoisraja
St Lawrenoe-virran suusta Winnipeg-järvelle.
Leimakasveja : Juglans cinerea Ottawa-joella ja

Qtnrcus rohur Quebecin leveysasteilla sekä Pinus
sttobus alueen pohjoisrajalle asti. — Vastaavalla
kordillieerisellä alueella, joka käsittää Kallio-
vuoriston länsipuoliset seudut Meksikon rajoilta

n. 50° :lle pohj. lev., komea Qu^rcus garryana
ulettuu Vancouver-saarelle ja jättiläismäinen
PsLudoliuga douglasii Fraser-joen lähteille asti.— Laajalla, appalakkisen ja kordillieerisen metsä-
alueen väliin työntyvällä aroalueella leimakas-
veina etelässä ovat Lurtea mexicana, yucca. Pro-
sopis y. m., pohjoisempana buffaloheinä (Buchloe),
Artemisia tridnntatn. Eurotta lanata y. m. —
Isoista järvistä alkaen havupuut tulevat yhä
enemmän valtapuiksi. N. s. hudsonilaisella havu-
metsäalueella Thuja occidentalis kasvaa James
bayn, Ahies halsamea Ison Orjajärven leveys-

asteilla asti. Läntisellä, kolumbialais-alaskalai-
sella havumetsäalueella Larix lyallii ulettuu Peace-
joelle, Picva sitchensis Yukonin ja Kuskokwimin
laaksoihin. Metsäraja kulkee poikki Labradorin
eteläosan ja Hudsonin-lahden keskiosan ylitse

Mackenzie-joen suuhun ja Beringinsalmelle: sen
saavuttavat paitsi havupuita Betula papyrifera,
Halix broicnii ja puolukka.
Eläimistö. P.-A :n eläimistön kokoomuk-

selle ja levenemiselle ovat olleet määräävinä
samat tekijät kuin kasvillisuudenkin. — Alku-
peräisin ja erikoisesti amer. muodoista rikkain

on eläimistö etelässä, missä se vähitellen muuttuu
aivan puhtaasti etelä-ameriikkalaiseksi; kor-

keammilla leveysasteilla sen yleisluonne lähen-

telee yhä enemmän pohjois-euraasialaista, kunnes
arktinen on aivan sama. Tyypillisiä esimerkkejä
tästä ovat meksikkolais-texaslainen vyötiäinen,

jolla Euraasiassa ei ole mitään vastinetta, preeria-

alueen biisoni, jota vanhassa maailmassa lähei-

sesti muistuttaa visentti sekä arktinen, kaik-

kialla samanlainen jääkarhu. Yleensä suhteet

naapurialueisiin eläinmaailmassa ovat paljoa

läheisemmät kuin kasvimaailmassa, riippuen eläin-

ten vapaammasta liikuntakyvystä. Nimenomaan
ovat juuri muutot %Tiodenaikojen mukaan etelään

ja pohjoiseen poikittaisten vuorijonojen puut-

tuessa helpommat ja kesäisten ja talvisten elin-

ehtojen suuremman eroavaisuuden vuoksi välttä-

mättömämmät kuin Euraasiassa. Meren yli vael-

tamaan kykenemättömien eläinten levenemisessä

on erittäin jyrkkä raja P.-A:n ja Länsi-Intian

saarten välillä. Floridalaisia imettäväisiä (hirviä,

karhuja) ja käärmeitä esim. Kuhalla ei tavata.

Omituista on, että P.-A:n suuremmat eläimet,

kuten karhut, sudet, ilvekset, biisonit ja hirvet,

ovat useimmiten niin samanlaisia kuin euraasia-

laiset, ettei niitä aina edes eri lajeiksi voi erot-

taa, jotavastoin pienempiä on useita omia suku-

jakin. Hyvin lukuisia ovat käärme- (tarhakäär-

meitä 136, kalkkarokäärmeitä 25 lajia), sisilisko-

ja kilpikonnalajit. — Yksityisten eläinmaantie-

teellisten alueiden rajat ovat ylempänä esitetyistä

syistä vielä horjuvammat kuin kasvimaailmassa.

Alueita erotetaan viisi : pohjoinen, eteläinen, itäi-

nen, läntinen ynnä kalifornialainen. Pohjoinen,

kanadalainen, käsittää koko maanosan pohjois-
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puolen n. 42° :seeii polij. lev. oteliiiiii. EloUiiiieii.

troopillinen nieksikkoliuuen. joka on keski anier.
j

ritlityxilueen Mioriiu jatkoit, kiisitliiii Eielii-
i

Meksikon vniiii rolijoisMeksikostu rannikko- '

alueet liinnessli kääntöpiiriin, idässä Rio Oriiiuleen

>>ti. Kiiliforninluisecu kuuluu Ison viiltnineren

rannikkoiilue 32° ja 52° :n välillä prlij- lev.

ltiii«en apiHtlakkiseu ja liiutiseu konlillieerisen

alue«n (joka etelä.ssii käsittää niyiis Tolijois-

Meksikon keskio<;it) välinen raja on paikoittain

hyvin epäniäiiräinen. kulkien sunniiilleen pitkin

97° länt. pituutta. Jyrkkä ero on maanosan
molempien puoliskojen iiuia- ja makeanveilen nil-

viuisfaunan välillä. Erikoisesti läntisinä nnio-

toina on myös pidettävä esim. lianka.sarvianti-

looppia ( Aiitilocaftra atncriciinn !. viiorilaniniasta

lOvi* moniaita) ja taskuliiiri- {Gcomtix y. m.)

sukuja. Verraten liyvin rajoitettu on kalifornia-

lainen alue. jota idä.s.su eristäen kiertävät mah-
tavat viioristoketjut. -- Pohjoisessa alueessa itä

ja länsi yhtyvät täydelleen. — Oikeista troopilli-

sista muoiloista pysyttelee levcänenäineii apina

(Alein relleroxus) kiiäntöpiirin eteläpuolella.

Vyötiäinen iTalusia novcmciticta i tavataan Etelä-

Coloradossa .sekä ja^inuri (Fclis otica) ja pant-

terikissa iFrlis imrdnlisi vielä Red riverin ala-

juoksulla. Alli'jaattorien levenemisaliie ulottuu

Atlantin puolella Pamplico- ja Alliemarle-lahtiin

a.sti. Meksikon-lähteen laskevissa vesistöissit n.

600-700 km ylöspäin ja Ison valtameren puolella

kääntiipiirin leveysasteelle. .Samoille seuduille ja

vielä Xehraskaan asti CorinrMS-papukuija ulottaa

kesiiretkensä: opossnm, joka viittaa etelii-amer.

piissieliiinfatinaan. on levinnyt samoille alueille.

Kolilirilaje'a Meksikossa on vielä n. iJO. Yhdys-
vnllois.sa 18. Puuman, pe.sukarliun ja kalkkaro-

käärmeen levenemisaliie pohjoisessa ulottuu St

Lawrenee- ja rrnserjoille. — Pohjoisista lajeista

jääkarhu on levinnyt vain arktisille saarille ja

välittömästi niihin rajoittuvalle mannerranni-
kolle. jolavastoin myskihärkä vaeltaa etelään aina

Athabasra-iärvelle saakka ja poro samoinkuin
tuntiirisopuli St l,awrence-virralle ja \Vinnipeg-
jiirvelle. Harmaan karhun (i'rsus horrihilis) ja

pienen mustan karhun (Vraus nmericnnitx) alue

ulottuu pohjoiselta met.-Ji rajasta Keski-Meksik-
koon asti. Karhut, niinkuin muukin suuri riista.

ovat ihmisen vainoomina monella seuduin häviä-

maisillaan: liiisonin äärettömistii laumoista

(1870 hiisoneja oli n. 8 milj. kpl.) nyk. on jäi-

jcllil vain l.OOO-kiinta yksilöä, niistäkin vain
300 vapaina |kjIi 'oi^illa preerioilla. •— Moskiitot
ovat sekä Meksikon riiineisjllä rannikoilla ettii

Alaskan ja Lahradorin nevoilla hirvittävänä
maanvaivana. Skorpioneja (lUilhus) tavataan
vielä Dakotassa. - Eurooppalaisista maaliantun-
kijol>ta mniiiittikoon molemmat roltalajit (1.'>44

ja J77.">) sekä varpunen (IH.IO). — P.-.\. muodos-
taa oman neohoreallsen eliiin-maant. aineen.

V ii e n t ö ja a N II t II s. Asukasmäärä 1011 oli

128, > milj. (1000 100 milj.); nopea lisiiäiitymi-

nen johtuu varsinkin tavattoman suuresta. Vh-
dy«valloitiin jn Kanadaan Hiiuntaiitnvasta eiiroopp.

Riirlolaisuudesta. — Väestö jakaantuu neljään
pilärylimään : alkunsiikkailiin intiaaneihin (ks.

Intiaanit), maahan miiiittnneiliin eurooppa-
laisiin. ne<'kerpiliin ja aasialaisiin (kiinalaisia jn

jnrKinilaisia. vilhän lilndujni. Pililaineksena ovat

1400' luvun lopusta alkaen maahan muuttaneet

eurooppalaiset ; Kanadaan jn Vhdysvaltoiliin tul

etupiiiissä Ijiiisi- ja Pohjois-Euruopan toiminta
kykyisiä, sivistyneitä kansoja (enjjlaulilaisia, sak
salaisia, ranskalaisia, skandinaavialaisia), jot4i

vastoin eteliiosiin pääasiallisesti sivistymiittö

niämpiä, veltompia etelä-eurcoppalaisia (Pyreneit I

Ien niemimaalta). Edellisten lisäksi viime ai I

koina Kanadaan ja Yhdysvaltoihin on siirtynyl

yllä suiireiiiiiiat joukot kulttuuriarvonsa puolesta

väheminiinarvoisia kausoja Itiivaltn-Unkarista ja

\'enäjältä sekä lisäksi paljon italialaisia. — Siirto-

laisten tullessa idiistä kiisin Appalakit kauan aikaa
tehokkaasti estiviit heitä päiiseinä.stä kauemmas
länteen, Appalakkien ja Atlantin valtameren
väliiu syntyi siten P.-/\ :n vanhin ja suurin asutus
keskus, jossa asukastiheys yhä on suurempi kuin
missäiin muualla P.-.'\:ssa. Suiiiiiiattomut etäi-

-syydet ja vaikeakulkuiset Kordillieerit yhä vie-

läkin hidastuttavat ja vaikeuttavat Ison valta-

meren rannikkoseutujen asuttamista. \'asta ly-

hyemniäii meritien valmistuttua 1'aiianian-kanavan

kautta helpottuu suuresti Kaukaisen lännen asut-

taminen ja sen liiounoiirikkauksien kiiyttämiuen.
— P.-A:n asuttaininen läuue-stä, Aasiasta kiisin

kävi mahdoltomaksi. koska aikaisemmin maa-
han saapunut valkoinen väestö huokeittcn työ-

voimien kilpailun pelosta lainsäädännön avulla

sulki nioii<joleilta tien; kiinalaisia ja japanilai-

sia Yhdysvalloissa nyk. eiiiiä on vain 14H,()88 hen-

keä (l!)l(l). muualla P.-A :ssa paljon väheinmäu.
— Neljäs kansaurotu, neekerit, ei ole vapaa-

ehtoisesti saapunut vaan orjina tuotu (ks. Or-
juus) P.-A:n eteläosien plantaaseille. Siellä he

vielil ovat hiiomaltavana v;ies(önosana (Yhdysval-

lois.sa yksiniiiin on 9,8 milj. neekeriä) ja ovat alhai-

sen sivistystasonsa ja viiliiiisen sivislyskykyiisä

takia kehityksen esteenä. — Eri kansaiirotujen

kosketusahieilla syntyivät paikoitellen (Meksi-

kossa, Keski-.Anieriikassa) suurilukuiset sekarodut,

mesiitsit. mulatit, zamhot.
Elinkeinot ovat muodostuneet erikoisella,

P.-.\:n erikoisia luoniiorisuliteita ja suuria luon-

nonrikkauksia vastaavalla tavalla. P.-.\. on tois-

taiseksi maailman taloudessa esiintynyt etu-

päässä ravinto- jn raaka-aineiden tuottajana,

mutta asutuksen taajetessa etenkin Yhdysvaltain
itiiosat ovat viime aikoina kehittiineet teollisuu-

tensa siilien miiäräiin, ettii sen tuotteita riittlUl

myös maailman iiiarkkiiioillc liilietetläviksi.

\'altiollisesti P.-A. nyk. on jaettuna U amer.

valtion, ^'h(lysvaltain. Meksikon, Guatemalan,
Ilonduraksen. Nicaraguan. San Salvadorin. Costa

liic-an. Pan.-iman. Kuhan, ]Iaiti'n ja Santo Domin-
ion sekii 4 euroopp. valtion. En;;lannin (Kanada,

N(;w l"oiinilland y. m.). Ranskan (Giiadeloupc,

Martinique y. m.), Alankomaitten (kolme pikku
saarta) jn Tanskan (C;rönlanti, muulaniia pikku-

saaria liänsi-Tntiassfll kesken. - Historiasta,

elinkeinoista y. m. ks. liihemmin yllämainittuja

alueita kiisitteleviä erikoiskirioituksia ; löytöliis-

toriasta ks. A m e r i i k k a. [K. Andree, ,,Nord-

amerika" (18,51) : .1. E. Russell. ..North .America"

(1904): \V. M. Davis, ,.North America and Unit-

ed .States" (1899); E. Deckert, „Die Neue Welt"
(1892), ..Nordamerika" (1904; laaja kirjallisuus-

luettelo).] E. E. K.

P.-.\:n suomalaiset. P.-.\:n asuttamisessa

011 Suomen p-enellii kansalla merkillinen osansa:

se on ollut •liulen Euroopan kansojen joukossa,
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yointulan kvlä. Enizlannin Kolumbia. Kanada.

.'.aj^^SiS'

.Suomalaisten kalasta jäin osuuskunnalliuen lolien^iiilykelaitos. Astoiia. Oii'.

w
_J>^ ji ^

Rautamalmin nostolaitoksia. Asbtabula. Harbor. Ohio.
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Suomiopisto. Ilani-ock, Mieli. Clo(|iiet'u siiiiiuulainen osuustiilo.

Minti.

flT

Sosialisti-ooppera. \ irgiiiia, Miiin.

.Sosialistiosa.slim talo.

Port .\illniiiii työväentalo.
Onl.

'

»uomalai.sia ..tukkikumpällä"
Brantwood, Wig.

buuiniilaiiiia kaivomiiietiin ..koiirnainarejta".
Kcd Lxdge, .Mont.

Suomalainen kirkko.
Fitchburg, Jlass.

Kivenliakkuutyö.fHil.

Ucd Grauite, \Vis.
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joiden jäseniä ensimäisinä asettui intiaanien

asuma-aloille raivaamaan eurooppalaista vilje-

lystä. Tämä suomalaisten vanhin siirtolaisuus ta-

pahtui lOOO-luvuUa ja oli seurauksena Ruotsin
silloisesta suurvalta-asemasta. Alankom. Wilhelm
Usselinx sai Kustaa II Aadolfin houkutelluksi

kiinnittämään huomionsa Ameriikkaan. N. s.

Etelämeren yhtiön toimesta lienee ensimäinen
retkikunta Ruotsista lähtenyt jo 1G27. siis sa-

malla vuosikymmenellä, jolloin englantilaiset pe-

rustivat kuuluisan Plymouth-siirtolan Massachu-
settsiin. Kerrotaanpa tässä retkikunnassa olleen

mukana myös suomalaisia, vaikka siitä ei liene

todistuskappaleita olemassa. Seuraava retkikunta,

noin 50 perhettä, meni alankom. Peter Minuitin
toimesta 1637 ja sitten uudet retkikunnat 1642

ja 1654. Ainakin v:n 1G42 retkikunnassa oli

suomalaisia, jotka asettuivat asumaan Uuteen
Ruotsiin, Delawareen, perustamiinsa omiin ky-

liin, joista vieläkin on muutama paikannimi,

kuten Finland, lähellä nykyistä Philadelphiaa,

muistuttamassa. Kun alankomaalaiset jo 1655

ja 9 v. myöhemmin englantilaiset valloittivat

Uuden Ruotsin, sekä kun W'illiam Pennin 1682

aivan naapuriin perustama suurempi siirtokunta

alkoi paisua, sulivat suomalaiset kuten ruotsa-

laisetkin vähitellen mahtavampiin kansakuntiin.

Pietari Kalm ei, 1749 käydessään näillä mailla,

enää tavannut suomen kieltä puhuvia. Muisto
heistä on kuitenkin edelleen olemassa, ja m. m.
William Penn on antanut heistä suopean todis-

tuksen.

Seuraava suom. siirtolaisuus -— hajanainen ja

vähäinen sekin — kulki kokonaan toisia teitä ja

toiselle seudulle. Venäjän omistamaan Alaskaan.

Hallituksen toimesta siirtyi sinne m. m. suoma-
laisia 1830- ja 18401uvuilla sekä ehkä vähän
myöhemminkin. Nämä asuivat Sitkan tienoilla.

Uno Cygnaeus oli luterilaisen siirtokunnan pap-

pina siellä 1840-45. Tämäkin siirtolaisuus on
melkein jälkiä jättämättä hävinnyt.
Myöhemmän siirtolaisuuden, jota vieläkin jat-

kuu, voidaan katsoa alkaneen 1860-luvulla, jolloin

taloudellinen kehitys maassamme alkoi suuntau-

tua uusille urille ja väen liikehtimistä omassakin
maassa oli huomattavissa. Ameriikassa alkoi nii-

hin aikoihin voimakas Suuren Lännen asuttami-
nen. Lähimmän sysäyksen silloiseen suom. siirto-

laisuuteen kuitenkin antoi 1867 v:n kato maas-
samme. Tosin jo sitä ennen yksityisiä suoma-
laisia oli asettunut Ameriikkaan, merimiehiä
rannikkokaupunkeihin ja kullanetsijöitä kulta-

kuumeen aikana Kaliforniaan j. n. e. Varsinai-
nen suom. siirtolaisuus ei kuitenkaan alkanut
Suomesta. Ensin lähti norjalaisten mukana
Ruijan suomalaisia sekä ruot.salaisten mukana
suomalaisia Pohjois-Ruotsista. Täältä levisi Ame-
riikkaan-muutto Pohjanmaalle, mistä se on sit-

temmin kaiken aikaa ollut voimakas ja on vähi-

tellen la.ajenuut maamme muihinkin osiin. Tie-

toja muuttaneiden lukumäärästä on vasta v:sta
1883 Vaasan läänistä ja seur. v:sta Oulun lä.ä-

nistä sekä v:sta 1893 koko maasta. Vv. 1883-92

muutti Vaa.san ja Oulun lääneistä Ameriikkaan
"6,401 henkeä sekä 10-vuotiskautena 1893-1902
koko maasta 83.270 henkeä ja 1903-12 143.215

henkeä. Viimemainitusta luvusta jakaantuu Vaa-
san läänin osalle 63.028, Turun läänille 25,812.

Oulun läänille 20,505, Viipurin läänille 10,758,

24. VII. Painettu '»/jlö.

Uudenmaan läänille 7,694, Kuopion läänille 6,361,
Hämeen läänille 5.750 ja Mikkelin läänille 3,307.
Ameriikasta palasi 1894-1912 89.915 henkeä vas-
taten 218,368 samoina vuosina lähtenyttä. Kun
tilasto lähteneistä perustuu pa.ssien ottoon ja pa-
lanneista laivayhtiöiden antamiin tietoihin, ei

se voi tarkkaan o.soittaa kaikkien lähteneiden ja
palanneiden lukua. Toiselta puolen ovat lukua
lisäämässä ne siirtolaiset, jotka ovat useamman
kerran matkan tehneet. Vhdysvalloissa suorite-
tun väenlaskun mukaan oli siellä Suomessa syn-
tyneitä 1900 62,641 ja 1910 129,669 sekä yh-
teensä Ameriikassa .syntyneiden suomalaisten
kanssa, joiden vanhemmista ainakin toinen oli

Suomessa .syntynyt, oli suomalaisten lukumäärä
1910 211.026. Suomessa syntyneistä oli viime-
mainittuna V. miehiä 79,098 ja naisia 50,582 ja
oli niitä jotenkin tasan kaupungeissa ja maa-
seudulla eli n. 64.000 kummassakin. Suomalai-
siksi Yhdysvaltain tilasto.-ssa lasketaan vain Suo-
messa syntyneet ja heidän lapsensa eikä enää
Ameriikassa syntyneiden suomalaisten lapsia,

luonnollisesti ei myöskään Norjasta ja Ruotsista
siirtyneitä suomalaisia ja heidän lapsiaan. Kun
nämäkin otetaan huomioon, nousee Yhdysvalloissa
olevien suomalai.sten luku tuntuvasti suurem-
maksi. Pohjois-Anieriikan suomalaisten lukuun
on vielä otettava Kanadan suomalaiset, joita

lasketaan olevan 28,000. Näin ollen voinee suoma-
laisten lukumäärän Pohjois-Ameriikassa arvioida

tasaisin luvuin n. 300.000 :ksi.

Suomalaisia elää kaikissa Y'hdysvaltaia val-

tioissa sekä arvatenkin myös kaikissa Kanadan
maakunnissa, vaikka viimemainituista ei ole ti-

lastoa olemassa. Vhdysvalloissa heitä eliiä enim-
män n. s. „koillisissa keskivaltioissa", 76,000. ja

,,luoteisissa keskivaltioissa" 51.000. „Tson valta-

meren valtioissa" heitä on 30,000, ..vuoristoval-

tioissa" 14.000, ..Uudessa Englannissa" 21.500 ja

..keskisissä Atlantin valtioissa" 18.000. Valtioit-

tain lueteltuna on heitä v:n 1910 tilaston mu-
kaan: Michiganissa 55.548. Minnesotassa 44.463,

JIassachusettsissa 16,170, Washingtonissa 13.258,

New Yorkissa 11.506 (Ne\v Yorkin kaupungissa
n. 8,000), Wisconsinissa 9.696, Kaliforniassa

8.995. Oregonissa 7,711. Ohiossa 7,301, Monta-
nassa 6,623. Pennsylvania.ssa 3.688, Illinoisissa

3,182, Etelä-Dakotassa 3.075. Pohjois-Dakotassa

2.010, Ne\v Jerseyssä 2,259. Wyomingis.sa 2.154,

Coloradossa 1.857. New Hampsluressä 1.834. Uta-
hissa 1.535, Connecticutissa 1.231, Maines.sä 1.214,

Idahossa 954 ja Arizonassa 699. Muis.sa kaikissa

(Alaskasta ei ole tietoja) on alle puolen tuhan-

nen: 100-500 välillä Vermontissa (467), Rhode
Islandissa (462), Indianassa (315), Iowa.ssa (191),

Missourissa (184), Nebraska.ssa (125), Länsi-

Virginiassa (164), Floridassa (137), Louisianassa

(187), Texasissa (218) ja Nevadassa (233).

Kuten edellä näkyy ovat Michigan ja Minne-
sota valtavimmin vetiineet suomalaisia puoleensa.

Tähän on vaikuttanut osaksi se. että juuri noita

valtioita asutettiin silloin, kun suom. siirtolai-

suus Ameriikkaan alkoi, sekä osaksi sekin, että

luonto ja ilmanala niissä parhaiten on Suomen
oloihin verrattavaa. Suuret vaski- ja rautakai-

vannot Y'Ui-Michiganissa sekä Minnesotan poh-

joisosan mahtavat rauta-alueet ovat tarjonneet

edullista työtä tuhansille suomalaisille. Michi-

ganissa on n. s. „Kuparisaari", Y'lä-järveen pis-



739 Pohjois-Ameriikka 740

vii

40
tuh.

>•' 5—10 1—5 yli «Ile Suomalaisien asutus Yhdvsvalloissa. (Kanan laaiinul Yrjö Sirola.)
JO tuh. lub. 100 100
tuh.

tävä niemeke, suomal.iisten valtavin keskus. Siellä

ovat Calumetin ja Hancotkin kaupungit, pie-

nempiä mainitsematta, joissa suomalaiset ov:it

saaneet huomatun sijan sekä henkisessä ettii ta-

loudellises-ai elämässä. Kunnallisessakin elämässä
on siellä suomalaisilla huomioon otettavaa vai-

kutusvaltaa. Huomattavia suomalaisten asuma-
paikkoja Micliiganissa rauta-alueella ovat Ishpe-

ming, Negaunee. Ironwood ja Rcpublic. Ala-

Michiganissa Manisteen kaupungin lähellä on
suom. kauppala ja maanviljelysseutu Kaleva.

Minne.sotassa on valtavia suomalaisia maanvil-

jclysseutuja (Cokato, Xew York Mills y. m.).

joissa he amer. oloihin sovelluttavat suomalaista
kansallista elämää ja toteuttavat itsehallinnon

periaatteita. N. s. Me.saba-alueelle, Pohjois-Minne-
sotao rantaseudulle, ovat suomalaiset perustaneet

useita maanviljelyssiirtolcita. Myös metsätyöt
antavat lukuisille suomalaisille työansiota sekä

näillä seuduin että muuallakin. Monessa pai-

ka.'<sa Michiganis.sa ja Minne.sotassa sekä osittain

muuallakin suomalaiset ovat kohonneet vaikutta-

viin asemiin vaalista riippuvien luottamustoimien
hoitajina, liikemiehinä y. m. Massachusettsissa

y. m. Uuden Englannin valtioissa saivat suoma-
laiitet jalansijan ensin kivimurtimoilla (esim.

BoKtonin pohjoispuolella Cape Annissa) ja sit-

temmin tehtaissa (kivihiomoissa, kutomoissa,
terä^hlnka-. nahka- ja kenkätehtaissa). N. s.

maitofarmareina on jo verrattain lukuisasti suo-

malaisia Massachusettsissa. Mainittava elinkeino
on uomnlaisilla siellä myös laajoilla karpalo-
viljelyksillä. New Yorkin kaiipungiss:) on lukui-
sasti suom. käsityöläisiä ja ammattilaisia sekä
naivia palvelustoimissa. Pennsylvaniassa antavat
enimmän työtä hiilikaivokset ja terästehtaat
(Glajuportin kirves-, Pittsliurgin pelti- y. m. teh-

taat), Ohiossa lastaustoimi (suomalaisten vanha
peaflpaikka Ashtahulan satama, Harbor; Cleve-

landissa on suom. ammattilaisia), Illinoi.sissa

tehtaat ja Chicagon palvelustyöt ja eri amma-
tit (Chicagossa suomalaisia n. 1,500), Monta-
nassa. Wyomingissa, Coloradossa ja Utahissa kai-

vokset, Wisconsinissa ja molemmissa Dakota-
valtioissa maanviljelys, Oregonissa maanviljelys

ja kalastus, samoin vuoriknivoksen ohella

\Vashingtonissa ja Kaliforniassa, missä viimemai-

nitussa myös San Franciscon liike- ja palvelus-

toimet sekä merenkulku tarjoavat töitä kansa-

laisillemme. Suomahiiset Kalifornian punapuu-
metsissä ja erittiiin etelänuiisilla puutarhaseu-

duilla valtion eteläiseniniissä osissa elävät tyyty-

väistä, onnellista elämäänsä, samoinkuin itse-

niliset suurmaanviljclijät Oregonin viljavilla

maanviljelysseuduilla. .\la.skan suomalaiset työs-

kentelevät kullankaivajina ja merimiehinä. Laa-

jan Kanadan eri osissa on suomalaisia maan-
viljelijöinä, kaivosmiehinä, käsityöläisinä ja

rautateitten palveluk.sessa. Kanadan suomalaisten

piiäpaikat ovat Ontariossa Port Artliur ja Fort

\Villiam (lastaustyiit, ammatit) sekä Toronto
(ammatit), British Colunibiassa Vancouverin tie

noo (ammatit, kaivostyö ja Sointulassa maanvil

jelys). Manitobassa, .Saskatchevanissa ja Alber

tassa on suomalaisia vehnänviljelijöinä. Etelässä.

Arizonassa ja Texasis.sa on suomalaisia kaivos-

töissä, Floridassa maanviljelijöinä j. n. e.

•Suomalaisten taloudellinen toimeentulo Arne-

riiknssa on ylipäänsä hyvä, milloin taloudelliset

pula-ajat eivät palkkatyötä tekeviltä ansiotilai

suutta riistii. Vapaat olot kasvattavat itsenäi

syyden tunnetta, erittäinkin se on tunntismerk

kina vuoristovaltioittcn ja kaukaisen lännen suo-

malaisissa. Luonteen heikkoja puolia ovat taipu-

mus kerskailemiseen ja keskinäinen eripuraisuus.

Jos suomalaiset olisivat keskenään yksituumai-

sempla, saisivat he aikaan muiden kansallisuuk-

sien keskuudessa paljon enemmän kuin nyt. Yli-
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dysvaltain valtiollisessa elämHssä ovat suomalai-

set enimmäkseen n. s. republikaaneja (viime ai-

koiiux myös Rooseveltin perustumaa ,,progressii-

vista" |)uoluetta) sekä sosialisteja. Suomalaisten
keskuudessa on sosialismi suhteellisesti paljon

enemmän levinnyt kuin muissa siirtolaisissa

(suom. sosialistisiin jUrjestöiliiu kuului 1914 yli

15,000 jäs. ; heillä oli n. 70 omaa kokoustaloa).

Suomalaisten n. s. yliteispyriunöistä ovat tois-

ten keskuudessa etusijalla kirkolliset ja toisten

sosialistiset harrastukset. Myöskin raittiusliike

on heillä jo pitkän aikaa ollut valtava. On useam-
pia kirkkokuntia, suurin on Suomi-synodi, mutta
vaikutusalansa on myös n. s. Kansalliskirkolla,

apostolisluterilaisella (liestadiolaisella, jolla on
vanha pohja Ruijasta ja Pohjois-Suomesta muut-
taneiden suomalaisten keskuudessa) sekä kongre-
gatsionaalikirkoUa. Suomi-synodi (per. 1890)

vastaa lähinnä Suomen valtiokirkkoa, sovitet-

tuna luonnolli.sesti Ameriikan oloihin. Sen jäsen-

luku on n. 30.000 (kirkkoja 1914 83. kesäkou-

luja 45, pyhäkouluja 160). Suomi-synodin keskus
on Haneockissa, missä sillä on omat kirjapainot,

sanomalehdet y. m. Suomi-synodi ylläpitää Ame-
riikan suomalaisten ainoata korkeampaa oppi-

laitosta Suomi-opistoa (per. 1896), joka niinikään

on Hancockissa. Tämä opisto vastaa jossain mää-
rin Suomen lyseoita. Sen yhteydessä toimii pap-

pisseminaari, kauppa-osasto sekä, mikäli voimat
riittävät, myös muita osastoja. — Ensimäinen
suom. raittiusseura Ameriikassa perustettiin

Hancockiin 18S5. Aluksi se, samoinkuin myö-
hemmätkin raittiusseurat. liittyi goodtemplarei-

hin. V. 1S88 perustivat suomalaiset oman rait-

tiusliiton : Suomalaisen kansallisraittius-veljeys-

seuran (S. K.-R.-V.-seuran), johon sittemmin
enimmät raittiusseurat, varsinkin keskivaltioissa,

ovat liittyneet (1911 kuului S. K.-R.-V.-seuraan

111 paikallista yhdistystä, 3,760 jäsentä ja

61 taloa). Muita raittiu.sliittoja ovat Rait-

tiudeuystäväin yhdistys (per. 1890) ja Idän rait-

tiusliitto (per. 1897). Liitoilla on omia sa-

nomalehtiä ja ne harjoittavat muutakin kustan-

nustointa. — Sosialistista liikettä ajavat lukui-

sat sosialistiosastot, jotka ovat ryhmitt^-neet

alueellisiin liittoihin. Heillä on oma opinahjo,

Työväenopisto, joka toimii Smithvillessä, Minn.

—

Ameriika-ssa yleiset salaseurat ovat saaneet kan-

natusta myös suomalaisten keskuudessa. Suoma-
laisten omia salaseuroja ovat Kalevan ritarit ja

Kalevan naiset, jotka ovat jakautuneet paikalli-

siin osastoihin, n. s. ,,majoihin". Nämä salaseu-

rat pyrkivät työskentelemään kansallishengen
kohottamiseksi, ,.kalevaisella" pohjalla. — Nais-

asiaa ajamassa on naisyhdistyksiä.

Ameriikan suom. sanomalehdistö on monivai-
heinen. Sanomalelitiä on syntynyt melkein luke-

mattomia, mutta useimmat niistä ovat olleet ai-

van lyliytikäisiä. Huomattavimmat lehdet ovat:

.,Uusi kotimaa" (per. 1881) Ne\v York Mill-

sissä Minnesotassa. S. K.-R.-V.-seuran nykyään
omistamat ,.Siirtolainen" (per. 1893) ja ,.Päivä-

lehti" Duluthissa, ,,Ameriikan Suometar" Han-
cockissa, ,.New Yorkin uutiset" Ne\v Yorkissa,

„Pohjan tähti" Fitchburgissa Massachusettsissa
ja ,.Lännen uutiset" Astoriassa Oregonissa sekä
sosialistiset lehdet ..Työmies" Superiorissa Vis.

(v:sta 1914), ..Raivaaja" Fitchburgissa, ..Toveri"

Astoriassa, ,, Sosialisti" Duluthissa ja „Työkansa"

Kanadassa. Hengellisiä lehtiä ovat ,,Paimen-
sanomat" (per. 1888) Hancockissa ja „Lähetys-
lehti" Fitchburgissa. Ruotsinkieliset suomalaiset,

jotka Ameriikassa monessa suhteessa ovat lähei-

sesti liittyneet yhteistoimintaan ruotsinmaalais-
ten siirtolaisten kanssa, kustantavat v:sta 1897
lähtien omaa äänenkannattajaa „Finska ameri-
kanaren", joka ilmestyy Ne\v Yorkissa.
Lukuisa ja runsaasti leviävä sanomalehdistö

sekä monet edellämainitut yhteispyrinnöt pi-

tävät yllä suomalaista kansallisuutta Ameriikan
suomalaisten keskuudessa. Suomalaisuuden häviä-
misen vaara on kuitenkin suuri. Ameriikkalai-
suus pyrkii lyömään leimansa suomalaisiinkin, ja
ameriikkalaistumista vaativat monet henkiset ja
taloudelliset edut. Joka tapauksessa on keliitty-

mässä, kuten nmidenkin siirtolaiskansallisuuksien

keskuudessa, omituinen kaksinaiskansallisuus : ol-

laan samalla kertaa ameriikkalaisia ja suomalaisia.
Tämä on tärkein sivistyspyrkimys. Yhteys van-
han kotimaan kanssa on heikko. Sitä on kuiten-

kin koetettu lujittaa, vaikka saavutukset täliän

saakka vielä ovat olleet vähäiset. [Akseli Järne-
felt, ..Suomalaiset Amerikassa" (1899), Rautanen,
„Amerikan suomalainen kirkko" (1911), Hmonen,
..Amerikan suomalaisen raittiusliikkeen historia"

(juhlajulkaisu, 1912), „Työmies kymmenvuotias"
(1914): kirkolliset, raittius- ja t.vöväen kalenterit,

joita on julkaistu vuosittain.] A. R:o. (Y. S.)

Pohjoisameriikkalainen kirjallisuus, s. o.

Yhdysvaltojen enclanninkielinen kirjallisuus, muo-
dosti aluksi engl. kirjallisuuden haaran. Sillä

oli sama kieli ja kauan aikaa se riippui koko-
naan emämaan henkisestä kulttuurista. 1800-lu-

vulta aikain se yhä enemmän alkoi juurtua omaan
maaperäänsä ja kuvastaa oman maansa luontoa

ja kansansa luonnetta. Ominaisin piirre p:lle

k :lle on sen kansanvaltaisuus. Sen ohella on us-

konnollisuus, isänmaallisuus, leikillisyys, luonnon
ihailu ja kunnioitus naista ja yhteiskunnan si-

veellisiä siteitä kohtaan sille kuvaavaa. P. k.,

joka ei ole täysin 300 vuotta vanha, jakautuu kol-

meen osaan: siirtolais-aikaan, vallankumous-ai-

kaan ja uusimpaan aikaan, joka käsittää ajan

v:n 1820 jälkeen.

Ensimäinen aikakausi käsittää vv.

1007-1760. Ensimäiset kirjailijat olivat englan-

tilaisia synnyltänsä ja he kuvasivat teoksissansa

seikkailujaan erämaissa ja merellä; Englannissa
ilmestyivät myös painosta ensimäisten ame-
riikkalais-syntyisten kirjailijain (G. Sandys,

W. Vaughan, W. Wood y. m.) teokset. Vasta 1640

painettiin ensimäinen kirja Ameriikassa, .,The bay
psalm book", Davidin psalmien käännös. Kirjal-

lisuuden vaurastumiseen vaikutti suuresti ensi-

mäisen korkeakoulun, Harvard-yliopiston perus-

taminen 1636. Varsinaisia suurempia kykyjä il-

mestyi kuitenkin vasta 1700-luvulla, joista on

mainittava etevä uskonnollinen kirjailija J o-

nathan E d \v a r d s (1703-58) ja ennenkaik-
kea Benjamin Franklin (1706-90), verra-

ton kansankirjailija. joka omaperäisissä teoksis-

saan julistaa käytännöllistä viisautta ja joka sei-

soo tämän ja seuraavan aikakauden rajalla.

Toinen aikakausi la.skee alkunsa vapau-

tussodasta, joka herätti Ameriikassa uuden, itse-

näisen kansallistunnon. Puhetaito, johon ameriik-

kaiaisilla on suurta taipumusta, kukoisti tänä in-

nostuksen ja haltioitumisen aikana, samoin vai-
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tioUineu kirjallisuus, jota kehittivJlt sen ajan

eievimmUt valtiomiehet, m. m. itse vnpautussau-

kari George \Vashington. Isiiuniaallisia

ja Taltiollisia lauluja, runoja ja humoreskeja
• Mrs. Mercy \\arren, Fr. Hopkinson, II. Bracken-

rid^, Pliil. Freneau, Jool Barlovv v. m.) sepitet-

tiin myiis runsaasti. TUnä aikana sai romaani
Ameriikassa alkunsa: sen perustaja on jiiunittii-

rien ja kammotlavieu kertomusten lekijU Ch. B.

Brovvn ilTTl-lSlO).

Kolmannen aikakauden aloittaa Ir-

vinein ..Skctohbook" US191 ja Cooperin romaani
„The spy" (1821). P. k. alkaa nyt saada vaiku-

tuksia Euroopasta, sillä kirjailijat tekevät mat-

koja valtameren toiselle puolelle ja tutustuvat

euroopp. kirjallisuuteen. Versova aikakauskirjal-

li&uus vaikuttaa myös elähyttävästi kaunokirjalli-

suuteen. Suosituin tUmän ajan kirjailijoista oh
\Vashington Irving (1783-1859), hieno,

tunteellinen, humoristinen kyky, jonka kuvauk.set

pysyvät jyrkiisti todellisuuden rajoissa ja jonka
huumori on herttaista, kaikkea liioittelua vailla.

Homaaninkirjoittaja J. F. Cooper (1789-1851)

kuvaa jännittävis.sä teoksissaan seikkailurikasta

elämää aarniometsissä, intiaanien ja uuti.sasukkai-

den parissa. Meriromaanien sepittäjänä liän myös
on mestari. Syvällisin amer. romaaninkirjoitta-

jista on N a t h a n i e 1 II a w t h o r n e (1804-04),

jonka päävoima kohdistuu psykologisien prob-

leemien ratkaisemiseen. Tavattoman nerokas kyky
on E. A. Poe (1809-49), joka taiteellisesti mes-
tarillisissa novelleis.sansa kuvaa elämän synkkiä,

arvoituksellisia puolia. Runoilijana hän on saa-

vuttanut kuolemattoman maineen. Ylitä voitta-

maton hän on muotomestarina kuin tunnelmien
csiinloihtijana. Muista tämän ajan runoilijoista

mainittakoon W. C. Bryant (1794-1878), joka

lyyrillisis.sä runoissaan kuvaa Amcriikan luontoa

ja sen vapautta. Yhdyssiteenä Ameriikan ja

muun sivistyneen maailman välillä on II. W.
Longfellow (1807-82), monipuolinen runolli-

nen kyky. jonka teoksista varsinkin kertova ru-

noelma ,.Evangeline" ja intiaani-eepos ,,IIia\vnf lia"

ovat kaikkialla tunnettuja. \'iihemmän taiteelli-

nen, mutta enemmän amcriikkalainen luonne-

»ävyltäUn on kvcekarirunoilija J. G. \V h i 1 1 i e r

11807-92), orjien vapautuksen väsymätön esitais-

telija, kansallinen halladirunoilija ja valtioUi-

oen lyyrikko. Kansallinen runoilija on niinikään

J. R. Lott-ell (1819-91), etevii valtiollinen sa-

tiirikko ja humoristi sekä hionnonihailija. Sa-

moin R. \V. Emerson (1803-82) on omaperäi-
nen runoilija, jonka yksinkertaiset, koruttomat
ja intohimoa vailla olevat runot huokuvat syväil

luonnonkäsitystä. Omituinen ja riidanalainen

kyky on \Valt Whitman (1819-92), jota mo-
net ulkomaalaiset arvostelijat pitävilt Ameriikan
voimakkaimpana runoilijana. Halveksuen loppu-

sointuja sekä runomittaa hän heittäytyy koko-
naan hillittömän inHpiratsioiiin valtaan, mutta
tuoD yltiöpäisen muodon takana on suuri, lämmin
»ydän ja rikn» alkuperäinen persoonallisuus. Tlä-

neo oaturalisminHa. varsinkin nistillisuuden-ylis-

tykiieniiä on luottanut hänelle paljon vastustajio.

— Romaaninkirjoittajien joukko on hyvin suuri.

Tavattoman menestyksen saavutti Ilarrict
Becctier S to wc (1811-90) romaanillaan
„Unclc Tom'» rahin" (1852). joka vaikutti suu-

rexti neekeriorjuuden poiotamiseen. Nuorisokir-

jailijana on Louisa M. Alcott (1832-88)

tehnyt nimensä tunnetuksi maansa rajojen ulko-

puolellakin. E. Bella my (1850-98) saavutti

suurta menestystä haaveilevilla tulevaisuus-

romaaneillaan. \V. D. Ilowells (s. 1837) edus-

taa realistista suuntaa romaanin alalla. Henry
James j;or (s. 1S43) ja F. M. Cra\vford
llS.'>4 1909) ovat kumpikin eteviä psykologeja

ja ihmisluonteen erittelijöitä. Kuvaava piirre

amer. luonteelle on huumori, jolla kirjallisuudessa

on monta etevää edustajaa. Mestarillisin tällä

alalla on S. L. Clemens (1835-1910), joka
salanimellä Mark T \v a i n on k\iuluisa koko si-

vistyneessä maailmassa. Hänen poikaluonteensa
Tom Sawyer ja lluekleberry Finn scikkailuineen

ja vallattomine päiiliänpistoineen ovat voittaneet

pysyvän sijan nuiailmankirjallisuudessa. Samoin-
kuin edellinen ammentaa myös F. Hr et Harte
(1839-1902) aiheensa läntisestä Ameriikasta. No-
vellinkirjoittajana hiin on viime aikojen par-

haita kykyjä. \'oimakas naturalisti, etevä sekä
ihmis- että eläinpsykologi on .1 a e k Lon-
don (s. 1876). Yhteiskunnallisten olojen ku-

vaaja on chicagolainen Frank Norris (1870-

1902), samoin sensatsioneja tavoitteleva Upton
Sinclair (s. 1878). Suosittu kertoja on
Frances E. II od g so n-B u r n e 1 1 (s. 1849),

joka varsinkin lapsi])sykologina (,.I>ittle Lord
Faunlleroy") on saavuttanut Tuainetta. [Barrett

\Vendell, ..Literary history of America" (1000) ;

\Vill P. Trcnt, „History of anierican literature"

(1903); Ch. F. Richardson, ..American literature"

(1880-88); E. Cl. Sledman, ,.American anthology"
(1901 : lyhyitä elämäkertoja).] //. Krn'
Pohjois-Carolina (engl. \orth Carolina, lyh.

N. C), Yhdysvaltain eteläisiii Atlantin valtioita;

135,778 km< 2,200.287 as. (1910), 10 kmMlä. —
P.-C:n itiiinen puolisko on alatasankoa, lähinnä

Atlantin valtamerta (josta mantereeseen pistävät

matalat, särkkäjonojcn merestä eroltamat Pam-
[)lico .sound ja Alhemarle sound nimiset lahdet)

rämeistä (Dismal s\vnmp Virginian rajalla), si-

sempiinä hickkaperäistä, tärpiittiniiintymetsää kas-

vavaa maata. Tämän vyöhykkeen liinsipuolella

maa äkkiä kolioo n. 300 m korkeaksi Appalakkien
kumpuiseksi e<lustainaaksi (picdmoni), jonka ta-

kana lounaisesta koilliseen kulkevat Appalakkien
korkeimmat, metsäiset, vaikeakulkuiset vuori-

jonot (Mount Mitchell Black mountainsissa 2,048

m yi. mercnp.). — ,Joet (Hoanoke, Tar. Neuse.

Cape Fear, S'adkin, Catawba) laskevat melkein
poikkeuksetta Atlantin valtamereen. Ne ovat kul-

jettavia ainoastaan suupuoleltaan ja muodostavat
edustamaan reunalta (Fall line) laskeutuessaan

paljon voimakkaita koskia, joista 1908 oteltiin

102,300 hevosv. — Ilmasto talvella kylmä, kesällä

kuuma (Haleighissa v:n keskiliimpö -|-15.i°C,

tammikin -t-4.»°C. heinäkin -f-25,i''C). Vuotuinen
sademäärä 1,320 mm. — Metsiä (sekä havu- että

lehtipuita) on vielä liaaskauksestn huolimatta liki

•/, maa-alasta. — Asukkaista (1800: 478,103; 1850i

809,039; 1900: 1,893,810) 1010 oli neckereitä

697,843 (31,.7„ väestöstä; 1900 33'7„), ulkomailla

syntyneitä valkoisia vain 0.092 (0,>% ; väliemmän
kuin missään muussa Yhdysvaltain valtiossa),

intiaaneja 7,851. Kirkkokuntien jäsenistä 1000

vain 3,981 henkeä oli roomal. -katolisia ; eniten

on baptisteja ja metodisteja. — Elinkeinoista

harjoitettiin viime vuosisadan jälkipuoliskolle asti
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melkein yksinomaan maataloutta, etupiiäseä maau-
viljelystii, joka vieliikiu on piiiielinkeinona, tuot-

taen maissia (19.« milj. hl l'J13), vehnää, kauraa,

hedelmiä ja varsinkin puuvillaa (834,400 paalia

1912) sekä tupakkaa (92,! milj. mk:n arvosta

1912; voittaa vain Kentucky) ; karjanhoito myös
tärkeä ja kalastus mainittava. Teollisuus on kui-

tenkin tulema-ssa yhä tärkeämmäksi; koskista

saadaan erinomaista käyttövoimaa, raaka-aineita

ovat puuvilla, tupakka ja metsät. Koko teolli-

suuden valmistusarvosta (1,093 milj. mk. 1909;

työväestö 121,473 henkeä) puuvillateollisuuden

osalle tuli 376.» milj., tupakkateollisuuden osalle

185,» milj., puuteollisuuden osalle 173,5 milj. mk.
Mineraalikuunan tuotteita ovat rakennuskivet ja

savet, vähäinen määrä kultaa (P.-C. oli 1800-lu-

Tun alussa ainoa Yhdysvaltain kultaatuottava val-

tio), hopeaa y. m., kaikkiaan 17,i milj. mktn ar-

vosta 1912. — Ulkomaan kauppa on keskittynyt
«ilminirtoniin. — Rautateitä 9,000 km (1912).
— Kansanvalistus on verraten huonolla kannalla;

1910 oli 10 V. vanhemmista 18,s% lukutaidotto-

mia (1900: 28,7%; neekereistä 1910 31,9%);
kansakouluissa oli 1912 520.507 oppilasta. — Pe-

rustuslaki (kolmas) on v:lta 1868. Kuvernööri
valitaan 4 v:ksi; senaatissa on 50, edustaja-

kamarissa 120 jäsentä (valitaan 2 v:ksi). Luku-
taito m. m. on äänioikeuden saamisen ehtona.
— Yhdysvaltain kongressiin P.-C. lähettää 2 se-

naattoria ja 10 edustajaa. — Pääkaupunki K a-

1 e i fr h. — P.-C: n varhaisemmasta historiasta

ks. Carolina. Orjasodassa P.-C. vasta kauan
epäiltyään yhtyi Etelävaltioihin. Pohjoisvaltioi-

den sotajoukot valloittivat Wilmin<rtonin 1865.
"

E. E. K.
Pohjois-Dakota (engl. North Dakota, lyh.

N. D.). Yhdysvaltain pohjoisia Keskivaltioita, Ka-
nadan rajalla. Red river of the north nimisen joen

länsipuolella: 183.460 km^ 577,056 as. (1910), 3

knr:llä. — P.-D:n täyttävät idästä länteenpäin
kolmena pengermänä kohoavat preeriat. Red ri-

verin länsipuolella on ensinnä 40-110 km leveä,

aivan tasainen alue (250-300 m yi. merenp.) . ent.

Agassiz-järven pohjaa, valtion vilja-aitta. Siitä

länteenpäin maa jokseenkin äkkiä kohoaa jääkau-
den kerrosten peittämäksi aaltoiseksi preeriaksi

(360-480 m yi. merenp.), jonka länsipuolella taas

on puolet P.-D:sta täyttävä Coteau du Missouri
niminen ylätasanko (lännessä 710 m yi. merenp.)
Missouri'n molemmin puolin; >Iissouri'n itäpuo-

lella oleva osa on jääkauden kerrosten peitossa,

sen länsipuolella taas alkaa vain karjanhoidolle
sovelias, sadeveden ja jokien jyrkkärinteisiin

kumpuihin silpoma, vaikeakulkuinen Bad lands.
— \'esistöt kuuluvat Meksikon-lähteen laskevan
Missouri'n (vaikeasti kuljettava) sekä Winnipeg-
järveen (Hudsonin-lahteen) laskevain Red riveri.n

(kuljettava) ja Souris-riverin jokialueisiin. —
Ilmasto mantereinen: Bismarckissa v:n keski-

lämpö -f 4.2° C. tammik:n — 15.5° C, heinäk:n

-f 20° C. Sataa vain 444 mm, mutta suurin osa

siitä tulee keväällä ja kesällä, niin että kasvulli-

suus tav. ei kärsi kuivuudesta : ottamalla kastelu

käytäntöön voidaan kuitenkin peltoalaa melkoi-
sesti laajentaa. Satunnaiset kuivat, kuumat etelä-

tuulet ovat tuhoisia kesäaikaan kasvullisuudelle,

samoinkuin talven ?)/i>?ard-myrskyt toisinaan hä-

vittävät paljon karjaa. — Metsiä on pinta-alasta

vain 1%. — Asukkaista (1870: 2.405; 1900:

319,146) 1910 ulkomailla syntyneitä oli 156,654
(eniten norjalaisia, 45,937), 1. 27,1% (1900: 35,i

%), intiaaneja 6,486 (asuvat neljällä reservatsio-

nilla), neekereitä 617. Kirkkokunnista roomal.-
katolinen on suurin (61,261 jäsentä 1906).—-Suo-
malaisia P.-D:S3a asuu n. 5,000 (virallisen tilas-

ton mukaan Suomessa syntyneitä ja Yhdysval-
loissa suom. vanliemmista .syntyneitä 1910 oli

2.610 henkeä), etupäässä maanviljelijöinä; van-
hoja suom, maanviljclysseutuja ovat Lakota (Xel-

son-kauntissa) ja Rolla (Rolette-kauntissa) P.-D :n

koillisosa.ssa. — Piiäelinkeiuona on maanviljelys,

joka tuottaa vehnää (50,; milj. hl 1912; enem-
män kuin mikään muu Yhdysvaltain valtioista,

1. n. 19,7 % Yhdysvaltain vehnäsadosta, tav. kui-

tenkin vain n. 10%), kauraa, pellavansiemeniä

(4.! milj. hl), ohraa. Nautakarjaa 1914 oli

773.000, hevosia 748.000, lampaita 278.000, si-

koja 202,900 kpl. — Vuorityö tuottaa rusko-

hiiltä Bad landsistä (4ö2.G00" ton. 1912), savea

y. m., kaikkiaan arvoltaan 5.» milj. mk. —
Teollisuutta (valmistusarvo 1909 98.» milj. mk.)
edustavat myllylaitokset (valmistusarvo 60.»

milj. mk.). — Rautateitä 7,570 km 1912; pää-

radat Great northern ja Northern pacific. —
Kansakouluissa 1913 oli 132.667 oppilasta; 10 v.

vanhempia lukutaidottomia 1910 oli 3,i% väes-

töstä. — Perustuslaki on v :lta 1889. Kuvernööri
valitaan 2 v:ksi; senaatissa on 40 4 v:ksi. edus-

tajakamarissa 100 2 v :ksi valittua jäsentä. Y'h-

dysvaltain kongressiin P.-T). lähettää 2 senaatto-

ria ja 3 edustajaa. — Pääkaupunki B i s m a r e k

(5.443 as. 1910) Missouri'n varrella. — Histo-

riasta ks. D a k o t a. E. E. K.

Pohjoiset napamaat ks. N a p a m a a t.

Pohjoiset Sporadit, Kreikalle kuuluva saari-

ryhmä Aigeian-meressä. Euboian saaren koillis-

puolella, kaikkiaan 77 saarta. Suurimmat Skia-

thos, Skopelos. Halonesos, Skyros ; P. S. ovat

liuskeesta ja marmorista syntyneitä kalliosaaria.

Asukkaat taitavia merenkulkijoita, aikoinaan

merirosvoja. Harjoittavat myös laivanrakennusta.

Pohjois-Hollannin kanava (holl. Xoord Hol-

landsch kanal] kulkee Amsterdamista pohjoiseen.

Pchjois-Hollannin maakunnan halki Helderin

kohdalle: 78 km. 6-7 m syvä. Kaivettiin 1819-25.

Pohjois-HoUanti (holl. NoordhoUand) , pro-

vinssi Alankomaissa. Zuiderseen ja Pohjanmeren
välis.sä oleva niemi; 2.798 km', 1,156,162 as. (arv.

1912. 414 km-:llä). joista n. 28% roomal.-katoli-

sia. Maa on suureksi osaksi merenpinnan alapuo-

lella, erittäin viljavaa. Pääelinkeinona harjoite-

taan karjanhoitoa. — Pääkaupunki Haarlem.
— Historiasta ks. Alankomaat.

Pohjois-italialainen tiilityyli ks. Tiili-
tyyli.
Pohjois-Jäämeri ks. Pohjoinen jää-

meri.
Pohjois-Karjalan maanviljelysseura perus-

tettiin 1887. mutta alkoi varsinaisen toimin-

tansa vasta 1889. Sen toimisto on Joensuussa

ja sen alueeseen kuuluu Kuopion läänin Kariala

eli Ilomantsin. Liperin ja Pielisjärven kihla-

kunnat, lukuunottamatta Kaavin ja Rautavaaran

kuntia, jotka kuuluvat Kuopion läänin ma.an-

viljelysseuraan. Paikallisia jäsen- 1. maalaisseu-

roja oli 1913 piirin 17 kunnassa 79 ja näistä

70 tietoja antaneessa seurassa jäseniä yhteensä

I

2.427. V- B.
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Pohjoiskorkia ks. S u ti r s a a r i.

Pohjoismaat. -Suomi, Ruotsi. Norja ja Tanska.
Pohjoisiuaiden osakepankki ks. P a d k k i.

Pobjoismaiueu museo ^Nordiska mu-
seet (ks. t.)

Pohjoismainen sota (Suuri pohjan sota)
on »e sota, jota kärtiin 1700-21 Pohjois- ja Itä-

Euroopassa. Tanskan kuninpis Fredrik IV, Sak-

•in-Puolan kunin<ras August II sekä Venäjiin

tsaari Pietari I tekivät liiton Ruotsia rastaan;

kukin heistä tahtoi saada itselleen ennen menet-
tämiään maita takaisin: Kreilrik IV lialusi Etelä-

Ruotsin maakuntia, jota paitsi liUn talitoi masen-
taa Ruotsin kanssa liittoutuneen Ilolstein-Gottor-

pin herttuan valtaa: -Vupust II suunnitteli mah-
tavan itä-eurooppalaisen vallan perustamista, jota

varten hiin tahtoi saada lisämaita samalla kuin
Puolan kuningasvalta oli tehtävä voimakkaam-
maksi : Venäjän tsaari taas halusi satamaa Itä-

meren rannikolla. Liiviläinen aatelismies R. Pat-

kul, joka puuhasi Liivinmaan erottamista Ruot-
sin yhteydestä, vaikutti suuresti liiton muodostu-
miseen. August II rupesi piirittämään Riikaa
(helmik. 1700) : Fredrik IV hyökkäjäi Ilolstein-

Gottorpin herttuan maihin (maalisk. 1700). ja

Pietari I lähti piirittämiiän Narvaa (clok. 1700).

Kaarle XII meni joukkoineen Englannin ja Hol-

lannin laivojen suojaamana Juutinrauman yli See-

lantiin ja pakotti Tanskan kuninkaan Travcntlia-

lin rauhaan (elok. 18 p. 1700). kulki sitten Itä-

meren poikki Liiviin, marssi Narvaa kohden ja

voitti täällä perin pohjin venäläiset (marrask. 20

p. 1700), jonka jälkeen hän v. 1701 pakotti Au-
gust II :n joukot lalitemään Liivistä: taisteli sit-

ten Puolassa saadakseen Augustin erotetuksi ia

Puolasta muodostetuksi Ruotsille liittovaltion,

joka olisi apuna Vcnäjäil vastaan taisteltaessa:

sai siellä useita voittoja, joista tärkeimmät oli-

vat Klissovvin luona (lieinäk. 1702) ja Thornin
valloitus 11703). V. 1704 täytyi Puolan valtio-

päivien erottaa August ja valita Stanislaus

I.e:-zczyDski kuninkaaksi, jonka kanssa Kaarle
Xn teki rauhansopimuksen Varsovassa (marrask.
1703). Venäjän t-saari oli sillä välin valloitellut

Itämeren-maakuntien kaupunkeja. Pähkinälinnan
(lokak. 13 p. 1702). Nevanlinnan floukok. 4 p.

1703). jonka läheisyyteen hän heti laski vastai-

sen pääkaupuukinsa perustuksen ; Tartto antautui
(ht-inäk. 14 p. 1704). samoin Narva (elok. 10 p.

1704) ja livananlinna (elok. 16 p. sam. v.). Siten
Inkerinmaa oli valloitettu, mutta Liivin- ja Kuu-
rinmaasia. jossa I..ewcnliaupt oli ylipäiillikkönU.

oh vaxtarinta lujempi. V. 1704 tsaari kuiten-
kin lälietti Puolaankin joukkoja, joiden tuli yh-

de^.sä August II :n joukkojen kanssa taistella ruot-

salaisia va-staan; mutta 1706 Kaarle XII voitti

venäläiset Grodnon luona ja Relinskiöld Frau-
tadlin luona saksilaiset, ja syksyllä sam. v. hän
inar»«i .Snk«iin. jossa pakotti August II :n liiopu-

n.aan Puolan kniunu>ita (.Mtranstä>ltin rauhassa
»yysk. 24 p. 1706). .Syksyllä 1707 Kaarle palaai

Saksjota. pakotti venäläiset lähtemään Puolasta,

jonne olivat tulleet hänen Suksiin lähtiessään,

mariii sitten Dnepriä kohti, voitti venäläisen ar-

m>'i.in Holovtsinin luona (heinäk. 4 p. 1708) ja

aikoi nyt mennä Mohkovnan Ukrairiiin kautta, jossa

kaHakkapiiällikkS Ma7.epan piti tuo<la hänelle lisä-

TBkeä. I>?wenhaiiptin oli mäiirä Liivinmnalta
tulla muonavaroineen kuninkaan luo. mutta liil-

iiet voitettiin l.esnajan luona (syysk. 1708), jo-

ten hänen armeiansa saapui perille huonossa kun-
nossa: Lyheeker taas. joku oli käsketty hyökkäii-

mään Pietaria vastaan, antoi veniiliiisten kujei-

den peloittaa itseänsä. Vastoinkäymisiä siis il-

maantui toinen toisensa jälkeen: Mazeppa ei saa-

nut kuin vähäisen osan kasakoita liittymään
itseensä ja veuäläiset hävittivät hänen piiäkau-

punkinsn Baturinin. Ankara talvi 170H 09 ja

ruokavarojen puute tuottivat kärsimyksiä, joten

Ruotsin armeia oli lamautunut silloin kun Pul-

tavan luona llieiniik. 28 p. 1709) syntyi taistelu.

Kärsittyään täällä tappion se kulki Hnepr-vir-

ralle, jossa Le\venhaupt, jolle Kaarle XTI oli jät-

tänyt päällikkyyden, antautui Perevolotsnan
luona. Kuningas oli päässyt n. 400 mielien

kanssa joen yli ja hänen tarkoituksensa oli, että

armeia saapuisi Puolan alueelle, jossa hän jäl-

leen liittyisi siihen; mutta kun se oli antautunut,
lähti hän Turkkiin, jossa asettui Benderin lähei-

syyteen. Sota sai nyt toisen luonteen: August
II otti Puolan kruunun jälleen ja aloitti sodan,

samoin Tanska, jonka joukkoja hyökkäsi SkA-
neen: sieltii Magnus Stenhoek ne kuitenkin kar-

koitti saatuaan voiton Helsingborgin luona (hel-

mik. 28 p. 1710). Pietari 1 taas jatkoi valloituk-

siaan Itämeren-maakunnissa, jossa Riika antautui

(heinäk. 1 p. 1710) ja Tallinna (syysk. 28 p. 1710).

ja vähän aikaisemmin antautui Viipurikin (ke-

.säk. 10-14 p. 1710). Kaarle XII viipyi sillä vä-

lin Turkissa koettaen Turkin avulla saada Venä-

jää masennetuksi: sulttaani julistikin sodan ja

Pietari joutui joukkoineen saarretuksi Pruth-joen
suuhun (heinäk. 1711): mutta liän pelastui jät-

tämällä .'\.sovin takaisin Turkille; turkkilaisten

johtomiesten vastenmielisyys sotatoimiin sekii se

seikka, ettei Ruotsin joukkoja tulitit Puolaan,

jossa niiden piti samaan aikaan ahdistaa venä-

läisiä, kuten Kaarle XII oli suunnitellut, vaikut-

tivat rauhantekoon. Kaarlen myöhemmät ponnis-

tukset saada uutta sotaa syntymään civilt onnis-

tuneet varsinkaan senviioksi. ettei Ruotsin ta-

holta voitu päästä yhteistoimintaan, millin Tanska
oli suurimpana syynä, se kun esti Stenlioekin pää-

semästä Itä-Eiirooppaan. Tiiniä voitti kyllä Gade-

buschin luona (jouluk. 1712) tanskalaiset, mutta
joutui joukkoineen vangiksi Tönningin antautu-

misessa (totikok. 1713), jonka jälkeen Ruotsin

sotavoimien tuonti Puolaan oli kokonaan mahdo-
tonta. Pietari I. joka Turkin sodan tähden oli

ollut estettynä Suomessa teliokkaamniin toimi-

masta, alkoi 1713 sitä valloittaa: Lyheeker peräy-

tyi armeioineen ja kun hänet oli erotettu, ryhtyi

uusi ylipiiällikkö Kaarle .\rnifelt taisteluun Päl-

käneellä Kostianvirran luona (lokak. 6 p. 1713),

mutta joutui tafipiolle; seur. vuonna (helmik.

19 p.) oli viimeinen taistelu Naptien luona, jonka

kautta koko Suomi joutui venäläisten valtaan

(ks. Iso viha). Kaarle XII. johon turkkilaiset

jo olivat kyllästyneet ja jonka politiikalla Tur-

kissa ei enää ollut onnistumisen toiveita, lähti

sieltä vihdoin tullen .Stralsundiin (marra.sk. 1714).

Preussi ja Hannover, jotka halusivat Ruotsin sak-

salaisia maita, liittyivät nyt myöskin Ruotsin vi-

hollisiin, ja ennen pitkää Ruotsin kaikki Sak-

sassa omistamat maat joutuivat vihollisten kä-

siin; Stralsund antautui (jouluk. nifi) ja vii-

meiseksi VVismar (huhtik. 1716). Sitten suunni-

teltiin maallenousua .Skftneen, jota varten Sce-



74il Pohjoismaiset kielet—Pohjois-territori 750

läntiin oli saapunut ven. joukko; mutta siitä ei

kuitenkaan tullut mitään, tsaari kun rupesi epäi-

lemään liittolaisiaan. Kaarle XII oli tullut Etelä-

Ruotsiin (1715), josta hän 1716 teki sotaretken

Korjaa vastaan. Samaan aikaan hän yhdessä mi-

nisterinsä Görtzin kanssa oli laajoissa diplomaat-

tisissa keskustoluissa m. m. Englannista karkoi-

tettujcn Stuartien ja Espanjan ministerin Albe-

ronin kanssa: Venäjän kanssa aloitettiin myös-
kin rauhanneuvotteluja Ahvenanmaalla 1718 (ks.

.\hvenanmaan kongressi), joista ei kui-

tenkaan syntynyt tulosta Kaarlen itsepintaisuu-

den tähden. Sillä välin Kaarle oli varustanut
uuden armeian ja hyökkäsi Etelä-Xorjaan sa-

maan aikaan kuin Kaarle Armfelt vei Suomen ar-

meian tunturien poikki Trondhjemia vastaan

;

mutta kun kuningas kaatui Fredriksteniä piirit-

täessään (marrask. 30 p. 1718), rupesi uusi hal-

litus heti rauhanneuvotteluihin. Tukholmassa teh-

tiin rauha Hannoverin kanssa (marrask. 9 p.

1719), jossa viimemainittu sai Bremenin ja Ver-

denin antamalla korvaukseksi 1 milj. riksiä, ja

Preussin kanssa (tammik. 20 p. 1720), joka sai

Peenen eteläpuolella olevan Pommerin sekä Use-
domin ja Wollinin saaret suorittamalla 2 milj.

riksiä. Tanskan kanssa tehtiin rauha Frederiks-

horgissa (heinäk. S p. 1720K jossa Ruotsi luopui

Holstein-Gottorpin liitosta sekä tullivapaudesta

•luutinraumassa ja maksoi 600.000 riksiä. Ruotsi
koetti Englannin välityksellä saada edullisen rau-

han Venäjän kanssa, mutta se ei onnistunut, ja

kun tsaarin kaleerilaivat ryöstelivät Ruotsin ran-

nikoita 1719. 1720 ja 1721. täytyi sen suostua
Venäjän vaatimuksiin : rauha tehtiin Uudessa-
kaupungissa (elok. 30 p. 1721) ; Ruotsi luovutti

Viron-, Liivin- ja Inkerinmaan sekä kaakkoisosan
Suomea, jonka kautta myöskin Viipurin, Sorta-

valan ja Käkisalmen kaupungit joutuivat Venä-
jälle; korvaukseksi Venäjä antoi 2 milj. riksiä.

P. s. teki lopun Ruotsin suurvalta-asemasta, ia

Venäjä alkoi kohota pohjoismaiden tärkeimmäksi
valtioksi. Suomen kansallinen asema heikontui,

se kun joutui jaetuksi kahden valtion kesken.

Heikentävästi tämä sota niinikään vaikutti Puo-
laan, jossa Venäjä voitti yhä enemmän jalansijaa;

Preussi taas varttui Pohjois-Saksassa sen joh-

dosta, että se sai Oder-virran suun ja Stettinin

kaupungin. — [C. Hallendorff, ..Bidrag tili det

itora nordiska krigets förhistoria" : H. Hjärne.
..Karl XII'*: Schirren, ..Zur Geschichte des nor-

disehen Krieges": K. Sarauw, ,,Die Feldzuge Karl
XII"; Tanskan yliesikunnan julkaisu ,,Bidrag
til ilen Stora nordiska krigs historia"; A, Stille,

..Carl XII:s fälttägsplaner 1707-09": sama, „Kri-
get i Skäne 1709-10"; Droysen, „Geschichte der
preussischen Politik" IV: B. G. Lundberg, ,.Sve-

rige ooh Preussen 1709-1.5" ; S. Schartau. ..Sve-

rige och Hannover 1709-15": Fr. Hjelmquist,
,Kriget i Finland och Ingermanland 1707 oeh
1708": H. E. Uddgren. ..Kriget i Finland 1713"
ja ..Kriget i Finland 1714"; A. Myslaevskij, ..Petr

Velikij. voina v Finlandij 1712-14"; E. Holm,
..Studier til den Store nordiske krigs historie"

;

Wahl, „FeIttogene 1716 og 1718"; H. Wrangel,
..Kriget i östersjön 1719-21": ..Karolinska för-

bundets ärsbok".] K. O. L.

Pohjoismaiset kielet ks. Skandinaavi-
Iäiset kielet.
Pohjoismaiset kisat, ainoastaan kesäurheiluja

käsittävien Olympialaisten kisojen vastineeksi
aiotut suuret Huolsin, Norjan, Tanskan ja Suomen
väliset talviurheilukilpailut, joihin sitäpaitsi kuu-
luu myöskin uinti. — Ensimäiset P. k. pidettiin

I
1901 Tukholmassa ja aiottiin niitä senjälkeen viet-

tää joka tipinen vuosi vuoroin Tukholmassa, vuo-
roin Kristiaaniässa, missä toiset P. k. 1903 vie-

tettiinkin. Mutta kun Ruotsin ja Norjan liitto

rikkoutui, jäi kisojen toimeenpano yksinomaan
ruotsalaisille, jotka v:sta 1905 lähtien joka nel-

jäs vuosi järjestävät ne pääkaupunkiinsa. ^ Suo-
malaisten osanotto P:iin k;ihin on aina ollut

suuri ja — erittäinkin hiihto- ja luistinkilpai-

luissa — menestyksellinen. Kl. U. S.

Pohjoisnapa ks. Napa ja N a p a m a a t.

Pohjoisnapamatkat ks. N a p a m a a t.

Pohjois-Nigeria ks. Nigeria.
Pohjoisrivi ks. Suursaari.
Pohjois-Saksan liitto (saks. Norddeutscher

Bund], V. 1866 Preussin ja Itävallan välillä käy-
dyn sodan jälkeen Preussin johdolla muodostettu,
Slainin pohjoispuolella olevan kahdenkymmenen-
kahden Pohjois-Saksan valtion liitto; sen käsit-

tämä alue oli 415,150 km', asuka-sluku lähes 30
milj. Liiton hallitusmuoto hyväksyttiin 1867. P. 1.

oli pikemmin liittovaltio kuin valtioliitto. Lakiiv-

säätävä valta oli valtiopäivillä ja liittoneuvostolla,

jonka muodostivat liiton valtioiden hallitusten

edustajat. Liiton esimiehenä oli Preussin kunin-
gas, joka edusti sitä ulospäin, kutsui koolle liitto-

neuvoston ja valtiopäivät, j. n. e,; hän oli myös
liiton sotajoukon ylipäällikkö. Hänen ainoana
perustu-slaillisesti vastuunalaisena neuvonantaja-
naan oli liittokansleri. Kun Etelä-Saksan vallat

VV. 1870-71 sodan johdosta olivat yhtyneet P. l;oon,

syntyi nykyinen Saksan valtakunta,
jonka valtiosääntö on pääasiassa samanlainen kuin
P. 1 :n. [Binding, ,,Die Grundung des Norddeut-
scheu Bundes", Hiersemenzel, ,,Die Verfassung
des Xorddeutschen Bundes".] J. F.

Pohjois-Suomen karja ks. Lehmä (palsta

737).

Pohjois-Suomen laamannikunta perustettiin

1435, jolloin Suomi jaettiin kahteen laamanni-
kuntaan, ja käsitti Aurajoen pohjoispuolella ole-

van osan Varsinais-Suomea. Ahvenanmaan. Sata-

kunnan ja Pohjanmaan. Se lakkasi 1775, kun
Kustaa III jakoi maan viiteen laamannikuntaan.

K. G.

Pohjois-territori (engl. The Northern territory

of Australia), Austraalian liittovaltiolle kuuluva
alue keskellä Austraalian pohjoisosaa, ulottuu Ti-

mor-merestä, Alfura-merestä ja Karpentaarian-
lahdesta 26° :lle et. lev., idässä raja kulkee pit-

kin 138° it. pit., lännessä pitkin 129° it. pit.;

1,356,130 km=, 1.931 valkoihoista. 1.544 kiinalaista

y. m. s. sekä n. 30,000 alkuasukasta (1912). —
P.-t :n rannikolla on useita isoja saaria (Batliurst,

Melville, Groote Eylandt y. m.) sekä paljon hyvä-
I satamaisia lahtia (Limmen-, Melville-, Port Dar-

1
win-. Anson- ja Queen's channel-lahdet). Karpen-

i
taarian-lahden ja Timor-meren välillä oleva suun-

naton niemimaa on nimeltään Arnhem-Iand; sen
' takana oleva sisämaa on Alexandra-land. Ranta-

seudut ovat saderikkaita, rehevää aarniometsää
tapaa varsinkin jokien varsilla, sisämaahan men-
täessä maa muuttuu taffelimaaksi (etelässä 520 m
yi. merenp.), joka enimmäkseen on aroluontoista,

mutta josta laajat alueet etelässä ja lännessä ovat
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silkkaa eriiniaata. Eteliissii on numtiiiiiia mata-

loita vuorijonoja (Mac Donnell raniioi ja suolajär-

viä (suuri Aniaileus-jUrvi). Ilmanala yle*nsU ter-

reellistä. Joet ovat varsinkin pohjoisessa pal-

jon vesirikkaampia kuiu muualla Austmaliassa
(suurempia jokia: Victoria. Daly, l\0|>er). — Piiil-

elinkeinona on mainiosti meneslyvii karjanhoito:

1»12 oli 406.000 nautaa, 18.40o" hevosta, 76.000

lammasta, 1.500 sikaa. Viihemmiin kehittynyt
maanviljelys tuottaa sokeria, puuvillaa, kahvia.

Vuorityö (jota etupäiissii kiinalaiset harjoittavat)

antaa tinaa, kultaa, vaskea y. m. (arvoltaan l.>

milj. mk. 1012). Kauppa käy piiäpaikan Pal-

merstonin iPort Daruinin rannalla) kautta:

sieltik myös alkaa alueen ainoa rautatie, joka
toistaiseksi piiättyy Pine Creekille (234 km).
mutta tulee piakkoin jatkettavaksi eteläranni-

kolle. Ulkomaankauppa 1913: vienti (vuorityiiii-

ja karjatalouden tuotteita) arvoltaan 1.: milj.,

tuonti O.i milj. mk. — TIallinnollisesti P.-t. on
T:sta 1911. jolloin Etclä-.\ustraalia sen lopulli-

sesti luovutti Austraalian liittovaltiolle (elitoina

osanotto Etelä-.\ustraalian valtiovelkaan ja man-
nerradan pikainen rakentaminen), välittumäsli

Austraalian kenraalikuvernöörin alainen. — P.-t :u

tuiot (tiliv. 1911 12) 1.1 milj.. menot 3.» milj. mk.,

valtiovelka 80. « milj. mk. — Historia. Ensi-

mäiset epäonnistuneet siirtolayritykset tehtiin

1820- ja 1830-luvuilla: 1863 alue toistaiseksi jou-

tui EtelU-Austraalialle, joka sitä rupesi asutta-

maan. E. E. K.

Fohjois-Vaasan läänin maanviljelysseura
ks. K e 8 k i-P ohjanmaan maanviljelys-
seura.
Pohjola, palovakuutusyhtiö, ks. Pai o-

v a k i] II t u s.

Pohjola, suom. myi., kansanrunoissa esiintyvä

paikalli-^nimi. varsinaisesti sama kuin Pohja s. o.

pohjoinen ilmansuunta käsitettynä paikaksi, joka
on pimeän, kylmän kotina ja jonne paliaa (kipuja

j. n. e.) manataan. P. vastaa näin ollen lielvet-

tiu, joka keskiaikuisen käsityksen muknan oli

polijoisnavan tienoilla; niinpä skandinaavilaisessa

Balder-tarussa kerrotaan Helin tien menevän poh-

joiseen ja alaspäin. Muutamassa ruotsalaisessa

loitsurunossa esiintyy (Kaarle Krolinin tiedon-

annen mukaan) Pohjolaa vastaava \orrhcm.
Pohjolan emäntä (myös Pohjan emäntä,

akka. eukko), li.säniminä „portto", , .villi vaimo",
„villikerta". „raivokerta", „raivopyörä", „pyörä-
raivo", esiintyy usein loitsu- vieliipä myös eepil-

lisissä runoissa; sammon ryöstön toisinnoissa

uoeasti kerrotaan, miten P:n emäntil. saavuttaak-
seen sammon ryöstäjät, tekee vastat siiviksensä

ja niillä lentää. P:n emäntä on epäilemättä yh-

teydessä niiden Etelä- ja KcskiEuroopan kuvit-

telujen kanssa, jotka pakanallisista miclikuvitel-

Diista lähteneinä ovat keräytyneet lc<.'cndanomai-

sen Herodiaan (ks. t.) ympärille. Sukurut-
iiainen pyliän mielien surmauttaja Herodias esiin-

tyy näiden kuvittelujen mukaan „pimeänil emän-
tänä", juttärien emäntänä ja kiniintriillarcnn,

yön haltiana, hän liikkuu ratsastaen tai pyöri-

vänä tuiilispäänä ilmassa, jonne .Johannes Kasta-
jan piihaltav.a pää hänet ajaa (vrt. P:n emännän
lisänimeii ..raivopyiJrä" ; ilmassa ratsastamiseen

nähden vrt. I':n emilnniin va-tnlla lentämistil us-

koon noitien luudalla- ratsaatomisesta) ; Herodias
luet^aan edelleen ..villien vaimojen" joukkoon (vrt.

P:n emännän lisänimeä ..villi vaimo", „villi-

kerta"). iSuoranaisen todistuksen siitä, että P:ii

emäntä on saanut osakseen Herodiaan piirteitä,

on seuraava legenda, josta selviä jälkiä esiintyy

suom. loitsuissa: portto Pohjolan emäntä synnyt-
tää (,, pyliän virran pyörtehes.sä" s, o. .lordanissa)

useita lapsia (useimpien kertomusten mukaan 9
poikaa), hiin etsii niille kastajala, mutta .lohan-

nes. Jumalan pappi (=Jolinnnes Kastaja) kieltäy-

tyy pahoja sikiöitä kastamasta, koska hän oli

kastanut itse Kristuksen; silloin äiti itse ristii

lapsensa ja antaa niille erinäisten tautien nimet
(iihk)i, riisi, luurulo, pistos j. n. e.), ja lapset,

joista täten tulee tautien henkiä, syöksy-

vät veteen. Tämä on, niinkuin selvästi näkyy,
legenda siikuriitsaisesta Herodiaasta (senvuoksi

P:n emäntääkin sanotaan ..portoksi"). — P:n
emännällä on loitsuis.sa usein nimenä Louhi;
tämii on kuitenkin alkujaan kokonaan toinen hen-

kilö, jcka ainoastaan senvuoksi, että Louhikin
synnytti tuhoa tuottavia sikiöitä (ks. Louhi),
on sekaantunut tauteja synnyttävään P:n emän-
täiin. Painetun Kalevalan P:n emiintä perustuu
\'ienan Karjalan toisintoiliin. joiden mukaan
Sampo taottiin P:n emiinnälle. [E. N. Setälä.

Finn.-ugr. Forschuii^icn Xli. sivv. 236-250.]

E. N. S.

Pohjolan emäntä ks. Pohjola.
Pohjolan Gibraltar, nimitys, jota joskus on

käytcHy Viaporista.

Pohjukaissuoli ks. R n ii a n s u 1 a t u s-

kanava.
Pohjuskehrä, kasvit., ks. K u k k a

i"
o li j u s.

Pohkio = pohje. ks. Jalka.
Pohkion kouristus, pohjeliliasten kovia kipuja

synnyttävii kouristiiksontapainen supistus, joka

tapailee öisin tavallisesti niiitlen liliastcn joudut-

tua rasitukselle. t;ilii niihin jolitavien hermojen
joutuessa jollekin puristumisellc t. painolle alt-

tiiksi esim. epiimukavasti nukuttaessa, j. n. e.

Säären nopea ojentaminen ja jalkaterän tarmo-

kas taivuttaminen eteen ja ylöspiiin saattaa enim-

mäkseen alkavan kouristuksen lieti taukoamaan.
M. n- n.

Pohl fpölj. 1. Karl Ferdinand P. (1819-

87). saks. miisiikkikiriaili ja. Pääteos: Haydnin
elämäkerta (TTT. 187.'). 1882). Toimi Wienissä

urkurina (184n-.'),'>) ja musiikkikirjastonlioita-

jana (v:sta 1806). — 2. 1^ i e h a r d P. (1820-00),

saks. musiikkikirjailija. runoilija ja säveltäjä,

Lisz.tin ystävä. Julkaisi etenkin Berlior.ia, Wafj-

neria ja Lisztiä koskevi.a teoksia. Sävelsi lau-

luja y. m. I. K.

Pohmelo ks. Kohmelo.
Pohon-Upas ~ U p a s-a n t j a r ks. Nuoli-

m y r k k y.

Pohto, M a t t i (1817-.''i7). kirjainystttvä ja -ko-

koilija. talollisenpoika Ylistarosta Pohianmaalta.

Nuoruudessaan hiin kuljeskeli kerjuulla ympäri
maata ja knu[iittcli kirjoja, joutui useamman ker-

ran kiinni irtohiisiiudesta ja lähetettiin kotiseu-

dulleen, iniittn kun liäncn nuliteolfin kilytöksensä

ja viattomat li;inkkeensa tulivat tiinnetiiiksi, sai

hän esfeeftiiriiii-li liikkua ja kiiuiiilella kirjojaan.

Hänessä oli lieriinnyt niin palava rakkaus kir-

joihin, että niiden knkoiimiiien tuli liänen elä-

mäntyökseen. Hiin nitoi myös kirjoja, ja pyysi

usein palkakseen ralian asemesta vanlioja kirjoja,

jotka httn löysi jostakin pirtin nurkasta, mutta
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usein hän uhrasi myös viimeiset roponsa vanhaan
kirjaan, josta talonväki ei muulla hinnalla tah-

tonut luopua. Siten hän sai vähitellen enimmät
suom. kirjallisuuden vanhat aarteet haltuunsa ja

tunsikin ne paremmin kuin mikään oppinut kir-

jastomies. Fr. V. Pijipiu-jiä. joka siihen aikaan
toimitti suurta suomalaisten kirjojen luetteloa,

hän avusti työssä tiioilen hänen nähtäväk.seen har-

vinaisia teoksia. P:n kirjakokoelma käsitti 1857

yli 3,000 teosta niistä 4,000 suom. kirjast.i,

jotka mainitaan Pippingin luettelossa. Keräys-
matkalla Viipurin pitäjässä P. tuli murhatuksi.
Kirjastonsa hän oli testamentannut Ilelsinpin

yliopistolle sekä Kuopion, Turun ja Viipurin lu-

kioille. B. Kr-n.

Poiju (holl. hoj) , meren pohjaan kiinnitetty,

veden pinnalla kelluva esine, joka näyttää mata-
likon tai muun veden alla olevan vaaran, taikka

joka on paikalleen asetettu aluksen siihen kiinnit-

tämistä varten. F. W. L.

Poikile ks. Stoa.
Poikilosytoosi (kreik. poiki'los - monenmuo-

toinen, ja Ä-j/(os = solu) , sellainen taudillinen tila,

jossa punaiset verisolut esiintyvät monenmuotoi-
sina ja myöskin suuruudeltaan tavallisuudesta

poikkeavina.

Poikilotherminen (kreik. poiki'los = kirjava,

vaihtuva, ja f/icrme = lämpö) , vaihtolämpöinen,
ks. Eläimellinen lämpö.
Poikimahalvaus on poikimisen yhteydessä äk-

kiä ilmestyvä, tunnottomuus- ja halpautumis-
oireilla kulkeva tauti, jonka syitä ei toistaiseksi

vaimuudella tunneta. Nautaeläimissä se on var-

sin yleinen, mutta huomataan joskus vuohissa ja

sioissakin. Tauti voi puhjeta synnytyksen ai-

kana, vähän sitä ennen tai useimmiten vasta jon-

kun päivää sen jälkeen. Eläinten ruokahalu ka-

toaa, ne käyvät levottomiksi ja takaruumiissa huo-

mataan kanjristumisen oireita. Jonkun ajan ku-

luttua ne alkavat horjua, kaatuvat maahan ja

jäävät siihen makaamaan pää kylkeen koukistu-

neena. Halpaautumista havaitaan nielussa, suolis-

tossa, virtsaelimissä y. ra. Iho on tunnoton ja

kylmä. Ruumiinlämpö säännöllinen tai sitä al-

haisempi. — Kuolleisuusprosentti oli aikaisemmin
suuri. Nykyään päästään uudemmilla parannus-
keinoilla (ilmaa iitareihin pumppuamalla j. n. e.)

useimmiten suotuisiin tuloksiin. Kp.
Poikimakuume ks. Poikimahalvaus.
Poikittaisaallokko. Aluksen sanotaan olevan

poikittaisaallokossa silloin, kun aluksen köliu

suunta on sama tai likipitäin sama kuin aallon-

harjan suunta. F. TV. L.

Poikiva jäätikkö ks. Jäävuoret.
Poikkeama, mtis.. lyhytaikainen, ikäänkuin

satunnainen sävellajinvaihdos (ks. Modulat-
s i o n i).

Poikkeus ks. D e v i a t s i o n i.

Poikkeuskulma 1. heilahduskulma ks.

Heilahdus.
Poikkeuslaki on laki. joka asettaa yksityisen

henkilön t. henkilöryhmän muihin kansalaisiin

verrattuna huonompaan asemaan riistämällä hä-

neltä (heiltä) oikeuksia, jotka muille kansalaisille

kuuluvat. Tunnettu esimerkki sellaisesta laista

on sosialisteja vastaan tähdätty Saksan valtakun-
nanlaki (..sosialistilaki") v:lta 1878. joka pysyi

voimassa v:eeu 1890. .— Yhdistys- ja vakuuskir-
jan 2 :ssa kohdassa säädetään, että kaikkien lain

turvissa tulee saada nauttia yhtäläistä oikeutta,

minkä säännöksen on katsottu ilmaisevan m. m.
sen periaatteen, että kansalainen on perustuslain
voimalla turvattu sellaisilta laeilta ja asetuksilta,

joilla häneltä riistettäisiin kansalaisille yleensä
kuuluvia oikeuksia. R. E.

Poikkeustarif fi ks. Tariffi.
Poikkikaari, esiintyy etupäässä romaanilais-

ten ja f;oott Haisten kirkkojen liolvijärjestelmissä,

käsittäen tällöin niitä kaaria ja kaarijaksoja,
jotka kulkevat laivojen poikkisuuntaan kautta
rakennuk.sen, holvipaineita siirtäen ulkomuurei-
hin tai tukipilareiliin (ks. Romaanilainen
tyyli). — Tavallinen tynnyriholvi konstruoi-

daan usein niin, että sitä vahvistavat sopivilla

välimatkoilla toisistaan p:t. K. S. K.
Poikkikyntö, maan muokkauksen tarkistami-

seksi, ennen toimitetun kynnön suuntaa vastaan
kohtisuorassa suunnas.sa suoritettu kyntö. Poikki-

kyntö voi tulla ky.symykseen salaojitetuilla mailla

tai sellaisilla avo-ojitetuilla mailla, joissa (maan
veden läpäiseväisyyden vuoksi) on ainoastaan

harvassa ojia. Sarkoihin ojitetulla maalla käyte-

tään vinokyntöä. ks. K y n t ö. J. F. S.

Poikkileikkaus ks. Rakennus (piirustuk-

set).

Poikkileikkauspinta-ala, metsänh. Kohtisuora
leikkaus puun runjon pituusakselia kohti muo-
dostaa rungon kanssa ympyränmuotoisen pinnan,

jota sanotaan puun poikkileikkauspinnaksi ja

jonka ala esiintyy tekijänä erinäisissä metsä-

matemaattisissa kaavoissa. O. Lth.

Poikkitela, mas., syntyy siitä, kun joku dia-

toninen sävel ja sen kromaattinen muunnos esiin-

tyvät eri äänissä toisiaan seuraavien sointujen

e . e

yhteydessä (esim. g •. g ). P. voi soida kauniil-

c ".es

takin, mutta usein se tuntuu vain taitamattomuu-

desta johtuvalta häiriöltä. Senvuoksi sävellys-

oppikirjoissa varoitetaan p:aa käyttämästä.
/. K.

Poikko (I so-P o i k k o), allodisäteri Rymätty-
län pitäjässä (1^/, manttaalia. 359 ha). Tila oli

jo 1400.1uvulla aatelisten hallussa aluksi vanhem-
malla Fincke-suvulla ja sittemmin siitä äidinpuo-

lelta polveutuvilla sekä vanhemmalla että nuo-

remmalla Finne-suvuilla. seur. vuosis :lla m. m.

Kappe-. Slang- ja Boije af Gennäs-suvuilla.

17:nnellä vuosis. Stftlarm- ja Beurreus-suvuilla

sekä vuosisadan lopulla ja .seuraavan alussa uudel-

leen Bcije af Gennäs-suvuUa. Myöhemmin 1700-

luvulla omistivat sen muita mainitsematta eversti-

luutnantti J. A. Gripenberg ja eversti M. J. von

Gerdten. Nyk. omistaja (1914) agronomi K. Sonck.
—

• Kartanossa oli 16001uvulla kivirakennus.

A. Es.

Pollari (amer. suom.. < engl. boiler). höyry-

pannu.
Poli de chevre [pua'l da sevr] (ransk.). pu-

kinkarva. angora-vuohen karva ja siitä valmis-

tettu kangas, vrt. A n g o r a v i 1 1 a.

Poimintahakkaus. hakkaustapa, jonka mu-
kaan metsästä, useinkin ilman järjestp'niäl

Iistä suunnitelmaa, hakataan tai ,,poimitaan"

puu. toinen sieltä toinen täältä. O. Lth.

Poimulehti ks. A 1 c h e m i 1 1 a.

Poimusiipiset (Strepsiptera), pieni hyönteis-
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I it usein on luettu kovakuo-
rin pistiäisten ruuinii$$;i. Nii-

''l'|iivät kuuiiijalkaiset toukat tuu-

iten .m lueliiliiisten viitsnronkait-

u koteloituvat. Vuin koiras va-

liiasta. Sillä on suuret poimuiset

:ui etusiivet ovat surkastuneet ai-

.~i. Matomainen naaras liiä kotelonah-

k -sa se tulee liedelniöitetyksi. Se sjn-

nvttää eläviä sikiöitä itoukkiaK 17. S-s.

Poimuttuminen. piol.. ks. P o i m u v u o r e t.

Foimuttuneet kerrokset ks. P o i m u v u o-

r e t.

Poimuvuoret. maankuoren poimuttumiscn
kautta syntyneet vuorijonot. Maonkuoren poi-

muttumiscn syynä ajatellaan olevan sen, että

m.iapullon helikuvansula sydän jäfilityessäUn ku-

tistuu ja sitä ympäröivän, ohuen, kiinteän kuo-

ren (litosfäärim täytyy, mukautuessnan tähän ti-

lavuuden pienenemiseen, rypistyä kokoon, kuten
kuivuneen omenan kuoren. Rypistyminen kohdis-

tuu kapeisiin vyöhykkeisiin, jotavastoin laajat

pidät ysalueet niiden välillä jäävät liikku-

mattomiksi. Alkujaan vaakasuorien vuorilajiker-

rosten piiällimäiset osat musertuvat palasiksi ku-
ten ainakin hauraat aineet, jotavastoin syvem-
mät osat. ollen kovan paineen alla, mukautuvat
plastillisten aineiden tavoin puristukseen ja muo-
dostavat poimuja. Alaspäin kaarevaa poimun osaa
nimitetilun altaaksi 1. synklinaaliksi,
ylöspäin kaarevaa satulaksi 1. antikli-
naaliksi. Jos puristus on kyllin voimakas,
kuten vuorijonon keskiosissa on asianlaita, työn-
tyrät poimut täydelli.sesti kokoon ja alkujaan
vaakasuorat kerrokset nousevat pystyyn. Puris-
tuksessa poimut voivat katketa ja toinen puoli

työntyy toisen päälle. Tällaisia y I i s i i r r o k-

» i a voi tapahtua sanjjen suuressa mittakaavassa.
Sveit.sissä VierHaldstUtter-järven tienoilla on si-

ten todennäköisesti Alppien etelärinteeltä siirty-

neitä tunturima-ssoja. Todistuksena ylisiirtymi-

scstä on se .seikka, että vanhemmat kerrostumat
ovat nuorempien päiillä. Poimuttuminen tapahtuu
hyvin hitaasti, kestäen kokonaisia peolopisia ajan-
jaksoja. Mitä korkeammaksi vuorijono kohoaa,
sitä suuremmalla vauhdilla vaikuttaa myöskin
erosioni tasoittavasti. Tästä johtuu, että tasoit-

tumatta ovat säilyneet, geologisesti puhuen, ai-

nontttann äskettäin a. o. tertiilurikaudella poimut-
tuneet vuorijonot : Alpit, Himalaja sekä EtelU-

ja Pohjoi—Ameriikan Andit. Vanhemmilla pcolo-

crisilla aikakausilla syntyneet vuoristot, kuten
Köli (kaledonialainen poimutus siluuri-

kauden lopulla), Urali ja Keski-Euroopan vuo-
ristot (armorikalai sv ariskilainen 1.

herkyniläincn poimutus kivihiilikauden lo-

pulla) ovat aikoja sitten täydellisesti tasoittu-

neet. Ne eivät enää olekkaan poimuvuoria, sillä

niiden esiintyminen vuoristoina johtuu maankuo-
rwKi tapahtuneista myöhemmistä siirroksista,

jotka ovat kohottaneet ylös toisia ja laskeneet alas

toinia lohkoja. Poimutuksessa vuorilajit ruhjou-
tuvat ja liuiikeutuvat kiteisiksi liuskeiksi (ks. t.).

E. Mnen.
Poincar^ fpu/lkari-'J. 1. Jules Henri P.

(18.14 1912), ransk. tiedemies. 1886 matemaatti-
•en fVHiik.in profirsi-orina Pariisissa, minkä toimen
hln 1896 vaihtoi teoreettisen tjihtitieteen pro-
feuorin virkaan; kutnuttiin 1893 Ranskan aka-

toinian jiiscucksi. P. on tehokkaasti ottanut osaa
matematiikan, tähtitieteen ja matemaattisen fy-

siikan uudenaikaiseen kehitykseen, kartuttaen
näitä tiotuitä tärkeillä krksiiinöillä. Hänen mate-
maattiset tutkimuksensa koskettelevat diffe-

rentsiaaliyhtälöitä, funktsioniteoriaa ja korkeam-
paa al-iebrata. Hän on m. m. suunnitellut ylei-

sen meiiotelmän sellaisien lineaarisien diffe-

rentsiaaliyhtälöiden integroimiseksi, joilla on
aijiebralliset koeffisientit. ja keksinyt keinon
epälineaaristen differonlsiaaliyhtälöiden integroi-

miseksi rajattomien sarjojen avulla. Edellinen
tehtävä johti hänet n. s. Kurhsin fuuktsionien
käyttöön. Monet ja arvokkaat ovat hänen
funktsioniteoreettiset tutkimuksensa. Hän on
esim. antanut lisiä Abelin funktsionicn ominai-
suuksien tuntemiseksi. V. 18S3 hän sai Ruotsin
kuninkaan suuren palkinnon teoksestaan „Les
prol>lt>mes des trois corps et les ^]uations de
la dynamique". P:n pääteos fyysilliscn tähti-

tieteen alalla on „M<?thodes nouvelles de inhani-
(|ue celeste" (1892-99. 1! nid.). Hän on julkais-

sut luentoja miltei kaikilta teoreettisen fysiikan

aloilta sekä muutamia kansantajuisiakin teoksia.

P. valittiin 1903 Suomen tiedeseuran kunnia
jäseneksi. V. S :n.

2. Raymond P. (s. 1860), Ranskan tasaval-

lan presidentti: toimi lainopilliset tutkinnot suo-

ritettuansa asianajajani

Pariisissa; valittiin 18S7

edustajakamariin, 190:!

senaattiin. P. herätti jo

aikaisin huomiota muodon
puolesta täydellisillä ja

sisällyksen puolesta asial-

lisilla, hyvin harkituilla

puheillaan. Huhtik.-inar-

rask. 1893 hän oli upe-

tusasiainministerinä Du
puyn eusimäisessä kabi-

netissa, toukok. 1894-

tummik. 189ö raha-asiain-

ministerinä Dupuyn toi-

sessa ministeristössä, tam-
mik.-lokak. 189.5 opetus-

asiainministerinä Ribofn
kabinetissa: valittiin 1895 kamarin varapuhe-
mieheksi; maalisk.-lokak. 1906 jälleen raha-
:isiainministerinä ; tuli 1912 pääministeriksi ja

ulkoasiainministeriksi; valittiin tanimik. 1913
tasavallan presidentiksi; v:sta 1909 akatemian jä-

sen.

Poinsot ///HiJsö'/. Louis (1777-1859), ransk.

fyysikko, 1809-16 Pariisin 6cole polytechniiiuen

matematiikan professorina, 1810 2.'> ..examinalciir

d'admission", 1843 ,,bureau des lonpituilcs'in" jä-

sen, 1852 senaattori. P. on tutkinut lukuteoriaa

.sekä monikulmioiden ja monitahokkaiden teoriaa

(keksi tähtimonitahokkaat I. Hänen tärkeimmät
saavutuksensa kuuluvat kuitenkin mekaniikan
alaan. Niinpä hän käsitteli julkaisussaan ..Tht^o-

rie nouvclle de la rotation des corps" (1834) kap
palcidcn pyörimisproblcmeja puhtaasti geometri-

sen menetelmän avulla. Ansiokkaat ovat hänen
tutkimuksensa kappaleiden tasapainosta, niissä

hän sovelluttaa voiinapurikäsitettä. l'. H :n.

Foint (monikko p o i n t s) Jpu^'] (ransk., <
lat. punclum), piste (ks. t.) ; pelissä sovittu voitto-

ja tappiolaskun yksikkö.

RAvmonii ruincart'^.
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Point de Galle [puä dj (j<i'lj (myös Oalle, en-

nen I'unto (lallo), kaupunki Coyloiiiu lounaisran-

nalla; 40,286 as. (1911). Euroopp. ja alkuasukas-

Icaupunpiinosa, laaja sitadelli. P. d. G. oli ennen
tärkeä kauppakaupunki ja kiviluili;isema, mutta
Suezin kanavan avaamisen ja Colombon sataman
aallonnuntajan rakentamisen jälkeen kauppa ja

liikenne ovat siirtyneet viimem. kaupunkiin. Vielä

viediiUn jonkun verran kockosöljyä ja -kuitvija,

grafiittia, teetä y. m. — Portugalilaiset tekivät

P. d. G:n kauppapaikakseen 1518 ja linnoittivat

sen.

Pointe [puiTtJ (ransk.), kärki (esim. sukkeluu-

den )

.

Pointlllismi [puStijismi] ks. Impressio-
nismi.
Pointteri ks. Koira, palsta 11.55.

Poissaolosakko. Yleisiin kansalaisvelvolli-

suuksiin kuuluu myös todistusvelvollisuus, jonka
laiminlyömisestä ilman lailli-sta estettä haastettu

todistaja saa sakkoa alioikeudessa kolme taala-

ria eli 5 markkaa 76 penniä, hovioikeudessa viisi

taalaria eli 9 markkaa 60 penniä (Oikeudenkäy-
miskaaren 17:3 ja 32:1). Lanirettaessaan todista-

jan sakkoon oikeus panee uuden määräpäivän ja

uhkasakon. El. K.
Poisson [ptiasö'], Simoon Denis (1781-

18401. ransk. matemaatikko, fj^ysikko ja tähti-

tieteilijä: 1802-13 matematiikan ja mekaniikan
professorina Pariisin ecole polytechniquessä ja sen-

jälkeen kuolemaansa saakka saman oppilaitoksen

tutkija. Sen ohessa hän oli facultg des sciences'in

professorina (1809) sekä bureau des longitudes'in

professorina (1808) ja opetustoimen neuvoston
Jäsen (1820). V. 1837 hän tuli Ranskan paa-

riksi. P:n puhtaasti matemaattiset julkaisut

käsittävät määrättyjä integraaleja ja Fourier'n
sarjoja. Tärkeimmät ovat hänen mekaniikan ja

matemaattisen fysiikan eri aloilla tekemät tut-

kimuksensa kuten kimmoisuudesta, nesteiden ko-

hesionin suuruudesta, Mariotten laista, ohuiden
levyjen väreistä, sähkön leviämisestä johtajien

pinnalla j. n. e. Ansiokkaat ovat myös P:n tut-

kinmkset kiertotähdistön järkkymättömyj-destä.
Teoksia: „Traitö de möcanique" (1811, 2:nen
pain. 183.5-36) : ,,Th6orie mathömatique de la

chaleur" (1835). U. 8 :n.

Poisto, kirjanp.. kuluvien pääomien (rakennus-
ten, koneiden j. n. e.) kirja-arvon vähennys : jon-

kun tilin debet-puolen vähennys; myöskin kirjoi-

hin väärin viedyn erän oikaisu.

Poitiers [puatje'J, kaupunki Länsi-Ranskassa,
Viennen departementin ja ent. Poitou'n maakun-
nan pääkaupunki, Vienne-jokeen laskevan Clain'in

varrella, ratojen risteyksessä; 41,242 as. (1911).
— Kadut kaidat, paljon vanhoja rakennuksia;
huomattavia: tuomiokirkko (1162-1379), Notre-
Dame-kirkko, St. Jean-kirkko (rak. 300-luvulla

baptisterioksi; Ranskan vanhimpia kirkkoja), oi-

keuspalatsi (1100-1400-luvuilta), uusi prefektuuri-
palatsi, uusi raatihuone: roomal.-aikaisen amfi-
teatterin ja kylpylän jätteet, dolmen (Pierre-Le-
v6e) kaupungin ulkopuolella. — Oikeust., inate-

maattis-Iuonnont. ja hist. -kielit, tiedekunnat, lää-

ket, koulu, vapaa jumaluusopillinen tiedekunta,
muutamia seminaareja, lähetyssaarnaaja-opisto,
kirjasto, museo, kasvit, puutarha : arkeologinen
seura, piispanistuin. — Harjoitetaan sekalaista

teollisuutta ja viini- sekä siemenkauppaa. •— P.,

vanhan ajan Limonitim, oli gallialaisten piktaa-

vien pääkaupunki. P:n läliellä Klodvig 507 voitti

ja surmasi länsigoottien kuninkaan Alarikin,
Kaarle Martell 732 voitti arabialaiset sekä Musta
1'rinssi 13:56 Ranskan kuninkaan Juhanan, ottaen
vangiksi .sekä hänet että hänen poikansa Filipin.

P:n edikti 1577 lopetti kuudennen hugenottisodan
antaen hugenoteille laajoja myönnytyksiä.

'(E. E. K.)
Poitiers fptiatjc'], Wilhelm IX, kreivi, van-

hin tunnettu trubaduuri, voimakas, lienkevä, jos-

kin kevytmielinen ruhtinas, joka liallitsi 1087-

1127 ja otti osaa onnettomaan ristiretkeen 1101.

Kotiinpalattuaan liän iloisissa seuroi.ssa layloi tä-

män retken seikkailuista. Hänen runoistaan on
vain 11 tallella. Ne ovat kevyitä ja miellyttäviä,

muodoltaan kansanomaisen yksinkertaisia.

//. Kr-n.
Poitou [puatu'], ent. provinssi Lounais-Rans-

ka.ssa, pääkaup. Poitiers. Vanhalla ajalla

maassa asuivat piktavit 1. piktonit; room. val-

loituksen jälkeen se yhdistettiin Aqvitania se-

cunda nimineen provinssiin. 400-luvulla maa
joutui länsigooteille ja heiltä 507 frankeille. V.

778 Kaarle Suuri teki P:sta kreivikunnan: 908

se tuli herttuakuunaksi. V, 1152 P. joutui Eng-
lannille, kun Akvitanian perijätär Eleonora
meni naimisiin Henrik Plantagenefn kanssa.

Filip II Augu.st valloitti sen takaisin 1205, ja

1259 se nimenomaan luovutettiin Ranskalle. Bre-

tignyn rauhassa 1360 englantilaiset taas saivat

P:n. mutta Kaarle V riisti sen heiltä jälleen

1369. Sittemmin P. ylulistettiin Ranskan kruu-
nun alueisiin. G. R.

Poitstla, maatila Vehkalahden pitäjässä Hami-
nan kaupungista n. 1 km länteen, käsittää nyk.

2 tilaa, l.os ha, 1,343.49 ha. Tila kuului jo 1500-

luvulla Poitz-suvulle, joka oli Vehkalahden kuulua
knaapiaatelia. Viime vuosis :11a se oli Bruun-su-
vulla (v:een 1887), sitten kauppaneuvoksilla
Aladin (isällä ja pojalla) v:een 1913. Nyk. (1914)

se on rakennusmestari A. E. Bjurströmin hal-

lussa. Päärakennus on vanhaa viipurinlääniläistä

herraskartanotyyliä. A. Es.

Pojama (väännös nimestä Polijanniaa) ks.

P o li j auma a.

Pojo ks. P o h j a.

Pojogärd ks. Pohjankartano.
Pojoviken [puju-J ks. P o li j a n 1 a h t i 2.

Pojukangas (boyj, flanellintapainen, yleensä

paksulankainen ja harvakudoksinen villakangas.

E. J. S.

Pokaali (lat. pöeuluvi) , juomamalja, pikari.

Poker [poiikaj. korteilla pelattava amer. uhka-

peli.

Pokholtsi 1. puukenholtsi, Guajacum of-

ficinalen ja (7. sanctumin puuta, jota kovuutensa

takia käytetään laivanrakennuksessa y. m. ; on
myös, varsinkin ennen käytetty rohdoksena. Tu-

lee kauppaan etupäässä Länsi-Intiasta. Puu on

hyvin raskasta (ominaispaino l.s), tiheää, kovaa,

hartsirikasta, halkeaa vaivoin ja säännöttömästi.

Ydinpuu, jota käytetään, on ruskeanvihreää ; kel-

taista pintapuuta on vain ohuelti, vrt. G u a j a-

cumofficinale. E. L.

Pokosta ks. Pogosta.
Pokuleerata (ks. Pokaali), kallistella la-

seja, kilistellä.

Pol, Wincenty (1807-72), puol. runoilija.
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oli professorina Viluon yliopistossti, otti osun

«otauu Veiiiijiiä vnstaan I80O, ja asettui seujtil-

keen Galitsiaan ollen 1849-53 muaiitioteeu profes-

sorina Knikovan yliopistossa. Kiinoilijaua häu
heriltti ensinuii huomiota kokoelmallanu „Jnnu-
szia laulut" (183:>). Iliinen seuraava isiinmaalli-

nen runoteoksensa ..Lnulu tnaa.stamme" (1843),

joka kauniisti kuvaa Puolan eri maakuntien
luontoa ja kansaa, teki P:n hyvin suosituksi.

Ylitä huomattavat ovat hlinen ,.Kuvansa elii-

roiUtä ja matkan varrelta" (184t)> ja runoelma
..Moliort" (1850). J. J. M.
Pola (serbo-kroats. Pulj), lujasti linnoitettu

kaupuiUvi Iliivallassa, Ailriau-meren rannikolla,

Istrian niemimaan liinsirannalla. liihellU niemi-

maan eteliikiirkeä. kaikilta tuulilta suojatun (luo-

teessa ovat lirioni-saaret), 8.» km- laajan P:u-
lalidea it&rnnualla, Itiivalta-Unkarin piiiisota-

satama; 70,499 as. (1910: 1900 45,205 as., joista n.

'/j italialaisia, loput serbo-kroaatteja ja saksalai-

sia). — Tuomiokirkko (rak. 1451), ent. luostari San
Francesco, kaupungintalo, amiraliteettirakennus,

teatteri, merikasino, suunnaton nicriarseuaali,

jonka eteliipuolella on San Policarpon kaupungin-
osa (siinii Madonna del Mare-kirkko) ; amiraali
Tcgetthoffin, arkkiherttua Maksimilianin muisto-
merkit. Koonial.-ajalta on paljon rakennuksia ja

jiitteitä: amfiteatteri (rak. luultavasti 69-89 j. Kr.
Ve»pasianuksen toimesta, tilaa 20,000 katsojalle),

Porta Aureu. Porta Ercole, Porta Gemina, Au-
gustuksen ja Rooman temppeli (19 e. Kr.), Dia-
nan temppeli. — Yliilukio, pari muuta koulua,
hydrograflnen toimisto ja merit. havaintoasema,
museo, kirjasto. — Valtion laivavcistilmö (4,500
työmiestä), useita allas- ja kuivia telakoita, kone-
pajoja -. monet näistä laitoksista ovat satamassa
olevalla Olivi-saarelhi. — Harjoitetaan kauppaa
ja kiviteollisuutta. Sähköraitiotie. — Nyk. P:n
perustivat roomalaiset istrialai.scn sodan päät-
tymisen (178 e. Kr.) jUlkeen; Augustus hävitti

sen 39, 33 se rakennettiin uudestaan. Septimius
Severus sitä erittäin suosi. V. 1148 sen valloit-

tivat venetsialaiset, 1192 vähäksi aikaa pisalai-

set ; 1379 genovalaiset P:n luona meritappelussa
voittivat venetsialaiset ja hävittiviit kaupungin
perinpolijin moneksi vuosisadaksi. Istrian kera
P. 1797 joutui Itävallalle, joka 1848 siitä teki

80ta«ataman. E. K. K.
Polaari . . . (kreik. polos = akseli), yhdistyksissä

= napa-, kohtio-, vastakkainen.
Polaariasema ks. K a p a s e u t u a s e m a t.

Polaarikello (kreik. po/o» = njaannapa, taivaan-
kupu). Kirkkaan taivaan hajavalo on polari-

Boitunut (ks. Polarisatsioni) siten, että

värälidykset ovat kohtisuorat tasoa vastaan,
joka ajatellaan asetetuksi taivaalla tutkitun pis-

teen, auringon ja katsojan silmän kautta. .Jos

tutkittu piste on taivaan napa, niin mainittu
taso yhtyy auringon silloiseen meridiaaniin. Tä-
bfin perustuu WheatRtonen p:n rakenne.

V. S.-n.
Folaaripilri ks. Napapiirit.
Polaaripäivä, polaariyiin (ks. t.) vastakohta.
Polaarivlrta, napavirta. ks. Meri.
Polaarivyöt (krelk. //o/o* = maannapa), cirro-

cumulun tai <'irro stratuH pilvistä muodostuneet,
lavalliNeMti magneettisia napaa kohti yhtcen-
Ifinkeäviltä nilyttiivät, katkonaiset pilvijonot,

jotka monasti revontulten jälkwn ilmestyvät nii-

den sateiden suuntaisina. P. muuttavat alitui-

sesti suuntaa, ulottuen joskus yli koko taivaan
laen pohjoisesta alkaen taivaannavan poikki ete-

lään asti, niissli ne liinkoävät yliteen aivan sa-

moin kuin pohjoisella taivaalla. 1'. esiintyvät

usein vielä hyvin etäisen myrskyalueen ilmaisi-

joina, l'. S:n.
Polaariyö, pisin aika. minkä a\irinko napa-

piirien rajoittamissa napa-alueissa on näky>
mättii.

Polabit, länsislaavilainen heimo, asui Elben
varrella, josta nimikin (tsck. /.(7?>c = Elbe). Ai-

kaisemnuit tutkijat käyttiviit tätU nimitystii kai-

kista nykyisessä Pohjois- ja Keski-Saksassa asu-

neista slaavilaisista. Nykyäiin ymmärretään p :11a

niitä slaavilaisia, jotka asuivat pohjoispuolella

sorbeja 1. Lausitzin vendejä. P:n alue ulottui

etelässä jotenkin nykyisen Herliinin kohdalle, poh-

joisessa Itiimereen ja liinnessä Elbecn, jonka li-

säksi vielä osa nykyistä Hannoveriakin oli polabi-

laisen asutuksen vallassa. P:ja nimitetään uusim-
massa tutkimuksessa usein Itämeren vendeiksi.

Heidän kielensä oli likeistii sukua puolan kielelle.

Kauimmin se säilyi n. s. Hannoverin vendiläis-

manssa. josta sen viimeiset jätteet katosivat 1700-

luvun puolivälissä. Likinnä p:n kieltä on kuole-

maisillaan oleva sloviutsin kieli llinterpommerin
Stolpin piirikunnassa. Ne muistiinpiinot. jotka

p;n kielestä tehtiin 17001uvun alussa, on täydel-

lisimmin koonnut Paul Rost, ,,Die Sprachreste der

Draväno-Polaben im Hannöverschen" (1907).

./. J. M.
Polangen. kaupp:ila Venäjällä, Kuurinmaalla,

Itämeren rannalla, lähellä Preussin rajaa: 2,353

as. (1910), n. puolet juutalaisia. Roomal.- ja kreik.-

katolinen kirkko, muutamia kouluja. Tunnettu
kylpypaikka, kylpyvicraita vuosittain n. 2.000,

enimmäkseen puolalaisia. Ennen kukoistava meri-

pihka-teollisuus menettänyt merkityksensä. —
P:n luona ruotsalaiset 1705 voittivat venäläi-

set.

Polarimetri (kreik. yiolos = [maan] napa, ja

ni t <roM = mitta), koje, jolla voidaan mitata osit-

tain polarisoituneen valon, kuten esim. taivaan

sinen, pcjlarisoitumisen määrää.
Polarisaattori ks. Polarisatsioni.
Polarisatsioni, galvaaninen, ks. G a 1-

vaaninen elementti.
Polarisatsioni, valon (kreik. poJoÄ = maan-

napa, taivaankupu), eräs valon ominaisiuis. jonka
nojalla saattaa päätellä valo.a synnyttävän aalto-

liikkeen olevan poikittaisen (transversaalisen).

Valon p:n keksi Malus 1811. Ilmiöitä saattaa

havaita kahden mustalla

päällystetyn lasilevyn, kah-

den mustan kuvastinlasin

tai kahden obsidiaanista

(ks. t.) telidyn levyn K ja

A', (kuva 1) avulla. Valo-

säteen AB annetaan jou-

tua kuvastimelle li. niin

että tulokulma on 55° (säde tekee siis kuvastimen
tason kanssa 35° kulman). .Jos heijastunut säde

RC kolttaa tiollään toisen A' kanssa ylidcnsinin-

taisen kuvastimen /T, (tulokulma siinä siis myös
55°), niin heijastuu säde siitä aivan samalla ta-

valla kuin valo yleensä ja kuvastin näyttää siis

valaistulta jos sitä katsellaan suunnassa DC,
mutta jos sitä kierretään suoran Cli ympäri tulo-
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B

kulman pysyessä 55° kaiken aikaa, näyttää se I

yhä tummemmalta, sikäli kuin kuvastimien hei-
]

iastustasojen muodostama kulma kasvaa. Kun '

tämä kulma on 90°, näyttää kuvastin i^, aivan pi-

meältä: se ei siis enää lieijasta tullutta valoa yh-

tään. Kiertämistä jatkettaessa heijastuneen va-

lon voima ka-svaa jälleen, kunnes se on yhtäsuuri i

kuin alkujaan 180° :n kierron jälkeen, jolloin ku-
j

vastimet taas ovat yhdensuuntaiset. Tällaista il- I

miötä ei olisi syntynyt, jos valosäde olisi tullut
|

kuvastimelle A', suoraan jostakin valolähteestä,

vaan olisi kuvastin koko kiertämisen aikana näyt-

tänyt valoisalta. Valosäde BC on siis tullut hei-

jastuksen kautta ominaisuuksiltaan erilaiseksi

eri puoliltaan. Tätä valon ominaisuutta sanotaan

p:ksi ja sädettä polarisoituneeksi. Jos

tulokulma ei ole 55°, niin heijastunut valo on

osaksi polarisoitunut s. o. se sisältää

sekä luonnollista että polarisoitunutta valoa. Ku-
vastin A', ei silloin näytä missään asennossa ihan

pimeältä. Tulokulma, joka aiheuttaa valon täy-

dellisen p:n, sanotaan p.-k u 1 m a k s i. Se on

eri suuri eri aineille (veden 53°, piilasin 60°

j. n. e.). P.-kulman suhdetta taite-eksponenttiin

Bre\vstcr on seikkaperäisesti tutkiuut (1815). Hän
tuli siihen omituiseen johtopäätökseen, että p.-

kulma on sen säteen tulokulma, jonka heijastu-

nut ja taitesäde ovat kohtisuorat toisiaan vas-

taan. Jos tulokulma on t ja taite-eksponentti n,

saadaan siis tgi - n. Polarisoituneen valosäteen

sivuttainen erilaisuus antaa aihetta olettamuk-

seen, ettei valo leviä kuten ääni pit-

kittäisin (longitudinaalisin) aalloin

vaan poikittaisin. Luonnollisessa va-

lossa oletetaan siten värähdyksien ta- '

Kuva 2. pahtuvan joka taholle kohtisuorasti

säteen etenemissuuntaa vastaan (kuva
2 A: säteen ajatellaan edentyvän kohtisuorasti I

paperin tasoa vastaan), mutta kun valosäde po-

larisoituu, niin sen värähdykset jatkuvat kaikki
yhdessä ja samassa säteen kautta kulkevassa
tasossa n. s. heilahdus- 1. v ä r ä h d y s- l

tasossa (kuva 2 B). Säteen heijastustasoa sa-

j

nolaan p.-tasoksi. Fresnelin olettamuksen mu-'
kaan. jota useimmat fyysikot kannattavat, ovat
värähdys- ja p.-taso kohtisuorat toisiansa vastaan
(vrt. kuvaa 1; 77 on värähdystaso). Neumannin
arvelun mukaan tasot yhtyvät. Näitä vastakkai-
sia oletuksia voidaan yhteensovitella elektromag-
neettisen valoteorian nojalla, jonka mukaan va-

lon synnyttävät hyvin lyhyet, elektromagneetti-
set aallot. Kun sellaiset aallot näet polarisoitu-

vat, niin sähköaallot ja magneettinen kenttävoi-
mnkkuus edentyvät kahdessa toisiaan vastaan
koliti.suorassa tasossa. Vastai-set selitykset nojaa-
vat kimmoisessa eetterissä edentyviksi oletettu-

jen valoaaltojen teoriaan ja noudattavat Fresne-
lin käsityskantaa p.- ja värähdystasoon nähden.
— Alussa mainitun kuvastinkokeen avulla voi-

daan vain todeta p:n olemassaolo, mutta p:n tar-

kempaa tutkimista varten on suunniteltava eri-

tyisiä p.-k o j e i t a. Laajalti käytännössä on
Nörrenibergin keksimä koje (kuva 3). Sen runko
on kahta pystysuoraa sauvaa kannattava jalus-

tin. Sauvojen välissä voidaan vaakasuoran akse-
lin varassa kiertää puitteellista, päällystämätöntä
kuvastinlasilevyä AB. n. s. polarisaattoria.
Jalustimessa on kuvastin C ja sauvojen yläpäät
kannattavat asteisiin jaettua rengasta, jonka

Kuvu 3.

sisässä on toinen kiertyvä rengas. Jälkimäinen
kannattaa toista kahden sauvan välissä vaaka-
suoran akselin ympäri kääntyvää,
mustasta lasista valmistettua ku-
vastinta S, jota sanotaan analy-
saattoriksi. Kokeiltaessa lasi

AB käännetään, niin että se tekee
pystysuoran SC:n kanssa 35° kul-

man
( /\Bbc) ja säteen ab annetaan

kohdata sitä 55° tulokulmassa. Ku-
vastin S asetetaan yhdensuuntai-

,

seksi AB -.a kanssa. Heijastunut,
täydellisesti polarisoitunut säde ie
edentyy siis pystysuorassa suun-
nassa, heijastuu kuvastimesta c

päinvastaiseen suuntaan cb, läpäi-

see lasin AB ja kohtaa kuvasti-
men >&' myöskin 55° :n tulokulmassa.
Kun kuvastimet ovat yhdensuun-
taiset, niin analysaattori S on voimakkaimmin
valaistu, mutta jos sitä kierretiUln, niin että sen
taso kaiken aikaa tekee 35°: n kulman pysty-
suoran kanssa, niin valaistus vähitellen himmenee
sammuakseen kokonaan heijastustasojen ollessa

kohtisuorassa toisiaan vastaan. Seuraava 90° :n

kierto samaan suuntaan tuottaa alkuperäisen
voimakkuuden. Molempien kuvastimien välissä on
vielä toinenkin rengas ja siinä lasilaatta läpi-

näkyviä esineitä varten, joiden vaikutusta polari-

soituun valoon tahdotaan tutkia. Muunlaisista-
kin kuin lasin pinnasta kuten esim. veden, kiil-

loitetun pöydän y. m. pinnasta heijastunut valo

on enemmän tai vähemmän polarisoitunutta. P,-

kuvastimena voidaan siis käyttää monenlaisia
heijastavia pintoja. Ainoastaan metallien pinnat
tekevät poikkeuksen (ks. alempana). — Se osa
päällystämätöntä lasilevyä kohdanneesta valosta,

joka on kulkenut lasin läpi, on myös polarisoitu-

nutta, mutta aina vain osittaisesti, olkoon tulo-

kulma mikä tahansa. Sen heilahdustaso on kohti-

suorassa heijastuneen valon heijastustasoa vas-

taan, s. o. yhtyy tulosäteen taitepintaan. Jos
valon annetaan kulkea useamman levyn läpi, niin

valo tulee sikäli enemmän polarisoituneeksi, mi-
käli levyjen lukua lisätään. Usean lasilevyn yh-
distelmää voitaisiin siis käyttää polarisaattorina.

Mieluummin käytetään kuitenkin tarkoitusta var-

ten turmaliinikiteestä (tav. tummanvilireästä)
sillä tavoin lohkaistua ohutta (1 mm :n pak-
suista) levyä, että sen rajapinnat ovat kideakse-

lin (ks. Kide) suuntaiset. Jo näin ohut levy

voi täydellisesti polarisoida läpitunkevan valon.

Analysaattorinakin saattaa käyttää samanlaista
turmaliinilevyä. Siten saadaan hyvin yksin-
kertainen p.koje n. s, turmaliini-
pihdit (kuva 4). Messiukilanka on tai-

vutettu pihtien muotoiseksi ja sen molem-
mat päät renkaiksi, joihin on sovitettu

' turmaliinilevyjä lavissaan kannattavat,

I

kiertyvät korkkilevyt. Käytettäessä paine-

taan pihtien renkaat kevyesti toisiinsa

kiinni. Niiden väliin voidaan myös aset-

taa polarisoiviin ominaisuuksiinsa nähden tutkit-

tavia läpinäkyviä kappaleita. Paineen herettyä

pihtien sangat ponnahtavat joustavuudestaan

alkuperäiseen kuvassa 4 esitettyyn asentoonsa.

Selostetulla kojeella on ensinnäkin helposti huo-

mattavissa, että valo kulkiessaan turmaliinin

läpi polarisoituu. Jos näet molemmat kiteet ovat
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vhdensmintaisct,
k .

kulma kasrittt korkkilevyjU kierrettäessä, tuleo

1

'

' linnuksi, kuiiues se on uivan pi-

I 1'S'ia kolitisuorassa toisinnsn Vas-

iliin siis valosiide

11 sininnastu saat

1 ii'i>...n.'f.-i,i I ..> .1 II.-emalia tiirnialiiai-

auulysakttorilla p.kuvastiniesta heijastunutta va-

loa. VaiD silloin, kun kiteen akseli on yliileii'

suuDtaiseua kuvastimen p.- (heijastus ) tason
kai.--i ..n iiilkAulue pimeä, muutoin suuremmassa
t ' .issit nuiurin valoisa. Ak.seliii ollessa

k' -.1 p. -tasoa vastaan valaistus on he-

lein. Koska kuvastimesta heijastuneen valon vS-

rftbdysta.so on kohtisuorassa heijastustasoa vas-

taan
ou p<>

t%A tr

niin valo lupais<f («.'larisoiviin ominaisuuksiinsa nilhilen tutkittavia
\htii hiuimentymättöniäuti kuin vain esineitä varten; o on valaistusliiissi. Tiillaisen

m. mutta sikäli kuin akselien välinen kojeen läpi kulkee siis valo heikeiitviniitlä. jo»
uikolien poikkileikkaukset ovat ylidonsuuiitaiset,

I

mutta uäkiialue on pimeä, kun nikolit ovat „ri§-

tikkäin". Hyvin pienien esineiden tutkimista
varten käytetään n. s. p.-niikroskooppeja. Ne
syntyvät periaatteellisesti lavallisista mikroskoo-
peista siten, että esine-

laatan (ks. Mikro-
skooppi) alle sovi-

tellaan polarisaattori ja

okulaarin yläpuolelle

I

analysaattori. Kuva O

esittää suurinta ja täy-

dellisintä Fuessin suun-

I
uittelemaa p. -mikro-

taau, edentyvät siis turmaliinis.sa täydellisesti
J

skooppin {P polarisaat
räin akselinsuuntniset värähdykset, mutta muun-

i
tori; A analysaattori)

tuuntaisistn vain akseliiisuuntaiset komponentit.— Valosfide, joka kulki-e kahtaistaittavan (ks,

Kahtaistaittumineni kappaleen läpi. tu-

lee ei ainoastaan jaetuksi kaliteen sateeseen, vaan
kumpainenkin niistä on lisäksi polarisoitunut ja
silla tavoin, ettii niiden värälidystnsot ovat kohti-
suorat toisian.sa vastaan. Siitä voidaan tulla va-

kuutetuksi esim. kokeilemalla kalkkisälpiipris-
malla. jonka taittava särmä (ks. Prisma) on
yhdensuuntainen kiteen valo-opillisen akselin
kanssa. Prisman läpi kat.sottuna näkyy esineestä
kaksi kuvaa, toinen vastaa yleissaäntöisiä ja toi-

nen erikoissääiitöisiä säteitä. Kun prisman tait-

tava särmä on pystysuora, ovat molemmat kuvat
rinnan. Sovittamalla silmän ja kuvien väliin
turmaliinilevyn niin. että sen akseli on ylideu-

suuntninen prisman akselin kanssa, häviää yleis-

saäntöisiä säteitä vastoava kuva ja toinen vain
näkyy, mutta jos mainitut akselit ovat ..ristik-

k£|n" (kohtisuorat toisiansa vastaan), on asian-
laita päinvastainen. VIeissääntnisen säteen vä-
rähdyiitaso on siis kohtisuorassa kiteen valo-
opillista akselia rastaan ja erikoissääntöisen
yhdensuuntainen pääleikkauksen kanssa. Leikat-
takoon nyt kahtaistaittavaa, yksiakselista kidettä
kuinka tahansa, aina ovat ne molemmat säteet,
joihin valosäde kuljettuaan sen läpi jakautuu,
kohtisuorasti toisiansa vastaan polarisoituneet.
Toista o<.aa tutkittaessa on toinen jollakin tavoin
peitettävä, taikka on käytettävä polarisaatto-
rina Tain erikoissääntöisiä säteitä läpäisevää
Nieolin prismaa (ks. t.). .Siitä tn se i-tu, ettei
nBknaliie tule rajoitetuksi. P.-kojetta voidaan siis
niinkin suunnitella, että polarisaattoriksi otetmin
Nicolin prisma (lyhyesti: nikoli) ja «nnlysaatto-
riksi joko ohut tiirmaliinilevy lai toinen nikoli.
Kura 6 erittää Doven p, -kojetta, jossa polari-
saattori b ja analysaattori c kumpasetkin ovat
Nirolin prismoja. Niiden välissä on kannatin d

Kuva r,.

Arajro ja Fresnel ovat
kokeiden avulla (1819)

tulleet siihen tulokseen,

että kohtisuorasti toi-

siaan vastaan polarisoi-

tuneet valosiiteet eiviit

voi interferenssin kautta
kumota toisiansa, joskin
ne ovat koherentteja (in- Kuva B.

terferenssikykyisiä) s. o.

samaa alkuperää. Tämä tosiasia juuri vahvistaa
olettamusta valovärälidyksien transversaalisuu-
desta. Kaksi mainitiinlaatuista valosädettä ei yli-

tyessään yleensä muodosta suoraviivai-
sesti polarisoitunutta, s. o. värähdyk-
siltään suoraviivaista valoa, vaan selluista, jossa

värähdykset tapahtuvat valone<lentymissuuntaa
vastaan olevassa kohtisuorassa tasossa ellipsivii-

vaa myöten. Siten syntynyttä valoa sanotaan
elliptisesti polarisoituneeksi. Poik-
keustapauksissa eetterihiukkaset kiertävät ym-
pyräviivaa myöten. Valon p:itt sanotaan silloin

k i e r t e i 8-p:k s i. Jos vailieero on pariton
luku '/« aallovälejä. ovat värähilyk.set ympyrävii-
van muotoiset, suoraviivaiset vaihe-eron ollessa

joku määrä puolia aaltovälejä. mutta muissa ta-

pauksissa ellipsluimiotoiset. Mainitut valolajit

voivat yleensäkin syntyä, kun kaksi suoraviivai-
sesti poluri.soitiinutta, jaksoiltaan samanlaista
vulosädettil, joiden värälidystusot tekeviit mieli-
valtai.sen kulman keskenään, yhtyvät. Vain kul-
man ollessa = O voivat siileidcn värähdykset ku-
mota toisensa. Kllipti.ses)i polarisoitunutta valoa
saadaan muuntamalla tavallista valoa esim. Ni-
colin prisman sekii akselinsuuntaisen
kalkkisäipu- tai kiillelevyii avulla. Nieolin pris-

masta tulevan suoraviivaisesti pohirisoituneeii va-

lon annetaan sallua kohtisuorasti levylle. Tämä
jakaa läpitunkevan siiteen kahteen eri nopeudella
mutta samaan suuntaan edcntyvään, kohtisuo-
rasti toisiaan vastaan polarisnitiinecsoen säteeseen.

Erikoissääntöisen säteen väriihdykset ovat akselin-
suuntaiset ja yleissääntöisten kohtisuorat niitä

vastaan. Eri edentymisnopeus tuottaa näille sä-

teille kidelevyn paksuudesta ja aallonpituudesta
riippuvan vaihe-eron, ja sen mukaan syntyy joko
elliptinen, suoraviivainen (kidelevyn paksuus '/•

aalloväliäi tai kierleis-p. (kidelevyn paksuus

'I, aaltoviiliä). Klliptiscjsti ja kierteisesti polari-

soituneen säteen aaltoliike on ajateltava siten
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^^rj^
samani;

/^ tr J> sentähd

Kuva 7.

uipahtuvaksi, ottä jokainen säteen suunnassa oleva

ettteriliiukkaneii suorittaa samanlaisen elliptisen

tai ympyränmuotoisen radan, alkaen sitä myö-

, henimin kiertokulkuaan kuta

etiiiimpänä hiukkanen on valon

alUulUhteestä. Yhdistämällä hiuk-

kasten asemat saadaan oikea- tai

vaseukierteineu ruuvi ntapaiuen

rata o'a"b"c"d {kuva 7). Kier-

teispolarisoituneella säteellä on
ylfympärinsä joka suunnaltaan

ilaiset ominaisuudet, se ei

liden osoita analysaattorilla

tutkittuna mitään eriäväisyyttä

tavallisesta valosta. Yhtyessään
kaksi vastaisiin suuntiin kierteis-

polarisoitunutta, mutta muissa
suhteissa samanlaista valonsädettä

synnyttää suoraviivaisesti polari-

soitunutta valoa, sillä värähdyksien kierto-

liikkeet kumoavat toisensa, joten eetterihiukka-

set vain heilahtavat suoraviivaisesti tasapaino-

asentojensa kummallekin puolen. Päinvastoin

suoraviivaisesti polarisoitunut säde voi jakautua
kahteen vastaisiin suuntiin kierteispolarisoitunee-

seen säteeseen. EUiptisesti polarisoitunutta valoa

voidaan erottaa kierteispolarisoituneesta ja luon-

nollisesta analysaattorin avulla. Analysaattoria
kierrettäessä ensinmainittu valo valaisee näet

näköalueen vaihtelevalla voimakkuudella, niin että

valaistus on kirkkain, kun analysaattorin hei-

lahdustaso sisältää ellipsin suuremman akselin,

himmein, kun heilahdustaso sisältää pienemmän
akselin, jälkimäiset valolajit valaisevat yhtä voi-

makkaasti kaiken aikaa. Kierteispolarisoituneen

valon tunnusmerkki, jonka avulla se voidaan
erottaa luonnollisesta valosta, on siinä, ettei se

analysaattorill.a suoraan tarkastettuna näytä mi-

tään valaistuksen voimakkuuden vaihtelua, mutta
kylläkin jos sen ensiksi annetaan kulkea 'i, aalto-

välin paksuisen kiillelevyn läpi, joka voi muun-
taa sen suoraviivaisesti polarisoituneeksi valoksi.

— Hyvin kauniita väri-ilmiöitä on havaittavissa,

jos katsellaan jollakin p.-kojeella sen tutkinta-

laatalle asetettua, kohtisu orasti valo-opil-

lista akselia vastaan leikattua, kahtaistaittavaa
kidettä, käytettäköön yhdensuuntaista tai kon-
vergeeraavaa (yhteenlänkeävää) valoa. Ilmiötä sa-

notaan kromaattiseksi p:ksi. Jlielenkiin-

toinen on etenkin väri-ilmiö, joka syntyy kon-
verseeraavan valon valaisemassa kiteessä esim.

kalkki-sälpälevyssä. Oletamme, että polarisoitunut
valo kohtaa sädekimppuna tällaisen levyn. Valo-

kartion kärjestä kohtisuorasti levyä vastaan tu-

leva säde kulkee kiteen akselia pitkin taittu-

matta kahtia. Kahtaistaittumisen alaisia ovat
sensijaan kaikki muut säteet. Ne kulkevat sitä

pitemmän matkan kiteen läpi, kuta vinommin
ne sitä kohtaavat. Kahtiajakautuneen säteen mo-
lemmat osat etenevät kiteessä eri nopeasti, ja

niiden vaihe-ero on siis sitä suurempi, kuta pi-

temmän matkan ne kulkevat kiteessä, toisin sa-

noen kuta kauempana ne ovat valokartion akse-

lista. Ko.ska ne säteet, jotka muodostavat saman
kulman tämän akselin kanssa, kulkevat yhtä pit-

kän matkan kitee.^sä. on niiden kahtaistaittu-
neilla osasäteillä kaikilla yhtäsuuret vaihe-erot.

Sama vaihe-ero ilmenee täten kiteen pinnalla
samankeskisillä jTnpyräviivoilla. Esittäköön ku-

vassa 8 paperin taso kidelevyn etupuolista pin-

taa. Piste o on sen ja valokartion akselin läpi-

leikkaus, Po polarisaattorin ja oA
analysaattorin värähdyssuuntaa (ni-

kolit siis ristikkäin), pisteessä n

kohtaa joku säde levyn (oa on sä-

teen projektsioni). Tämän säteen

värähdyssuunta Pio on sama kuin
fo.n. Pistettä a vastaava pääleik-

kaus saadaan, kun sen ja kiteen
akselin kautta asetetaan taso. Se
on siis kohtisuorassa paperin
taan ja leikkaa sitä pitkin oa :ta.

Kuva 8.

tasoa vas-

Kahtaistait-

tumisen jälkeen erikoissääntöisen säteen väräh-
dykset tapahtuvat tässä pääleikkauksessa, siis

viivaa ac myöten; yleissääntöisen säteen pää-

leikkausta vastaan kohtisuorat värähdykset ovat
tangentin av suuntaiset. Pisteeseen P tulleessa

valoaallossa amplitudilla ei ole mitään kompo-
nenttia tangentin suunnassa vaan aalto kulkee
kokonaan yleissääntöisenä säteenä polarisaattorin

läpi. Koska värähdykset ovat kohtisuorat oA
vastaan, niin analysaattori ei laske niitä lävit-

sensä. Piste P samoin kuin kaikki muutkin pis-

teet suoralla Po ovat siis aivan pimeät. Pis-

teessä A erikoissääntöisen säteen komponentti
on nolla ja analysaattori sammuttaa siinä yleis-

sääntöisen säteen tangentinsuuntaiset värähdyk-
set. Tämä piste samoin kuin koko viiva oA
esiintyy siis myös pimeänä. Näköalueen halkai-

see näin ollen tumma risti. Muissa kohden näkö-
aluetta on sekä komponentilla ae että ay kompo-
nenttinsa analysaattorin värähdyssuunnassa cb.

Nämä samassa tasossa olevat subkomponentit
ovat interferenssikykyiset ja ne voivat kumota
toisensa. Kun oletetaan, että tutkimukseen käy-
tetään valkoista valoa, joka on yhdistetty eri-

värisistä säteistä erisuuruisine aallonpituuksi-

neen. niin tapahtuu, että eri värien värähdykset
kumoutuvat eri ympyräviivoilla. Sammuneen vä-

rin kohdalle ilmestyy sen komplementtiväri.

Näköalue loistaa siten upeine samankeskisine
renkaineen (n. s. i s o k r o m a a t i t) mustan ris-

tin halkaisemana. Jos nikolit kierretään yhden-
suuntaisiksi, astuu mustan ren-

kaan sijalle valkoinen ja värit vaih-

tuvat komplementtiväreiksi. Homo-
geenista valoa käyttämällä on
näköalueessa vuoroin valoisia ja

mustia renkaita (kuva 9). Kaksi-
akselinen kide. jonka rajapinnat
ovat kohtisuorat valo-opillisten ak-

selien muodostaman kulman puolittajaa vastaan,

näyttää kaksi kuvassa 10 esitettyä akseleita ym-
päröivää rengasryhmää. Ulkopuo-
lisimmat renkaat yhtyvät 1 e m-

1 niskat amuotoisiksi käyriksi.

j

— Kun p.-kojeeseen ristikkäisten
• nikolien väliin sovitetaan a k s e-

,

linsuuntainen kidelevy ja

i

sille lasketaan polarisaattorista

'yhdensuuntaista valoa, on näköalue yhtä

I

pimeä, kuin jos levy poistetaan. Kiteellä ei ole

I

siis muuta vaikutusta kuin millä isotrooppisella

aineella tahansa. Tästä tekee kvartsi (ks. t.)

poikkeuksen. Kun koe tehdään akseliusuuntai-

i
sella kvartsilevj'llä on näköalue valoisa, tullen

valkoista valoa käytettäessä helakan väriseksi.

' Akselia vastaan kohtisuorasti leikatuilla kiteillä

Ku7.i 9.

Kuva 10.



Polarisafsionifotometri— Poletti Ttifi

kiv saattaa tehdii snmau liitvainuon.

K^ - ^miutaiset |>oliirisoitiiiioet siitoft lii-

pai-^eNul Kjlitia taittuiiintla tällaisen kiteen sen

aV.«eliD suunniiiisa. täytyy annlysunttorin kierret-

tär- ihieos.sa tapailtua aiviin sii-

nn li-n vnilitelnja, olkoon po-

lari> ..1 iTui il ;iii.iiysaattorin viilissä kiile tai

•i. Toinen on asianlaita, jos on saninnlainen

Icvartsilevy. Sen vaikutuksesta niiköalue helot-

taa Tiirillisenä. nSyttueu, sikUli kuin annlrsant-

toria kierretUIin. jiirjestyksessii spektrin vUrif.

Ara^ selitti ilmiön syynii olevan polarisoituneen

ralosjltevn p.-tason kiertymiseu säteen ympäri
akselina. KiertyniisniäärUn kasvnniinen punaisesta

punasinervUun väriin piiin nilieuttaa värinlinjann-

tumir-en. Kvartsia sanotaan mainitun ominaisuu-
den perusteella v a 1 oo p i I I i s e s t i t e li o k-

kaaksi aineeksi. EtsiessUän p.-ta.son kierty-

misen syitÄ Kresnel oletti, cttil suoraviivaisesti

polarisoitunut säde tullessaan kvartsiiu jakautuu
kaliteen vastaisiin suuntiin kierteispolari.soitunee-

8e«n ylitä valoisaan ja jak.>iolta»n samanlaiseen
säteeseen, joista toinen etenee nopeammin kuin
toinen. LiivaistyiiUn kvartsilevyn säteet jälleen

yhtyviit suoraviivaisesti [lolarisoituneeksi sä-

teeksi, jonkn värUlidystnso on kiertynyt oikealle

tai vasemmalle sitä myöten onko oikeaan tai

vasempaan kierteispolarisoituniit osasäde edellä.

Biot ja Seebeck keksivät (181.')) muutamien
orpianisten aineiden kuten tärpättiuljyn. votlessä

liuennetun sokerin tai viinihapon valo opilli.sen

tehokkuuden. Koska on esim. huomattu, että

20 cm.-n vahvuinen kerros sokeriliuosta, joka si-

slltua I p:n sokeria 100 cm' liuosta kohti, kier-

t&A tason 1 '/ asteen oikealle, niin saattaa kierto-

kulman suuruudesta ]>äiitellä, suuriko on liuok-

sen sokerinpitoisuus. Kojetta, jolla tuliainen

mittaus toimitetaan, sanotaan sakkarimet-
rik si. U. S. n.

Folarisatsionifotometri ks. Tähtitieteel-
liset koneet.
Polarisatsionimikroskooppi ks. Polar i-

s a t H i o n i.

Polarisatsionivirta (kreik. /loloa = [maan]
nap;ii k s. Cnl vaaninen elementti.
Folariskooppi (kreik. f(o/o» = (maan] nnpa, ja

»Jto/<c'in = katsella), polarisoituneen ja polarisoi-

tumnttoMian valon erottamiseksi rakenneltu koje.

Polarisoida (kreik. jioloa = [maan] napa) ks.

Polarisatsioni.
Polariteetti. 1. Kahden poolin 1. navan (kreik.

po<o«=(mann] napa) olemassaolo; myös ominai-
suus muodcstaa napoja. U. S :n.

2. Kasvit., p. 1. n a V a 1 I i s u u s. korkeam-
milla kasveilla kehittynyt jyrkkä ero elimen (var-

ren ja juuren) kärki- ja tyvipiiolen välillä, mikä
ilmenee «iinil, että esim. pienisKJlkin varrenkap-
pu' 'okkaissa) todellinen latvapuoli aina,
yi ; in asenno»»a, synnyttää versojo,
tyvipuoli juuria, ja siinä, etteivät samanarvoi-
set puolet yleensil kasvetu kiinni toisiinsa, cri-

arvoinet kyllä. Paitsi tUtä päätöp:ia on ole-

majua säteittä i s-p., jonka vaikutuksesta var-

sien ja juurien kyljestä h-ikntut kappaleet kas-
vavat samanlnisiin elimiin kiinni vain silloin,

kun knppale«-n alkiiperäitien pintupuoli asetetaan
ulos- eikU aiaiillnpäin. K. L.

Pol de Mont ks. M o n t, K. M. P. de,

Polderi (myös Kooge), Pohjanmeren etelKran-

nikoUa patojen yuipätöiraän ja kanavien halko-

I

man mar.skimaan nimitrs.

i

Pole //)om//, Rej;iuald (1500-58) , eu^rl. kar-

1 dinaali. P. oli lähtöisin ylhäisestä perheestä, joka

j

oli läheistä sukua Tudoreille; oli aluksi Henrik
I
VIll:u suosiossa, mutta kun hän kirjoituksessaan

I

.,l)e unitate eoclesiie" tl5;i0) oli jyrkästi asettu-

I
nut kuninkaan kirkollisia uudistuksia vastaan,

I niin hiilien tiiytyi pysytellä poissa kotimaastaan.
Paavi korotti hänet 1530 kardinaaliksi ja lähetti

hänet lepiattinaan Ranskaan ja Ahuikomaihiu

:

otti sittemmin osaa Tridentin kirkolliskokouk-

seen. Maria Tudorin noustua valtaistuimelle P,

saapui 1554 paavin lepiattina lOn-ilantiin uudis-

tamaan katolisuutta. Ollen suvaitsevainen hän ei

hyväksynyt sitä väkivaltaista tapaa, millä kir-

kollinen rcstauratsioni pantiin toimeen Enfjlan-

nissa; tuli 1556 Cranmerin jälkeen Canterburyn
arkkipiispaksi, mutta kohta senjälkeon luisi

paavi, Paavali IV, joka oli hänen persoonallinen

viliamiehensä, erotti hänet Icfiaatintoimesta ja

vaati häntä tulemaan Roomaan vastaamaan m. m.
kerettiläisyydestä. 1*. jäi kuitenkin Englantiin,

jossa pian tämän jälkeen kuoli. |llailic. ,.Life o(

R. P."] J. F.

Poleerata ks. Kiillotta a.

Poleniarkhos [c'], alkuaan useissa kreik. val-

tioissa virkamies, jonka tehtävänä oli huolehtia]

sotalaitoksesta, Ateenassa yksi aikhoiiteista. Myö- I

hemmin p:t muodostivat ylimmän hallituskunnan
useissa 1'oiotiun ja Thessalian valtioissa. L.T.

Polemiikki (kreik. polfmiki". lisäksi ajateltuna

fcA'/iH(" = sotataito), kirjallinen väittely, tieteelli-

nen taistelu, kynäsota. — Poleeminen, pole-

miikkia koskeva; taistelunhaluinen. — l'olee-
m i k k o. innokas kynäsmlan kävijä. — P o 1 e-

miseerata, olla polemiikissa; kirjoittaa riita-

kirjoituksia.

Polemiseerata ks. Polemiikki,
Polemonium ks. S i n i 1 a t v a.

Pol€n /("•'/, Riet rikki (1823-85), sanoma-
lehtimies, yliopp, 1845, maist. 1850, tuli fil. toh-

toriksi 1800 julkaistuaan 1858 ensimiUsen suo-

menkielisen tolilorinväitöskirjan „Jolidanto Suo-
men kirjallishistoriaan". P:n ylioppila.saika osui

suomalaisuuden suureen herätyskautcen, ja har-

taudella hänkin antautui kansallisuusaatteen pal-

velukseen. Niinpii hiin 1847 kävi runonkeruu-
matkalla Suomen Karjalassa. ErittiUn liuomatta-

vat ovat hiinen ansionsa ..Suomettaren" toimit-

tajana (1850. luvulla ja 1805-CC). P:lla oli su-

juva, miellyttiivä kirjoitustapa, hän osasi tehdä

lehtensä kansanomaiseksi ja sai sen hyvin leviä-

mään. Sitäpaitsi P. on toimittanut kuutta muuta
lehteä: „LaMen Suometarta" (1850), ,.Meliiläistii"

(1859-63), „Varpu»ta" (180002), ..Suomen lehteä"

(1872-74), „.Suomen Kirkkosanomia" (1877) ja

„Pellervoa" (1881-84). Viipurin suomalaisen kir-

jallisuuden seuran puolesta hän kokoonpani ja

suurimmaksi osaksi itse kirjoitti „KirjaIlinen

aarreaitta" (1809) nimisen teoksen. V:sta 1868

P. toimi koulunojiettajana Viipurissa, Kuopiossa

ja Mikkelissä. [Julius Krohn, „Suom. kirj. vai-

heet".) //. O.

Polenta, maissijauhoista valmistettu it. kan-

sallisriioka.

Poletti (ruots. pollet t < ehkä lat. pollet =

on voimassa), leimattu kortti tai lippu, jolla saa

jonkin oikeutuksen ; sotilaan olkalappu.
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Polhem l-ul-], K r i s t o f f e r (1061-1751),

ruots. insinööri ja mekanikko, tuli ensin tunnetuksi
monista varsinkin vuorikaivoksia varten teke-

mistäiin mekaanisista keksinnöistä. Hän rakensi

m. m. kellon, joka osoitti samaan aikaan turkki-

laista, juutalaista, babylonilaista. italialaista ja

yleiseurooppalaista aikaa v. m. Tärkeämpiä oli-

vat hänen insinöörityönsä kuten telakkaraken-
uukset Karlskronaansa ja erittäinkin Trollhätta-

nin kanavan .suurenmoiset suunnitelmat, joista

kuitenkin ainoastaan jotkut sulkurakennukset
Kännumissa ja Trollhättanissa toteutuivat. Vii-

meksimainitun tunnelisulku iP:n sulkul jäi kes-

ken ja vasta paljoa myöhemmin toteutui koko
kanavasuunnitelma. P:n muista töistä mainit-

takoon vielä Söderströmmenin sulun uudesti-

rakentaminen Tukholmassa sekä Gööta-joen silta

Kännumissa ja Taalainjoen sillat Husbyn ja

Skadvin luona ynnä Landskronan linnoituksen
suunnitelmat. Sitäpaitsi P. rakensi useita ko-

neita tykistöä, maanviljelystä ja kutomateolli-

suutta varten. Monien ansioidensa takia P. aate-

loitiin ja kutsuttiin tiedeakatemian jäseneksi.

P:lla oli jonkun aikaa kanavasuunnittelussa apu-

laisenaan sittemmin aivan toisella alalla niin

kuuluisaksi tullut Emanuel Svedenbore sekä poi-

kansa, joka P:u kuoltua valmisteli hänen tei-

tään. J. C-en.

Polianiitti, kivennäinen, kem. kokoomuksel-
taan mansraauidioksidia (MnO,) . Teräksenharmaa
t. musta, kovuus vaihteleva 2-6.5. om.-p. 4.9;-5.o4.

P;ksi nimitetään erikoisesti yksityisiä kiteitä,

jotka kuuluvat tetragoniseen järjestelmään. Säteit-

täisesti sälöiset massat kulkevat nimellä p y r o-

I u s i i 1 1 i, joka usein on muuttumistulos toisista

kivennäisistä. Amorfisia muunnoksia on m. m.

p s i 1 o m e 1 a a n i. P. ja sen muunnokset ovat

tärkeimpiä mangaanimalmej.i. E. M-nen.
Pollas [-a's] (kreik., = ..kaupunkia koskeva",

..kaupunkia suojeleva"), Athenen lisänimi. Athene
P:n pyhäkkö oli yleensä kaupunkien linnavuo-

rella; eritoten Ateenan akropoliilla palveltiin

Athene P:ta. L. T.

Police [-li's] (ransk.), vakuutuskirja.
Polieus [-cus] (kreik.), ,.kaupunkia koskeva",

.,kaupunkia suojeleva". Zeuksen lisänimi useissa

kaupungeissa. Ateenassa Zeus P:lla oli pyhäkkö
Akropoliilla. L. T.

Polignac [-linja'kj, vanha ransk. aatelissuku.
— 1. ilelchior de P. (1661-1742). kardinaali,

diplomaatti. Astui aikaisin hengelliseen säätyyn.
Ludvik XI^' käytti P:ia diplomaattisiin tehtä-

viin; sittemmin hän joutui ajaksi kuninkaan
epäsuosioon, mutta pääsi taas vaikutukseen. Ut-
rechtin rauhanneuvotteluissa 1713 P. teki suuria

palveluksia Eanskalle ja sai kardinaalinarvon.
Uskonnollisten riitojen sovittamista varten P.

lähetettiin Roomaan 1721 ja toimi siellä useita

vuosia lähettiläänä. Valittiin kirjallisten ansioi-

densa vuoksi Ranskan akatemian jäseneksi. —
2. Jules deP. 11745-1817). edellisen veljen-

pojan poika, saavutti suuren vaikutusvallan Rans-
kan hovissa Ludvik XVI:n aikana puolisonsa

kautta, joka oli kuningattaren ystävätär. Oli it-

sekkäisyytensä ja vanhoillisuutensa vuoksi kan-
san vihaama, pakeni Ranskasta 1789 ja eli sit-

temmin Venäjällä. — 3. August Jules A r-

mand de P. (1780-18471. valtiomies, edellisen

poika, otti osaa Cadoudalin ja Pichegrun sala-

i>. VII. Painettu "/3IÖ.

liittoon 1804 ja joutui tämän johdosta vankeu-
teen. Kun P. oli päässyt vapaaksi 1813, määrät-
tiin hän lähettilääksi I?oomaan, missä paavi ko-
rotti hänet 1820 ruhtinaan arvoon; oli 1823-29
lähettiläänä Lontoossa. Nimitettiin 1829 Rans-
kan ulkoasiain ministeriksi ja ministeripresiden-
tiksi. P:n vaikutuksesta julkaistiin 1830 heinä-
kuun ordonnanssit, mikä toimi lähinnä aiheutti

vallankumouksen ja Kaarle X :n kukistumisen.
Tuomittiin jouluk. elinkautiseen vankeuteen, sai

kuitenkin 1836 vapauden, muutti senjälkeen Eng-
lantiin. A'. IV. if.

Poliisi. 1. Alkuansa ne tehtävät, joita julki-

set viranomaiset käyttelevät ryhtymällä pakko-
toimenpiteisiin oikeusjärjestystä ja turvallisuutta
uhkaavien vaarojen ja häiriöiden torjumiseksi
(tässä merkityksessä p. sanaa suomen kielessä ta-

vallisesti käytetään vain yhdyssanoissa). — 2.

Ne viranomaiset, jotka mainitunlaisia tehtäviä
harjoittavat. Useimmissa kielissä on yhteinen
sana poliisi ja politia (ks. t.) käsitteille, kuten
ransk. police. saks. Polizei, engl. police.

Ne haitat ja vaarat, joitten torjumista p. tar-

koittaa, voivat olla monenlaisia. Niitä on en-

nen kaikkea yleisen turvallisuuden ja järjestyk-

sen alalla, mutta myöskin muilla aloilla, esim. sai-

ras- ja terveydenhoitoon, i rt olaisuuteen, passi-

laitokseen, yleisiin kokouksiin y. m. nähden tar-

vitaan käskyjä ja kieltoja sekä niihin perustuvia
pakkotoimenpiteitä sellaisten tekojen torjumi-
seksi, jotka ovat omansa tuottamaan vaaroja ja

haittoja. — Oikeudenhoidon palveluksessa p :n

tehtävänä on saattaa ilmi rikoksellisia tekoja ja
helpottaa syyllisten kiinniottamista.

P.-valtaa harjoittavat julkiset viranomaiset Suo-
messa ovat maalla kruununvoudit ja kruununnimis-
miehet sekä heidän alaisensa poliisipalvelijat eli

n. s. p.-konstaapelit (viimeksimainittuja koskevat
säännökset sisältyvät helmik. 10 p :nä 1891 ja elok.

10 p:nä 1898 annettuihin asetuksiin sekä mar-
rask. 28 p:nä 1898 annettuun johtosääntööni. —
Kaupungeissa on järjestyksen ja turvallisuuden

ylläpitämistä varten erityiset p.-viranomaiset.

Suuremmissa kaupungeissa on täydellinen p.-lai-

tos (Keis. aset. elok. 26 p:ltä 1903). Paitsi p.-mes-

taria. joka laitosta johtaa, kuuluu siihen sihteeri,

komisariuksia. eräissä kaupungeissa muitakin vir-

kailijoita sekä p.-konstaapeleita. Järjestys- 1.

piiri-p.. etsivä p. ja keskus- 1. opetus-p. sekä muu-
tamissa kaupungeissa siveys-p. ovat p.-laitoksen

osastoina. — P.-kunnan järjestämisestä niissä

kaupungeissa ja muissa yhdyskunnissa, joissa ei

ole täydellistä p.-Iaitosta. en olemassa helmik. 18

p :nä 1904 annettu asetus, jonka mukaan kuver-

nöörin asetettavan komisariuksen tai läheisen

piirin nimismiehen niissä tulee huolehtia järjes-

tyksenhoidosta kruununvoudin v.ilvonnanalaisena

sekä ylikonstaapelien ja konstaapelien avulla.

Sekä näissä kaupungeissa että niissä, joissa on
täydellinen p. -laitos, valtio on ottanut suorittaak-

seen osan p:n kustannuksista. P.-mestarit ovat

kenraalikuvernöörin, muut virkamiehet kuvernöö-
rin nimitettävät, palvelusmiehet toisissa kaupun-
geissa p. -mestarin, toisissa asianomaisen kruu-

nun%-oudin otettavat. — Mainittuja asetuksia,

varsinkin v. 1904 annettua vastaan voidaan oi-

keudelliselta kannalta muistuttaa, että valtion

viranomaisille annettu toimivalta on poikkeus
siitä porvarissäädyn erioikeuksissa kaupungeille
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nJcuutHusta edusta, että ne stuivtit itsclleeu ot-

taa allmisrnimat virka- ja |wlvelusiiiielionsii.

Niin ollen uutta p.-järjestystä ei oikeastaan olisi

Toitu (unnn toimeen aiuukuun sellaisossa kau-

li . joka ei va|>i\aelitoisesti siilien

^ 'S>it kaupungit kuitenkin on snatu

Kussakin läänissä kfiyttelee ylintik p.-valtaa ku-

vernftiiri. jolla m. m. on valta noudatettavaksi

maririila yleisiii p.-sflUnnöksiii järjestyksen ja tur-

vallisuuden voimassapysyttiiniiseksi. Milloin eiles-

vastaiiKta ei ole luissa miiäriitty, kuvernööri

voi käätiiä uhkasukkoja. enintiiiin 400 mk:n suu-

ruisia. Maalais- ja kaupunkikuntain liyviiksy-

mat jSrjestysolijeet ovat kuvernöörin valivistuk-

sen tarpeessa. — P.-lnitoksen valvonta ja ylin

jolito koko maassa kuuluu kenraalikuvernöörille:

tlssS telitävli.ssa on myöskin senaatin talous-

oeasto osallisena, sen siviilitoiniituskunnasta kun
senaatin olijesiUinnön 104 §:s.su siiUdetiiUn, ettil

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden lioitoa kos-

kevat asiat ovat mainitun toimituskunnan kii-

siteltiivrit.

Oikeusvaltion (ks. t.) luonteeseen ja jiirjestyk-

«een kuuluu, että yksilön tulee saada vapaasti toi-

mia sikiili kuin julkinen valta ei ele katsonut

välttUiiiiittöiiiäk^i asettaa liiinen vapaalle toimiu-

nalleen rajoja. TUllii periaatteella on tärkeä mer-

kitys siihen moua-ti vaikeaan kysymykseen näh-

den, kuinka pitkälle p:n toimivalta ulottuu. Sa-

masta periaatteesta johtuu, cttU sellaiset e<lut

kuin e«im. j>ersoonallinen vapaus ja kotirauha

ovat tarkoilla, vunjiilscmisen ja kotietsinnän edel-

lytyksiä y. m. koskevilla siiännöksillä turvatta-

vat sekä p:n vallan väärinkäytökset tehokkaasti

ehkäistävät ja raufruistuvat. Tarkkoihin oikeudel-

lisiin rajoihin sidottu, mutta samalla valpas, lah-

jomaton ja toimintakykyinen p.-laitos on val-

tion edun mukainen. Oivallisesta p.-laitoksestann

kuuluisa on erittäinkin Knclaiiti, kun sitävastoin

Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa, kansanvaltai-

sesta hallitusjärjestelmästä huolimatta, p. on osit-

tain liyvinkin turmeltunut. K. E.

Poliisijärjestys. sellainen kaupungissa, kniip-

pahis<i tni taajaväkisessä yhdyskunnassa nouda-

tettava järjestys (ks. t.), joka sisältää tarpeelli-

set yleiset [toliisi- I. järjestysluontoiset muäriiyk-

set. K. K-a.

PoUiBikamari, erityinen poliisimestarin johdet-

tava virniiomninen. jolle alkuaan maistraatille kuu-
luvat poliisitehtävät on. kunnallista itsehallintoa

yrjOytläen. eräissä kuupiin}!eissa annettu. Ensi-

muinen p:mme peru.-tettiin 1810 Turkuun. Aluksi

oli p:eilla myöskin melko laaja tuomio-oikeus,

mutta 1809 ne rajoitettiin pelkkiin poliisirikko-

oiuksjin ja lakkautettiin vihdoin kokonaan 1897.

Aiknlsemmin annettiin eri p:cista eri asetuksia;

nykyiiiln on näiden siiasta voimassa 20 p:nä elo-

kuuta 190.'} annettu yleinen asetus poliisin jurjcs-

tämi«e>tä niisKä kaupungeissa, joissa on tiiydcUi-

oen poliisilaitos. P:ien kustannukset suorittaa

oaaksi valtio, osaksi kunta. vrt. Poliisi.
K. Ka.

Poliisikoirat ks. Koira.
Pollisikoiniaarius ks. Poliisi.
Poliisikonstaapeli ks. ['oliisi.
Poliisilaitos ks. Poliisi ja Poliisi-

kamari.
Poliisimestari ks. Poliisi.

Poliisioikeus, oikeus, jossa poliisiviranomai-

nen on tuomarina. Joskus sanotaan p:ksi myös-

kin sellaista varsinaista tuomioistuinta, jossn tuo-

mitaan pienemmistä rikkomuksista, varsinkin jär-

jestysrikoksista. Meidän maassamme p;ta ei ny-

kyiiän ole, mutta aikaisemmin oli poliisikama-

reillä tuomio-oikeus eräänlaisissa rikosjutuissa,

ks. P o 1 i i s i k a m a r i. K. Ka.
Poliisituomioistuin ks. Poliisioikeus.
Poliisitutkinto, poliisiviranomaisten toiinit-

taiiia tutkinto varsinkin rikosten ja rikollisten

selville saamiseksi.

Poliisivaltio, valtio, joka ei oikeusohjeilla ra-

joita ja sido omaa toimintaansa, tai jossa viran-

omaiset eivät tarkoin noudata tällaisin ohjeita,

mikäli niitä on olemassa. P;ssa kansalaisten itse-

toimintn ja osanotto julkisiin asioihin on enem-
män t. vähemmin rajoitettu taikkapa kokonansa
tuntematon; virkavalta, joka ei aina pysy lailli-

sissa rajoissa, on sille ominainen. Yksilöillä ci

ole sellaista lain turvaamaa oikeuspiiriä kuin
..oikeusvaltiossa" (ks. t.) eikä oikeuksiensa tur-

vaamiseksi oikeuskeinoja kiiytettiivänäiin ; sik-

sipä julkinen valta, jos kohta monasti todellisen

t. luulotellun yhteiseilun vuoksi, mielivaltaisesti

puuttuu yksityisten eliimään ja toimintaan. P.,

samoin kuin sen vastakohta ..oikeusvaltio", ei

tietenkään ole mikiiän tarkoin määrätty valtio-

elämiin muoto; samassa valtiossa voidaan tavata

piirteitil kummastakin. R. E.

Poliisivalvonta, järjestysvallan puolelta lain

nojalla tapahtuva, miiiiriittyihin henkilöihin koh-

distuva erikoinen silmälläpito. Muutamissa maissa,

esim. Saksassa, on p. erityinen lisärangaistus.

A". K-a.

Poliitikot (ransk. les politiques), Iliipenotti-

sotien aikana Hanskassa 1.574 syntynyt maltillis-

ten katolilaisten puolue, joka koetti sovinnolli-

sella menettelyllä saada sisälliset sodat lakkaa-

maan.
Poliittinen (ks. Politiikka), valtio-opilli-

nen t. valtiotaidollincn, valtiollinen; valtioviisaa,

älykiis, viisas. — Alkuaan valtioon (kaupunkival-

tioon) kuuluva, valtiota koskeva, siitä valtiolli-

nen, valtiovallan harjoittamista koskeva. Tätä
sanaa käyteläiin sangen erilaisissa merkityksissä,

joista tässii mainittakoon seuraavat: a) valtio-

valtaa koskeva, esim. p. oikeus = oikeus, jonka no-

jalla joku (esim. virkamiehenä, valitsijana) ottaa

osan tai vaikuttaa julkisen vallan harjoittami-

seen, p. eli valtiollinen iiäiiioikeus (vastakohtana

esim. kuiiiialliselle), p. rikos = rikos, joka kohdis-

tuu valtiovaltaa ja sen harjoittajaa vastaan, b)

P:ista seikoista, niikökannoista, vaikuttimista

y. m. puhutaan usein vastakohtana oikeudel-
lisille. P. on silloin sellainen seikka y. m.,

jonka oleellisesti mäilriiiivät valtiolliset tarkoituk-

senmukaisuussyyt eivätkä puhtaat oikeusperiaat-

teet. P:ta luonnetta olevilla riitn-asioilla kan-

sainvälisessä oikeudessa tarkoitetaan sellaisia,

joita ci ainakaan pääkysymykseen niiliden voida

arvostella oikeudellisella mittapuulla, e) Valtioi-

den ulkonaista valta-aseman koskeva, esim. p:t

edut I. intressit. p:t sopimukset vastakohtana

kauppaa, liikennettä y. m. sellaisia suhteita kos-

keville sopimuksille, d) \'altion ja valtiollisten

ilmiöiden oikeudellista puolta ja olemusta kos-

keva, vastakohtana yhteiskunnalliselle, sosiaali-

Hclle. — P. sanan merkitys vaihtelee siis hyvin

V
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suuresti, riippuen siitä tarkoituksesta ja yhtey-
(lostil, missii sitä kliytetäiin. Yleensä se on pal-

jon luajeiiipisisUUöincn kuin sana ,.valtiollinen",

rmitta toiselta puolen viimemainitulla sanalla

useasti on merkitys, jota ei voida p. sanalla il-

maista, esim. lainsiiiidiinto on valtiollinen telitiivä,

Suomella on valtiollinen autonomia. Ii. E.

PoUkliinillinen, poliklinikkaa (ks. t.) koskeva,
tsjm. poliklinikantapaiuen sairaitten käsittelemi-

nen.

Poliklinikka (kreik. pohs = kaupunki, ja kli-

nein = maatai, sairaiden vastaanottopaikka, jossa

heitii tutkitaan ja neuvotaan itseiiiin hoitamaan,
samalla kuin he hyödyttävät tiedettä sairasaine-

histona. P:n kilsitteeseen kuuluu myöskin, ettei

laitoksella ole tarjolla vuoteita sairaille pitempi-

aikaista hoitoa varten: vastakohtana: klinikka
sairasvuoteineen ja -hoitoineen.

Poliomyeliitti (kreik. pol io's = ha.Tman., ja

mi/t/o's = yilin) , selkäydintulehdus. ks. Selkä-
y d i n t a u d i t.

Politeia [llle'ia], kreik. valtio, valtiojärjestys,

eritoten hyvin järjestetty kaupunkivaltio. L. T.

Politia (kreik. pollte'iCi), se hallintotoiminta,

joka välittömästi tarkoittaa yhteishyviln edistä-

mistä. Tällä sanalla samoin kuin siitä johdetulla

poliisi (saks. Polizci) sanalla on aikain ku-
luessa ollut vaihtelevia merkityksiä. Yllämai-

nittu sana merkitsee kaupungin t. valtion järjes-

tysmuotoa, valtiollista järjestystä, sittemmin val-

tion hallintoa, hallitusta. Keskiajan loppupuo-

lella alettiin ransk. lainopillisessa kielessä käyt-

tää police sanaa merkitykses.sä .,hyvin jiirjestetty

valtion tila". Saksassa jus poUticE tuli tarkoitta-

maan sellaista hallitsijan valtaoikeutta, jonka no-

jalla ,.yhteishyvän" edistämiseksi voitiin pakko-
keinoin puuttua alamaisten elämän ja toiminnan
eri aloihin. Näin syntyi poliisivaltion (ks. t.)

käsite, jolle rajaton valtiovallan harjoittaminen
yksityisiin nähden oli tunnusmerkillinen. P:n
alkuperäisestä yleisestä käsitteestä erottautuivat

vähitellen ensiksikin kirkolliset asiat, sitten

ulkopolitiikka (jolla tosin alkuaankin tavallisesti

oli ollut erikoisasemai ja sota-asiat, lainkäyttö

ja raha-asinin hallinto. Näinkin ollen p:lle vielä

jäi sangen laaja hallinnon ala, jolla hallitus va-

paan harkintansa mukaan määräili. Puliuttiin
— ja pulultaan usein vieläkin — elinkeino-p :sta,

terveys-p :sta, turvallisuus-p:sta y. m. Turvalli-

suus-p:aan (saks. SicherheilfspnUzei) luetaan sen

mukaan kuuluviksi kaikki toimenpiteet, joihin

ryhdytiiän sellaisten yleisten vaarojen, häiriöiden

ja vahinkojen torjumiseksi, jotka välittömästi

johtuvat inhimillisistä teoista. Sen vastakohdaksi
asetetaan silloin ..yhteishyvää tarkoittava p."

(saks. \rohlfalirtspolizei) . jota eri aloilla harjoi-

tetaan yleishyödyllisten laitosten ylläpitämiseksi

ja edistämiseksi. Nykyaikaisessa tieteisopissa ja

oikeuskiclessä p.-sanaa tavallisesti käytetään vain
edellisessä merkityksessä 1. siis tarkoittamassa
sitä valtion toimintaa, jonka tarkoituksena on
yleisen rauhan, turvallisuuden ja järjestyksen
}'Iläpitäminen sekä häiriöiden estäminen.

Huots. ja suom. lakikielessä polili ja poliiia

sanoja aikaisemmin yleisesti on kjiytetty tuossa

edellämainitussa laajemmassa merkityksessä. Jlnis-

tona siitä on nykyänsä tosin jo harvinaiseksi

käynyt nimitys ..kameraali- ja p.-lainoppi" (ruots.

kameral- ocli polHilagfurenhct), jolloin p.-lain-

oppi käsittelee sitä valtion toimintaa, jonka
tarkoituksena on viilittömästi edistää yleishyvää.
Nykyänsä tällöin kuitenkin yleisesti |)uhutaau

hallinto-oikeudesta ja hallinnon eri haaroista, ja
mitä ,,turvallisuus-p :aan" tulee, on se suom. ja

ruots. kielenkäytössä saanut väistyä saniasta

kreik. alkusanasta muodostetun poliisi (ruots. po-

Us) sanan ja sen johdannaisten tieltä, ks. Po-
liisi, li. E.

Politialainoppi ks. Politia.
Politiaoikeus, vanhemmassa oikeuskielessä si-

säisen hallinnon eri aloja koskevien oikeussään-
nösten yhdistelmä. Ulkoasioita, puolustuslaitosta

ja valtion raha-asioita koskevat säännökset oli-

vat kuitenkin jo aikaisin erottautuneet p:n ylei-

sestä kiisitteestä. vrt. Politia. li. E.

Politiikka (kreik. po/ififcos = valtiollinen, <
poZi.v = valtio) , valtio-opi)i ; valtiotaito; valtiolli-

sen elämän tapaukset; viisas ja ovela menettely.
— P:lla tarkoitetaan siis sekii valtiota koskevaa
tiedettä että valtioclämään kohdistuvaa toimin-

taa. Muinaiset kreikkalaiset tarkoittivat p.-tie-

teellä kaikkea valtiota koskevaa tietoa, valtiotie-

dettä yleensä; myöhempinä aikoina p.-tieteen kä-

site on ollut hyvin häilyvä ja epiimääräinen. Ylei-

sin p.-tieteen miiäritclmä lienee: p. on oppi valtio-

tarkoituksista ja valtion tarkoituksenmukaisesta
järjestelystä ja hallinnosta; tällöin siitä myös
käytetään nimitystä yleinen vaiti oo p p i.

Tavallisemmin p;lla kuitenkin tarkoitetaan julki-

seen elämään ja sen eri puoliin kohdistuv:ia mää-
rättyjen tarkoitusten perille pyrkivää toimintaa.

Reaali-p. on sellaista p:aa. joka tosiolojen poh-

jalla pysytellen asettaa itselleen vain näistä oloista

jolituvia, lähellä ja saavutettavissa olevia pää-

määriä, aate- (ideaali-) p. taas asettuu jon-

kun aatteen palvelukseen koettaen pauna toi-

meen jonkun suuremmassa t. viihemmässä mää-
rin toteutettavissa olevan teorian. Edellinen saat-

taa helposti rajoittua yksinomaan aineellisten

etujen tavoitteluun ja turmeltua intressi- 1.

etu-p:ksi. jälkimiiinen taas eksyä haaveiluiliin ja

muuttua hedelmättömäksi, vieläpä turmioUi.seksi

fantasia- ja tunne-p:ksi. — Edelleen on
erotettava toisistaan sisä- ja u 1 k o-p. Sisä-p.

kohdistuu valtion ja sen omien kansalaisten

välisiin suhteihin. ulko-p:n alana on valtion

suhteet muihin valtioihin. Sisä-p :n eri puolia

ovat esim. lainsäädäntö-, oikeus-, ri-

ko s-p., finanssi- ja v e r o-p., talous-,
agraari-, sosiaali- (yhteiskunta),
liikenne-, kirkk op. — Sekä uiko- että

sisä-p :n alalle kuuluvat kauppa-, tulli- ja

siirtomaa-p. — P:n teoreettisista käsitteli-

jöistä mainittakoon : Platon. Aristoteles, Cicero,

Machiavelli, Bodin, Locke, Montesquieu. Rousseau,

Mably, Constant, Tocqueville. Dahlmann, Mohl,

Holtzendorff, Bluntschli, Roscher, Treitsehke

(ks. n.). [Jellinek. ..Allgemeine Staatslehre",

Berolzheimer, ,.Politik", Stier-Somlo, „Politik".]

J. F.

Politiken [-ti'-], Kööpenhaminassa ilmestyvä

tansk. päivälehti; perustettu 18S4; kantansa puo-

lesta radikaalinen: päätoimittajina ovat olleet

V. ITorup. E. Brandes, H. C;ivling.

Politikko (ks. Politiikka), henkilö, joka

suuntaa toimintansa ja harrastuksensa valtion ja

yhteiskunnan asioihin; valtiomies.

Politiseerata (ks. Politiikka), puhua vai-
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tionaäioi«lii ; harjoittaa raltiollistu ..kmiuiiuvuUii-

tlUl".

Polituuri AnX. politA'm). kiilto, joka on ai-

kaaiKtalu kiilloittanialla : sollakuu spriilitios

(pulituuri), tav. n. 23 ';.
: iieii . Käytetäiiu liiione-

kJalujeo r. m. s. sileitten puupintojen kiillotiik'

s«en. VfifirinkS\-ti>täiln Tlilistli lututintotarkoituk-

siin. ^. *'.

PoUtzer. A il A m ^^. 18351. unk. liiäkiiri, tuli

18t«:; korvatautien ilosentik-i ja 1871 ylim. profcs

soriksi \Vieniiu. P. on tunnettu koksimU.'itiiun

hoitutav:i.sta i ilman pumppunmi*esta korvatorvoii,

tuba iVsfd''"' 1- "" < liui iiokuuliiisuuiicn paran-

tamiseksi - ima.<taan rikkaasta korvan
patologiaa k m patolopisanatoniisesta ko-

koamasta. \. 1873 1*. tuli Kuroopan onsimäisen

varsinaisen yliopistollisen korvaklinikan johta-

jaksi iWienis-^i) >ekä nimitettiin 1894 vakinai-

seksi profes-iiriksi. Erosi virastaan täysinpalvcl-

leena l9t^t>. Hänen runsaasta tuotannostaan mai-

nittakoon : ..Meleuchtunpsbilder lies Trommel-
felU im pe,sun«len und kranken Zustand" (1805),

..Lehrbuch der Ohrenheilkunde" (3:3 pain. 1893),

..Zehn \Vandtafeln lur .-Vnatomie des Gehör-

orpans" il873). ..Atlas der Beleuchtunpsbilder des

Tromnu-IfilU" 1 18961. .V. OB.
Poliziano f-tauYno] (oik. A m b r o g i n i), An-

gelo il4.')4 94). it. humani.sti ja runoilija, Lo-

renzo de Xle<lici"n |>ojan opettaja. Elevä teksti-

kriitikko (..Mi«eellanea"l. julkaisi myöskin la-

tinankielinen teoksen Pazzi'n salaliitosta. Sepitti

tunnetun piiimenniiytelmttn ..Orfeo" (1472). jota

on sanottu ensimiiiseksi oop|>eraksi ja joka on
ensimäinen italiankielinen näytelmä. P. on tun-

nettu myös lyyrillisenä runoilijana. //. Kr-n.

Poljaanit. 1. \'en. Iieinio. asui keski.sen Dneprin
varrella. -— 2. Puol. heimo, joka asui \Varte-joen

ymp-Iirilla. Sen alue. nykyinen Poseniu maakunta,
oli Puolan valtakunnan aikaisin keskusta, ks.

Puola, historia. ./. /. .W.

Poljakov f-o'fJ. Ivan .S e m e n o v i t S

(1847'<7 . ven. xoolof.n, antropoloRi ja etnografi,

suoritti -ekä Euroopan- ettU .Aasian-puoleisen Ve-

nBjän eri osissa useita tutkimusmatkoja, joiden

tulokset ilmestyivät (venäjäksi) etupäässä Ven.
maantieteellisen seuran ja Pietarin tiedeakate-

mian julkaisuissa. P:n teoksista mainittakoon:
..Kivikauden jäilnnöksiä Aunuksen kuvernemen-
tissa" <1872), ..Kansatieteellisiä matkahavain-
toja Aunuksen kuvernementin kaakkois-osasta"

(1873), „Pet»oran seudun kansatieteellisestä tn'-

kimiftcsta" (1874). ..Kirjeitä ja selontekoja '•

joelle tehdyltä matkalta" (1877), „Obin-laak.-,c.!.

ihmisten ja eläinten elämä" (1877), ..Ostjaakit ja

kalanpyynti Obin-laaksossa" (..Priroda i ohota",
IHTHi. ...\ntropolot'inen tutkimusmatka Keski- ja

ItÄ- Venäjälle" (1880), ..Kivikauden tutkimuksia
Aunuksen kuvernementissa, Okan jokilaaksossa

Mkä Volfran lähteillä" (1882). (Y. W.)
Polje-maisema on ominainen karstimaille; ks.

K « r -^ t i m .1 a.

Poljento I. rytmi runomitasHa merkitsee nou-

«uj>-n ja laHkujen i-opuHointuista ja säännöllistä

vaihtelua. .\ntiikki»e»"a runoudessa poljento pe-

rustui yksincmaan laajuudelle, nykyaikuisessa
runoisa korko on |>ääpcru«tukHena. vrt. Runo-
mitta, n. Kr-n.

PoljinratAS, pyörii, jonka kehällä on pykäliä
1. axtimio, joita myöten ihminen ehtimiseen nou-

Poljinrntiis.

see, s. o. pysyttelee paikoillaan,

kehän painuessa alaspäin (pyö-

riessä) luinen allaan. Tavalli-

sempi sovitus on kaksi eri suurta

pyörää ja pyörien ympäri kulkeva
kapoista laudoista tahi puutnn-
{joista tehty, sivuilta tuettu tai-

puisa arinavyö. niin että nriiia-

vyön yUio.sa, jolla ihminen tahi eläin (hevonen,
[

härkä) seisoo, on vinossa asemassa. Kuta isompi}
kaltevuuskulma, sitä isompi nn p:u teho. mutta 1

sitä raskaampi on myös eläimen työ. P:t ovat]
yleensä eläimille liian rasittavia, eläimen kun J

aina täytyy kulkea ylöspäin, ja koska niistft]

saatu voimakin on niin pieni, ettei sillä voi käyt-

tää tavallisia maatalouskoneita, ovat p:t jo mel-;

kein kokonaan kiiytännöstU jätetyt. E. 8-a.

Polkka il.sek. pu/tn = puoli), bööm. tanssi tasa-l

jakoisessa rytmissä. Tuli käytäntöön 1830-luvulla.r

Levisi sittemmin kaikkialle, päästen helppoutensa^
vuoksi ylei.seen suosioon. /. A'.

Polkö, Elise (1823-99), saks. kirjailijatar,
j

synt. Vogel, julkaissut paitsi novelleja, romaa-
neja ja nuorisonkirjoja. elämäkerrallisia kuvauk-
sia soittotaiteilijoista (..Kiinstlerniiirchen" 1879,

,,Pedeuteude Menschen, Porträtskizzen, Lebens-
erinnerungen" 1895, „Meister der Tonkunst"
1897). joita on suomeksikin ilmestynyt. Esiintyi

nuoruudessaan laulajattarena. //. Kr-n.
Polkupyörä, tavallisesti 2 pyöräiuen kulku-

neuvo, joiika peräkkäin asetettuja pyöriä ajaja

käyttää polkemalla pysyttäen tasapainon ruu-

miillaan sekä vauhdin avulla. P. on vähitelled

kehitetty v. Drais'n 1816 Karlsruhes.sa keksi-

mästä juoksu- 1. polkupyörästä, jossa ei ollut

poikimia, vaan satula niin alhaalla, että ajaja vä-

hän väliä maasta potkaisemalla saattoi pitää ajo-

neuvonsa liikkeessä. Fischer (Sch\veinfurtista)

sovitti siihen polkimet 1850. Samanlaisia p:i&
rakensi myös ransk. Micliaux 1860. TiLstä alkaa
p:ien suurenmoinen kehitysjakso. Englantilaiset

rupesivat niitä ensin valmistamaan suurissa

määrin kauppaan 1880-luvulla tehtyään useita

parannuksia Micliaux'n koneeseen. Puisten pyö-
rien u.scmesta ruvettiin käyttämään siroja te-

räspyöriä, joissa oli kuulalaakerit ja puolavar-

nrals°n juoksu-
pi>l)<upv'^ra.

Joustavalla satulalla varus-
tf-ltu pjtlr».

Holkupyorn IRmiuvulta. Rover-pyOr» v:lttt IHH(i.
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rot tcriislangasta sekä kourumainen kehä kumi-
rengasta varten. Oli|aust;inkoa sievistettiin, otet-

tiin käjtäntöön nahkainen satula ja teräsputki-

set kehjkset. Suuremman nopeuden saavuttami-

seksi suurennettiin etupyörää, mutta kun sel-

laisella p:Ilä ajettaessa helposti sattui onnetto-

muuksia, tuli 1886 käytäntöön Kreuz-Rover-
pyörä, jossa oli jälleen 2 matalaa pyörää mutta
poljin sovitettuna satulaa kannattavan pysty-

putken alapäähän sekä välitjsketjulla ja ham-
masrattailla yhdistetty takapyörään. Tästä läh-

tein alkoi sitä ennen urheiluvälineenä ollut p.

levitä kaikkiin kansankerroksiin käytännöllisen

hyötynsä tähden. Samalla kuin ky.syntä kasvoi,

sievistettiin ja parannettiin p:n erikoisosia ja

kehitettiin käytännöllisiä työtapoja sekä erikois-

työkoneita valmistusta varten. Uusia p.-tehtaita

rakennettiin ylen määrin, niin että hinnat ale-

nivat 15 vuodessa noin 600-12.5 markkaan.
Kreuz-Eoverin sijasta tuli Humber-kehys ylei-

seksi. Etenkin kuulalaakerien parantamiseen
kiinnitettiin yhä suurempaa huomiota, jottei

tomu pääsisi niihin tunkeutumaan. Painoa vähen-

nettiin mahdollisimman paljon. Suurin nopeus,

mikä kilparadalla on polkupyörällä saavutettu

moottoripyörän jälessä ajamalla, on yli 83 km
tunnissa. Maantiellä on 1.000 km matka ajettu

54 tunnissa. Varsinkin ilmarenkaiden käytän-
töön ottaminen teki polkupyörällä ajon hyvin
miellyttäväksi ja keveäksi. Erikois p.-raken-

teita ovat tandem, triplet j. n. e., joissa saattaa

istua 2 tai useampia ajajia perättäin. Ammatti-
taiturit ovat käyttäneet 1-pyöräisiäkin p:iä.

Tavarain kuljetukseen on pal-

jon käytetty laatikolla varus-

tettua 3-pyöräistä p:ää. Suo-

sittu sovitus p:issä on n. s.

vapaapyörä. Se on asetettu

takimaiseen ketjupyörään niin.

että sen avulla veidaan käyttö-

laitos erottaa pois toiminnasta.

Täten voi alamäes-sä lepuut-
Yapaapy^ran soTilus- ^^^ jalkojaan poikimilla, jotka

silloin eivät pyöri. Vapaapyö-
rän yhteyteen on sovitettu sisäinen jarrulaite,

joka tulee toimintaan silloin, kun poikimia paine-

taan taaksepäin (n. s. napajarrul. P :issä käytetään
myös sellaisia polkimen laakereita, joiden avulla

voidaan muuttaa kulkiessa välitystä esim. suh-

teessa 2:3. Jos normaali välitys olisi 84",

niin se voidaan ylämäkeä kuljettaessa muuttaa
56":ksi, mikä tietysti paljon helpottaa nousua. —
Moottori polkupyörä. 18901uvun alku-

puolella syntyi ajatus moottorivoiman käyttämi-
sestä piissä, mutta ensimäiset Hildebrandt &
Wolfmilllerin Munchenissä rakentamat sellaiset

Kaksisylinterinen moottori polkaipyörä.

koneet eivät olleet kiiylännöllisiä. Vasta rans-

kalaisen toiminimen, Weruerin, Pariisissa raken-

tamat moottoripit olivat onnistuneempia ja saivat

menekkiä. V. 1900 jälkeen alkoi Neckarsulmerin
tehdas Sak,sassa valmistaa niitä menestyksellä
suurissa määrin. Alussa niissä käytettiin 1 he-

vosvoimaisia moottoreita, mutta voimaa lisättiin

vähitellen 2-3 jopa 5 :tecn ja 8 :aaukiin hevosvoi-

maan. V. B.
Polkupyöräily. Käytännössä p. palvelee mitä

erilaisimpia nopeutta kysj-viä toimia; urheiluna
sitä harjoitetaan joko virkistykseksi ja huviksi

tai ennätysten saavuttamiseksi. Ennätyskilpai-
luja pidetään joko maanteillä tai vartavasten ra-

kennetuilla radoilla. ..edeltäjän" (ks. t.) avulla

tai ilman. Maailman paras tuntiennätys on ny-

kyään 43.;;; km, sekä edeltäjän avulla 83,o4i km.
— Liiallinen ennätys-p. voi kuitenkin yksipuoli-

suutensa ja epäedullisen ruumiinasennon tähden
käydä terveydelle vahingolliseksi. KL V. S.

Pollaiuolo (Pollajuolo) [-uö'-]. liikanimi,

annettu it. taiteilijaveljeksille Antonio ja Piero

di Jaeobo Benci'lle, jotka pääasiallisesti työsken-
telivät Firenzessä. Antonio P. (n. 1429-08)

aloitti uransa kultaseppänä, kehittyi erittäin tai-

tavaksi pronssinvalajaksi ja saavutti suurimman
merkityksensä kuvanveistäjänä, jona hänen pää-

teoksensa ovat paavien Sixtus IV :n ja Innooen-

tius Villin pronssiset hautamerkit Pietarinkir-

kossa Roomassa, jossa taiteilija tjöskenteli v:sta

1489 kuolemaansa saakka. Hänen pieniä pronssi-

kuviansa tavataan varsinkin Firenzessä (esim.

„Herkules ja Anteus", Kansallismuseossa), Ber-

liinissä ja Lontoossa. Hän oli myös vaskenpiir-

täjä ja taidemaalari, jona hän, niinkuin kuvan-
veistäjänäkin, pani pääpainon kiihkeään natura-

listiseen liikkeen esittämiseen ja vaikuttaa plasti-

silla muodoillaan ja tarkoilla anatomisilla tiedoil-

laan. Hänen tekemikseen varmasti tiettyjä maa-
lauksia on vähän (esim. 2 pientä Herkuleen tais-

telukuvaa Firenzen LTffizi-galleriassa ja iso ..Se-

bastianin marttyyrikuolema" Lontoon kansallis-

galleriassa), sillä useat P:n nimellä kulkevat tau-

lut ovat molempien veljesten yhteistyötä. Nuo-
rempi Piero P. (1443-n. 96) toimi enimmäkseen
maalarina, ollen veljensä oppilas ja saaden vaiku-

tusta alankom. taiteesta. Hän rakastaa kuvis-

saan rikasta vaatetusta, maisema- ja arkkiteh-

tuuritaustoja sekä osoittaa lopulta hintelissä hen-

kilöissään muodon epävarmuutta ja hermostu-

nutta jännittyneisyyttä. Hänen tauluistaan mai-

nittakoon ,.Marian kruunaus" (San Gimignanon
Collegiatassa) ja ..Marian ilmestys" (Berliinin

Kaiser-Friedrich museossa). [Maud Cruttwell,

..Antonio P." (1907).] E. R-r.

Pollari (ruots. poUare), aluksen kannelle pys-

tytetty, puusta tai raudasta tehty pylväs, useim-

miten kaksi rinnakkain, joihin aluksen kiinnitys-

tai miui köysi pannaan kiinni. Satamalaitureille

pvstvtettvjä kiinnityspylväitä sanotaan mj-ös

piiksi.
"

"
" F. W. L.

Pollen (lat.l, siitepöly.

PoUinium ks. P ö 1 y m y h k y.

Pollio, G a i u s A s i n i u s ks. A s i n i u s.

Pollock [polak], Frederick (s. 184.5). engl.

lainoppinut. Toimi käytännöllisenä lakimiehenä

sekä professorina Lontoossa ja Oxfordissa i
jul-

kaissut joukon huomattavia teoksia, erittäinkin

Englannin yksityisoikeuden sekä oikeusfilosofian
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ja oikeushistorian alalta, kuten ..Principles of

contract" 1I8T6), ..E*»ays in jurisprudeiice nnd
etliics" (ISSi), ..Spinoza, life and pliilosopliy"

(ISSSl. ..Introilurtion to the history of the science

of |>olilics" (18901. ..'rtie history of enirlisli l"»'

beforc the tinie of Eihvnrd 1" (18115). P. on ori-

tyi»esti tehnyt niniensii kiitiliiisnksi Knphtnnin
ylei»en taviinoniiti'ion oikeiulou (common lairl sel-

TittujUnu ja systenitiutt isona kilsittolijiiiiii. Knn-
sainvUlisen oikeddenniiiknisiiiulen ja Suomen oi-

keustaistelun harrastajana P. on yksi niistä knh-

dek.«a«ta etevftstii ulkomaise-itn oikeusoppineesta.

jotka ovat laatineet ja allekirjoittaneet Lontoossa

1900 Suomen asiasta tehdyn julistuksen laajoine

perusteluineen. R. E.

Pollutsioni dat. polhVliö = saa.stuttaminen).

siemenvuolo. tfiysikasvuisella micliellii nukkuessa
ilmenevii, hekumallisten unenniiköjen seuraama
siemenen vuoto. Itsessiiiin luonnonnuikaincn il-

miö: saattaa kovin taajaan esiintyes.silän aiheut-

taa yleistll heikkenemistli sckii ulia hormolieikkou-

den ja hermoston ärtyisyyden merkkinä, vaatien

lUkärinhoitoa.

Follux. harvinainen, vesikirkas kivennäinen.

joka on kemialliselta kokoomukseltaan vedenpi-

toista cesiumulumiriiumsilikaatlia (H,Cs,.\l,Si,0-).

Rejniläärinen. Esiintyy graniitin onkaloissa El-

ban saarella. £. it-nen.

PoUux ks. P o 1 y d e u k e 3.

Follux, 1 u 1 i u s (kreik. PolydcukesK
kreik. sofisti ja grammatikko Naukratiista

(2:seUa vuosis. j. Kr.). Toimi sofisliikan opet-

tajana Ateenassa ja kirjoitti keisari Commoduk-
selle omistetun sanakirjan (..Onoma.stikon") , jo-

hon hän aineenmiikaisessa järjestyksessä on koon-

nut kaikenlaisia attikalaista kieltil. kirjallisuutta

ja muinaisuutta koskevia tietoja. Ainoastaan ot-

teena säilynyt meille, multa aiiieskokoelmana

suuriarvoinen. L. T.

Polo ks. Kalastus.
Polo ka. P o I o p e I i.

Polo. Marco (1254i;i2.T), venetsialainen mat-
kailija, keskiajan huomattavin, lähti 1271 kaksi

V. aikaisemmin Kulilai-kaanin luota palanneen
ijSnsä Nirrol/in ja tiimiin veljen Maffeon keralla

paavin läliettiliiänä Kuhlai'n luokse. Matka kävi
Armeenian. liapdudin, Ormuksen. Iraanin ja Pa-
mirln kautta kaanin hoviin. P. päiisi kaanin
suureen suosioon, häntä kävtcttiin monenlaisissa
luottnmuntoimiHMi. m. m. hän oli maakunnan ku-
vernuörintt. Vihdoin 1292 kaani laski Polot pa-

luumatkalle, joka tapahtui meritse Kotsinkiinan,
Sumatran ja Ceylonin kautta Ormuk.seen, sieltä

mnitHC Mustanmeren rannalle, josta he vihdoin
129.5 saapuivat Venetsiaan. Sittemmin P. Cur-
zolan meritaistelussa joutui (;cnovalaisten van-
jnksi. VankilnsHu hän «aneli matkakertomuksensa
rankeustoverilleen pisaloisclle Kusticianolle. joka
sen ranskaksi kirjoitti. Pääsi vapaaksi 1299, tuli

sitten kotikoiipiinkinsn suuren raadin jäseneksi.

— P:n aikalaiset pitivät lilinen kertomuksiaan
mahdottomina liioitteluina fjosta hänen pilkka-

oimensä ,.II Millione"). mutta myciliempi tutki-

mus on osoittanut hänen olleen snhteellisesti

sanren luotettavan ja tarkan havainnontekijän
ja kertojan. [P:n mntkakertoniuksi-n alkuperäi-

sen tekstin julkaissut Pautbicr, .,I<e livre de
M. P." 'ISfi.ii.J K. E. K.
Tolokoukku, (Kjtopyylö. ka. Kalastus.

Poloneesi (ransk. polonaise. it. polacca), puol.

juhlakulkueen tapainen tanssi 0-iskiiisin ta.sa-

rUniisin säkein (merkitään '/,-tahtiin, kussakin
tahdissa 3 iskualaa). P:n arvellaan saaneen al-

kunsa IO:nnolla vuosis.. Henrik .Vnjonlaiscii kruu-
uajaisissa. Korkeaan taidearvoon p. kohosi eten-

kin Cliopiiiin siivellyksissä. /. K.
Folonium, Radium V. keni. radioaktiivinen

alkuaine. At.-p. 200.». Esiintyy rodiuniiii kanssa.

Hajoaa heliumiksi ja lyijyksi. Säteilee yksin-
omaan a-säteitä. Ensimiiinen keksitty radio-

aktiivinen aine uraani-pecliMendemineraalissa.

S. 8.

Folonskij 1-o'n-], ven. aatelissuku, t. JakoT
Petrovits P. (1820-98). ven. kirjailija. Opis-

keltuaan Moskovassa lakitiedettä sai toimen Kau-
kaasiassa, mutta jätti sen pian ja liiksi ulko-

maille. V:sta 18G0 palveli Pietarin ulkoniaansen-

suurissa. Hänen runoissaan pistiiä silniätin omi-
tuinen sekoitus runoutta ja realismia, hienostu-

nutta tunnetta ja proosallista rofleksionia. Siellä,

missä liiin antautuu puhtaalle runoudelle, hän
luo voimakkaita, omaperäisiä runollisia kuvia.

Hiinen surumielistä ja haaveellisia luonnetta ole-

vat lyyrilliset tuotteensa huokuvat tunteen sy-

vyyttä. Paitsi runoja P. on kirjoitellut myöskin
romaaneja ja kertomuksia, jotka kuitenkin ovat
vähemmin tunnettuja. Kootut teokset ilmestyivät
1885-86, runot erikseen 1897.

2. LeonidAleksandrovitsP. (s. 1833),
ven. kirjailija, palveli virkamiehenä eri viras-

toissa ottaen osaa aikakauskirjojen ja sanomaleh-
tien (kuten Vestnik Jevropy, Strana, Russknja
myslj) toimitukseen. Paitsi kirjallisuutta, his-

toriaa ja politiikkaa käsitteleviä saiiomalehtikir-

joituksia hän kirjoitti myös kaunokirjallisia

teoksia, novelleja ja kertonuiksia (kokoelma
...Toutolietkinä").

Folopeli. Enfrlannin ylimyspiireiasä erittäin

suosittu pallopeli, jossa kaksi nelihenkistä puo-

luetta ponilicvosilla ratsastaen koettaa pitkiivar-

tisia vasaroita muistuttavilla mailoilla lyiidii pal-

lon toistensa maaliin (porttiin), joka on suora-

kaiteenmuotoisen kentän kummassakin piiiissä.

Tiima suurta hevosen- ja ruumiinliallintataita-

vuutta vaativa peli on kotoisin Sisä-Aasiasta,

missä sitä on harjoitettu jo liyvän aikaa ennen
meidiin ajanlaskumme alkua. Sieltä p. levisi Itä-

Intiaan ja täältii Knfrlantiin, missä se tuli ensi

kerran tunnetuksi 1889.
'

Kl. U. 8.

Polotsk (muin. ven. 1'olntrsk, muin. skand. Pni-

trsKjiit. piirikuiinankaupunki I/änsi-VenäjilllU, Vi-

tcbskiii kuvornenienlissa, rautatien ja Väiinäjoen

varrella. Polotan suussa; 31.111 as. (1910), n. puo-

let juutalaisin. — Asem.a kaunis. Vanha kremlj,

jossa rokokotvylinen Sofian tuomiokirkko (per.

1100-luvun alkupuolella); Nikolain tuomiokirkko,

kiidettikunnan talo (molemmat Batlidryn aikai-

set), luterilainen ja roomal. -katolinen kirkko.

1812 v:n taistelussa kaatuneiden veniiläistcn

muistomerkki. Useita kouluja, pari kirjastoa;

sairaala. Teollisuus vähäinen. — P. mainitaan jo

skandinaavilaisten viikinkiretkien yhteydessä.

.Se tuli etupäässä krivitsien (polotAaanien) asuman
P :n ruhtinaskunnan päilkaupunpiksi. Ruh-

tinaskunta esiintyy sodissa Kiovan kanssa, on

laajimmillaan lUiO-luvun puolimaissa, jolloin sii-

hen kuuluivat paitsi nyk. Vitchskin kuvcrnemcnt-

tia osia Moliilevin, Minskin, Vilnon, KovnoD.
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Kuurinmaan ja Liivinmaan kuvernenienteista;

iLliiO-luvulla sitä ahdistivat kalparitaristo sekäi

liettualaiset, jotka r200-luvun alkupuoliskolla val-

loittivat sen. Sittemmin ruhtinaskunta liitet-

tiin Puolaan, jonka hallussa se oli, kahta ly-

hvttä väliaikaa lukuunottamatta, v:een 1772,

jolloin se joutui Venäjälle, P. oli puolalaisaikana

rikas ja tärkeä kauppakaupunki: siinä oli 1500-

luvulla 100,000 as. -^ V. 1812 P:n luona tapah-

tui taisteluita venäläisten ja ranskalaisten vä-

lillä. E. E. K.
Polovtsit ks. K u m a a n i t.

Polska, ruots. ja suom. kansantanssi, vanhem-
malla ajalla 3-jakoisessa rytmissä, uudemmalla
2-jakoisessa, P:n suhde poloneesiin on väittelyn

alaisena (Lindgren, Norliud y, m,). /. K.

Poltava ks. P u I t a v a.

Polte ks. Poltto.
Polterabend /-Obent] (saks.), hääpäivän edelli-

nen ilta, jota juhlittiin meluten; häiden edellä

sulhasen tai morsiamen kunniaksi vietetyt ilta-

kemut.
Poltettu kalkki, kalsiumoksidi, ks. Kalkki,
Poltin, käytetään neste- tai kaasumaisten

polttoaineitten polttamiseen joko valaisevan tai

kuumentavan liekin aikaansaamiseksi. Neste-

mäistä polttoainetta käytettäessä sovitetaan p leen

puuvillasta punottu sydän, joka kuljettaa poltto-

aineen liekkiin (tavalliset petrolilamput). tai

järjestetään polttoainetta johtava putki liekin

kuumennettavaksi, jolloin polttoaine muuttuu kaa-

suksi ja virtaa sitten hienon aukon kautta liek-

kiin. Polttoaine on tässä tapauksessa, pakotet-

tava p:e€n, josta syystä polttoainesäiliöön puris-

tetaan ilmaa (esim. Forselles-lamppu, primuskei-

tin) tai johdetaan siihen paineeksi vartavasten

tehdystä säiliöstä puristettua hiilihappokaasua

(esim. luxlamppu). — Valaisevan liekin p. le-

vittää liekin, öljylamppujen joko litteäksi t. lie-

reäksi, kaasulamppujen litteäksi tähtimäiseksi t.,

kuten nykyään tavallisesti, kalanpyrstön muo-
toiseksi. Kuumentavan liekin p. kokoaa lie-

kin tavallisesti pyöreäksi. Kuumentavaa liek-

kiä käytetään paitsi n. s. välilliseen valaistuk-

seen (esim. Auerlarappu), keittoon (esim, Bunsen-
lamppu), uuttoon (esim, Fouche-poltin), metallien

„leikkaamiseen" j. n. e. Xäihin p:iin johdetaan

suuremman kuumuuden aikaansaamiseksi paitsi

polttokaasua myöskin ilmaa t. happea, jotka se-

kaantuvat toisiinsa itse p :ssa. vrt. Lamppu.
Po Po.

Poltinelimet. eläint.. poltinsolut 1. polttiais-

elimet ks. Polttiaiseläimet.
Poltinkarvat ks. Karva t.

Poltinora, suippo rautapuikko. jota kuumen-
nettuna kartetaan puuhun tehtyjen reikien (esim.

tynnyrien tulpanreikien) polttamalla väljentämi-

seen. P-o P-o.

Poltinrauta, kuumennettava merkitsemisase,

jossa on rautavarren päähän joko valettu t. taottu

kirjaimilla, numeroilla t, muilla merkeillä varus-

tettu laatta, ja jolla polttamalla merkitään puu-
astioihin y. m., toisinaan eläimiinkin, omistajan
t, tarkastus- r, m. merkkejä. Po Po.

Polttiaiselimet ks. Polttiaiseläimet.
Polttiaiseläimet (CnidariaJ, onteloeläinten

toinen pääryhmä, saanut nimensä yhdestä solusta

syntyneistä polttiais- 1. poltinelimistä, joita on
suuret määrät ruumiin ulkokerroksessa, etenkin

runsaasti lonkeroissa t, erityisissä pyydystys- t.

puolustusrihmoissa y. m, Onteloeläinten toiselta

pääryhmältä, sienieläimiltä (Spongiaria)

ne puuttuvat, Poltinelimissä on ulospistävään

hienoon kärkeen päättyvä kotelo ja sen sisässä

ohutseinäinen, joustavaksi, tyvestä t, kauttaaltaan
väkäisillä varustetuksi rihmaksi jatkuva rakko,

joka sisältää polttavaa nestettä. Kotelon kärkeä
koskettaessa lepoa.sennossa kokoonkiertynyt pol-

tinrihma ponnahtaa ulos ja sen sisältämä neste

tappaa tai lamauttaa saaliseläimen. Isot meduu-
sat voivat synnyttää tuntuvan polton ihmisen-

kin ihossa. — P:iin kuuluvat ryhmät hydro-
z o o i t (Uydrozoa), liuskameduusat
(Scyphozoa), korallieläimet (Anthozoa) ja

kampamaneetit ( Clenophora), ks. n. ja

Onteloeläimet, /. V-3.

Polttimo, väkiviinatehdas.

Poltto, synnytyksessä emän lihasten kouristus-

maisesta supistumisesta aiheutuvat kivut. vrt.

Synnytys.
Polttoaineet ovat aineita, joista polttamalla

saadaan lämpöä teollisuuden ja talouden tar-

peeksi. Useimmat näistä cvat kasvikunnasta, joko

semmoisenaan tai ainakin alkuperältään. Kas-

vit nim. muuttavat lämmön ja valon vaiku-

tuksesta ilmasta ottamansa hiilihapon ja maasta
saamansa veden erilaisiksi hiilivety-yhdistyksiksi

erottamalla hapen hiilihaposta. Tähän kemialli-

seen prosessiin (hapen erottamiseen) kulunut
energia saadaan takaisin lämpönä, kun hapen uu-

delleen annetaan yhtyä hiileen (ja vetj-j-n) kuten
polttoaineen palaessa juuri tapahtuu. Polttoaineen

polttoarvo (lämpöteho) riippuu pääasialli-

sesti sen sisältämästä hiili- ja vetymäärästä. Ai-

neen polttoarvoksi sanotaan sitä lämpöpaljoutta,

mikä saadaan, kun 1 kg kiinteätä t. nestemäistä,

1 m' (0°C:n lämpöistä ja 760 mm :n elohopea-

patsaan paineista) kaasumaista ainetta poltetaan.

Polttoarvo määrätään kalorimetrillä, kiinteitten

aineitten n. s, pommikalorimetrillä, kaasumais-

ten ja nestemäisten esim, Junkersin kalorimet-

rillä,

P:na käytetään, paitsi luonnollisia (polttopuu

ja -turve, kivihiilet, vuoriöljy, maakaasu, paikka

paikoin myöskin oljet) ja valmistettuja aineita

(puuhiilet, kaivoskoksi, kivihiilibriketit, petroli,

bentsiini, väkiviina, valo- ja voimakaasu), myös-
kin teollisuuden sivutuotteita (koksiuuni- ja

sulatto- [masuuni] kaasu) ja jätteitä (sahan- ja

puuhiomojen jätteet, katurikat, puuvillajätteet ja

muutamin seuduin eläinten lantakin).

Kiinteät polttoaineet. Poltto-
puut sisältävät (kuivina) keskimäärin 50%
hiiltä, 6% vetyä, 0,i% typpeä, 43.i% happea ja

0,s% tuhka-aineita. 5Ieillä käytetään polttopuina

mäntyä, kuusta ja koivua, Keski-Euroopan maissa

myöskin tammea ja pyökkiä. Vastakaadettu puu
sisältää 20-60% vettä, ilmakuiva puu 10-20%.

Om.-p. ilmakuivana : mänty ja kuusi O.5-O.4, koivu

0,7-0.6. Metrinen syli (4 m', vrt. Halkomitta)
puuta painaa pinottuna keskimäärin kosteusmää-

rän ollessa

0»„ JO".» 25»/„ 300/„

Kuusi .... 1.140 1.430 1.Ö22 1.633 Vg
MSntv .... 1,133 1,4+4 1,.T.39

Koivii .... 1.420 1,778 1.892

1.649

2,029

Puun polttoarvo on riippuen kosteusmäärästä

keskimäärin



783 Polttoaineet 784

»•• 2S*, kaslruiia

s.;no

3.460

:U10

3.070 liitnpoyksikko*

i!»TO

Kuuti . 4,230
MUIt . 4,470
KolTV . . 4.160

— Puuhiilet. Hyvät piiuliiilot ovat mustia
ja verrattain kovia, niiden oui.-p. ou O.d-O.i; hl.

p&inaa n. 16 k^. Ne sisiiltttvKt kuivina noin 94^
hiiltä, l-ii^. veiyä. 3-4<'<. happen ja S-S'", tuhka-
aineita. Puuhiilien polttoarvo on n. 7,000 lämpö-
rksikkiifi. Ne palavat helposti, liekki on lyhyt,

sinertfivi ja aivan »avuton. KUytottiiin enimmiik-
seen metallurgisiin tarkoituksiin, ne kun ovnt

rikistä y. m. metalleille vahingollisista aineista

vapaat. — Puujätteet. Sahoista saatujen
rimojen |iaino on 75-80*?^ liulkopuiclen painosta,

sahan purujen paino on 2o-20 kg hl kohti. Puu-
hiomoista saailut kaarna ja puru painuvat silp-

puna 29-:'>d kg hl. niiden polttoarvo on noin

1.650 liimpöyksikköä. Puujiittoitii käytetiiUn

hSyrykattilain lämmitykseen ja myöskin voima-
kaasun synnyttämiseen, jcta vuorostaan käyte-

tään imukaasumoottoreihin. kuumennus-uunien t.

hdyrykattilnin kuumentamiseen. — Lahoaminen,
johon ilma ei pääse vaikuttamaan, kohottaa
kasviaineiden polttoarvoa syystä, että niistä sil-

loin poistuu pääasiallisesti happi ja vety, joten

niiden hiilenpitoisuus suurenee. Tällaisia n. s.

fossiilisia p:ita ovat: polttoturve, ruskohiilet.

kivihiilet ja autrasiitti. Näistä on polttoturve
tiliä lailla lahonnut vähimmin, antrasiitti enim-
min, siis kauimmin, joten .se sisiiltäU enimmiu
hiiltä ja hyvin vähän vet.vä ja happea. Kutakin
100 osaa hiiltä kohti sisältää

Pau

Rus.
Kivi;

Anrra--,nMi

12 o»aa rrtva, 86 osaa happaa.
10 . _ 5.1 ,
"j - . 36 ,

6 , - 15 ,

— Polttoturve sisältää, riippuen synt.vmäpai-
koista, erilailla eri aineita ; ilmakuivana sisältä-

vät liy\ut lajit 5002';^ hiiltä. 5-0',c vetyä. 30-36%
happea. 12-20% vettä, n. 1% typpeä sekä 212%
tuhka-aineita. Turve palaa savuavalla liekillä,

sen polttoarvo on n. 3.000-4.000 lämpnyksikköä.
III turvetta painaa 19-34 kg. Polttoturvetta käyte-
tään meillä toistai.seksi verrattain vähän. Ulko-
mailla sitävastoin käytetään sitä huomattavin
määrin joko luonnollisessa tilassa kappaleina, bri-

keteiksi puristettuna tai hiillytettynä höyrykat-
tilain ja lier-kauunien .«ekä Iinaksi litsi- ja putla-
uunien kuumennukseen ja polttomoottoreihin käy-
tettävän voimakaasun valmistukseen. •— Rusko-
hiilet ovat lahoamisasteeseen nähden turpeen
ja kivihiilen välillä. Niitä on hyvin laajalti maa-
pallolla. Käytetään tavallisesti tiilenmuotoisina
kappaleina, jotka valmistetaan sekoittamalla vettä
hienonnettuun hiileen, josta puurosta tiilet vale-

taan ja annetaan ilma.ssa kuivua, tai myöskin pu-
ristetaan höyryllä kuivatut hiilet kovalla pai-

neella hriketeiksi. ?:delli^iä käytetään kaivosten
tähiaeuduilla, brikettejä kuljetetaan kauemmaksi.
Ruokohiilet sisältävät 50-70<-;, hiiltä. 3-5% vetyä,
20-2«% happea, 12-20% vettä ja 8-10% tuhkaa.
OrninBi>|>aino on noin 1,4. Ne palavat pitkällä
Ravuavalla liekillä. Polttoarvo on 3.500-4,500
lAm[>oyksikköä. — Uuskoliiilestä valniistetaan tis-

laamalla ivrir<iinkin Tlallen seuduilla Saksassa)
oloariöljyä ju pamffliriia. jolloin tislausjätteenä
aaiiaan n. . g r u d e-k o k a i a, jota käytetään
talouteen. .Se on tuhkatonta ja palaa vain kyte-

mällä pitkät ajat, tarvitsematta erityistä ilman-
vetoa. — Kivihiilet, tärkeimmät ja arvok-
kaimmat p., ovat teollisuuden tärkeimpiä teki-

jöitä. Kokoonsa nähden kaupassa olevat hiilet

ovat: lohkarehiiliä (yli 80 mm), noppaliiiliä (n.

80-40 mm), pähkinähiiliä (noin 40-15 mm), nuiru-

hiiliä (noin 15-8 mm) ja jauho- 1. hieiiohiiliä

(alle S mm). Palaessaan antamaus;i liekin pitmi-

den muk.tan hiilet jaetaan lyhyt- ja pilkäliekki-

siin. Liekin pituus riippuu hiilten sisiiltämästS.

kuumennettaessa syntyvästii vety-, toisin sanoen:
kaasujen määrästä. Canuel-hiilet antavat pisim
män, antrasiitti lyhimmän liekin. Kiviliiilet si-

sältävät 70-93% hiiltä. 4.i-6'; vetyä, 4-20% hap-
pea. O.s-l.jr,. typpeä, 3-12r'r tuhkaa. 2-4% hygro-
skooppista vettä sekä rikkiä y. m. aineita. Kivi-

liiilen ominaispainoon l.j-l.«. 1 m' painaa 700-800

kg. Polttoarvo on 6..')00-7.800 lämpöyksikköii, —
Kivihiiliä käytetäiin paitsi suoranaisena (arina-)

polttoaineena myöskin valokaasun ja (kaivos) kok-
sin sekä n. s. generaaltorikaasun (ks. Vesi-
kaasu) valmistukseen. .Suoranaiseen lämmityk-
seen käytettävät ..höyryhiilet" ovat pitkäliekki-

siä ja myöskin jiiintyviä; lyliylliekkisct. sulavat

..pajahiilet" ja lyhytliekkiset hiekknhiilet sopivat
parhaiten kalkin ja tiilen polttoon. Antrasiittia

käytetään huoneuuneihin ja vesikaasun valmis-

tukseen, Ameriikassa myöskin sulattoiliin (masuu-
neihin). — K i v i h i i 1 i li r i k e t i t. Hiilikaivok-

sista ja hiilenlajittolulaitoksisla tulee paljon
hiilimurskaa, jota semmoisenaan ei kannata kul-

jettaa eikä käyttää. Laihain hiilten murska pu-

ristetaan, sekoittamalla siihen kivihiilitervaa si-

teeksi, tiilen muotoisiksi briketeiksi, lihavien la-

jien murskasta poltetaan n. s. k a i v o s k n k s i a.

Brikettejä on mukavampi kuljettaa ja käsitellä

kuin hiilimurskaa, ne säilyviit varastossa hyvin,
niitten laatu on tasainen, ne täyttävät varasto-

paikan ladottuna tyystin, palavat helposti ja sa-

vuavat vähän. —
- Koksissa on 90-95% hiiltä,

0.s-l.»% vetyä, 1-4% happea, 0,4l,s%- typpeä, 1%
rikkiä, 5-8% tuhkaa ja 2-4% vettä. Koksi syttyy
vaikeasti, palaa savuttomasti lyhyellä sinisellä

liekillä, sen polttoarvo on 7. SOO lämpöyksikköH.
Kaasukoksin paino: 1 hl noin 41 kg. kaivoskoksin
42-,'iO kg.

Nestemäiset polttoaineet. Näistä
ovat tavallisimmat vuori- I. maauljystä puhdista-

malla ja tislaamalla valmistetut: h e n t s i i n i,

om.-p. on n. 0.? ja liekehtimispiste (ks. Tuli)
21''C. petroli (palo<iljy. lamppuöljy, kerasiini,

fotogeeni), om.-p. O.si-O.»? (Pennsylvania) ja 0,«i«-

O.iii (Baku), sekä petrolijiitteet (masuti).

Niiden polttoarvo on 10.000-11.000 lämpöyksik-
köä. Bentsiiniä käytetään polttoaineena puhal-
lus- (kuumennus) lamiiuissa ja pienissä poltto-'

moottoreissa, petrolia samoin sekä lisäksi öljy-

keittiniissä ja vielä huoneenlämmitykseenkin;
pctrolijätteitä käytetään (Pennsylvanian. Kaukaa-
sian ja Etelä- Venäjän radoilla. Ka-spian- ja Mus-
talla-merellä. Volg:illa ja alisella Tonavalla ja li-

säksi Venäjän laivastossakin) vcliiri- ja laivakat-

tiloiden lämmitykseen, sekä polttomoottoreihin

maalla ja merellä, lisilksi sulntiriMuiieihin terästä

ja rautaa sulateltaessa. Petrnlijätteitä poltet-

taessa käytetään suilikuttajaa. joka höyryn avulla

puhaltaa öljyn liienona sumuna tulipesään, jol-

loin palaminen on täydellinen ja savuton.

Polttomoottoreissa ja keittimisnä käytetään
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|n>lttO!iineeiia myöskin puujätteitä t:ii selluloosa-

li|ieästä valmistettua v ä k i v i i n a a (ks. A 1 k o-

li o 1 i). jonka polttoarvo riippuen sen väkevyydestä
111 5,700-6.500 lämpöyksikköä. — Kivihiili-
tervaa, jota saadaan sivutuotteena koksia ja

valokaasua valmistettaessa. käytetiUin jonkun ver-

ran ahiojen kuumennukseen ja polttonioottorei-

hin. Siitä tislattaessa jiiänyttä pikeä käytetään
kivilii il ibriket teihin sideaineeksi.

Kaasumaisista polttoaineista on
maakaasu luonnollista; sitä saadaan suoriian

maasta (Pennsylvania, Baku. Persia. Kiina, Saksa,

Itävalta). Muutamin seuduin maakaasua virtaa

maasta niin säännöllisesti ja runsaasti, että sitä

voidaan käyttää polttoaineena (Pittsburg; Ham-
purin lähiseutu). Keinotekoiset kaasumaiset p.

valmistetaan pääasiallisesti kiinteistä p:sta, va-

laistuskaasuja valmistetaan osaksi myöskin neste-

mäisistä (kivihiilitervasta. petrolijätteistä y. m.).

— Kiinteistä p :sta valmistetaan kaasumaisia peri-

aatteellisesti kahdella eri menettelytavalla. Toi-

nen tapa perustuu kiinteiden p;n vedynpitoisuu-

teen; tällöin kuumennetaan polttoainetta ulkoa-

päin retorteissa, jolloin sen orgaaniset (vety-) yh-
distykset hajaantuvat muodostuen kaasuiksi, jol-

loin samall.a .syntyy tervoja ja vettä. Täten val-

mistettu kaasu sisältää hiilivety-yhdistyksiä, ve-

tyä, hiilioksidia ja hiilihappoa, joka viimeksi-

mainittu ei ole palava. Puusta, turpeesta ja

ruskoliiilestä tällä keinoin valmistettu kaasu si-

sältää verrattain runsaasti hiilihappoa, niistä

saadun ka;vsun polttoarvo on tästä syystä pieni.

Kivihiilestä saadun kaasun (valokaasun) poltto-

arvo on suurempi; se sisältää paitsi n. 5 tila-

vuiis-% tehottomia kaasuja (hiilihappoa ja typ-

peä) n. lOcj. hiilioksidia 45% vetyä. 40^^ hiili-

vetyä, sen polttoarvo on 4,500-5.500 lämpöyksikköä.
Kun 1 m':n valokaasun valmistukseen tarvitaan
3-3.5 kg kivihiiliä, ja kun vain n. ^/i kivihiilien

lämpöpaljoudesta tulee valokaasvuin, lopun jää-

dessä koksiin, on valokaasu polttoaineena yleensä

kallis. Toisen tavan mukaan poltetaan kiinteät

p. epätäydellisesti n. s. generaattorissa, jolloin

polttokaasun — generaattori- 1. voimakaasun —
syntyminen perustuu kiinteän polttoaineen hii-

lenpitoisuuteen. Ilman annetaan tällöin virrata

läpi hehkuvan polttoainekerrokseii. ilmamäärä
järjestetään niin. että syntyy pääasiallisesti hiili-

oksidia. Tällainen kaasu johdetaan sitten tuli-

pesään, polttomoottorin silinteriin j. n. e. lopul-

lisesti poltettavaksi. Jos ilman mukana lasketaan
generaattoriin vesihöyryä, syntyy korkean läm-
mön vaikutuksesta lisäksi ..vesikaasua". Tavalli-

sen generaattorikaasun polttoarvo on 1.200 lämpö-
yksikköä. — Sulatto- 1. m a s u u n i k a a-

suksi nimitetään rautamalmien pelkistämiseen
käytettävien masuunien piipusta tulevaa hiiliok-

sidinpitoista kaasua. Tämän polttoarvo on n.

800-1.000 lämpöyksikköä. Ennen se laskettiin huk-
kaan virtaamaan ulkoilmaan, nykyään sitä käy-
tetään höyrykattilain. puhallusilmankuumentajien
ja ))asutusuunien kuumentamiseen sekä poltto-

moottoreihin. Koksiuuneista tulevaa koksi-
uunikaasua käytetään pääasiallisesti poltto-

moottoreihin. sen polttoarvo on 4.000 lämpöyksik-
köä. P-o Po.
Polttoarvo ks. Polttoaineet.
Polttohaudat ks. Hauta.
Polttolaiva, hylätty alus, joka palavilla ja

räjähtävillä ainoilla täytettynä meritaistelussa tai

merikaupungin piirityksessä lasketaan ajelehti-

maan vihollisen aluksia tai merisalpoja vastaan
näiden liävittämiseksi. M. v. H.

Polttolasi, kupera linssi (ks. t.), jolla auringon
valoa voidaan kohdistaa linssin polttopisteeseen

suuren kuumuuden aikaansaamiseksi tai esinei-

den sytyttämistä varten. P:n vaikutus on sitä

tehokkaampi kuta enemmän se vastaanottaa va-

loa s. o. kuta laajempi sen pinta on ja kuta
pienempään pilkkuun se valosäteitä yhdistää
ikuta pienempi polttoväli on). U. S .'n.

Polttomaalaus ks. P o 1 1 t o p i i r u s t u s.

Polttomoottori on lämpövoimakone, jossa

polttoaine äkkiä palaa itse työsilinterissä, jolloin

palamisessa syntynyt korkea paine työntää män-
nän edellään ja siten hyödyllinen työ syntyy.
Polttoaine on aina saatava kaasunmuotoon, ja tämä
kaasu on, jotta se voisi palaa, sekoitettava ilman
kanssa. Valokaasua voidaan polttaa sellaisenaan

;

nestemäiset polttoaineet, kuten bentsiini ja pet-

roli, ovat ensin kaasutettavat n. s. kaasuttajassa

1. karboraat torissa (ks. t.) ; petrolia voi-

daan myöskin johtaa silinteriin hienona suihkuna,
jolloin se silinterissä vallitseviin korkean lämpö-
tilan vaikutuksesta kaasuttuu. Kiinteät poltto-

aineet, kuten antrasiitti, koksi y. m. ovat kaasu-

tettavat n. s. kaasuttajassa 1. generaattorissa

(ks. I mukaa su); sahajauhojakin on käytetty,

vaikka kokeet niillä eivät vietä ole täysin onnis-

tuneet. Rautatehtaissa voidaan käyttää masuu-
neista saadut ka.asut sellaisinaan (ainoastaan ve-

dellä puhdistettuina) p:ssa.

Ensimäisen. ainakin jonkinmoisen merkityksen
saavuttaneen p:n rakensi 1860 ransk. Lenoir. Se
oli vaakasuoraa muotoa ja muistutti paljon

höyrykonetta, jonka toimintaa se jäljitteli. Laaka-
mäntä imi silinterin kullakin iskulla, vuoroin
puolelta ja toiselta, kaasun ja ilman sekoitusta,

mikä .suunnilleen iskun keskellä sytytettiin sähkö-

kipinällä, jolloin „räjähdyspaine" nousi n. 3,5

ilmakehään. Tämän koneen indikaattoripiirros siis

on kuvan 1 muotoinen. Kone oli kaksitahti-kaksi-

toiminen. Silinterin vaippa ja kansi olivat ve-

den jäähdyttämät. mutta 4 tasapintaluistia ei

voitu jäähdyttää, ja varsinkin menoluistien han-

kausvastustus voi kuumuuden vaikutuksesta

noust.a niin suureksi, että kone pysähtyi. Tämä
kone ei vastannut siihen pantuja suuria toiveita:

kaasunmenekkikin. n. 3 m^ hevosvoimaa kohti tun-

nissa, oli 6 kertaa isompi kuin miksi se oli las-

kettu. Syy Lenoirin koneen epäonnistumiseen oli

sen epäedullinen vaikutustapa siinä suhteessa,

että syt}-tys tapahtui kaikkein epäedulHsimmalla
kohdalla, jolloin nimittäin männällä on suurin

nopeutensa. Sitäpaitsi ylipaine on verrattain pieni,

ja suurin lämpötilakin (temperatuuri) alhainen,

eikä suurta vaikutusmääräa voi odottaakkaan. el-

lei lämpötilan aleneminen silinterissä ole suuri.

Korkean lämpötilan saavuttamiseen tarvitaan

suuri alkupaine. ja tämä taasen edellyttää, että

kaasu on ennen sytyttämistä puristettu. Jos Le-

noirin koneessa jatkamme suunnilleen adiabaatin-

muotoista paisuntakäyrää c-d taaksepäin (kuva 2)

g-c. sekä konstrueeraamme alkupainetta a-g vas-

taavan puristuskäyrän c-f, niin saamme indikaat-

toripiirrokseen lisää viivoitetun pinnan, joten

pinnan edustama työmäiirä voi tulla monta kertaa

suuremmaksi, k.aasumenekin ollenkaan lisäänty-
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mitta. Tiitä («ri&atFtta on Doudntettu nykyajan
|

p:»!». Kuusiiseos aina puristetaan usean ilma-
;

kehän paineiseksi sekk srtytetäftn iskun alku-

päässä. Puristuspaine on yleensi n. 5-8 ilma-

kebia, ja n. s. sytytyspaine IS-'25 iliiiakehiiii.

Stitft paineita vastaavat liimpöt il.it ovnt n. 400-

5(>0* ja 1.300-1.600 C. .\lkujaan käytettiin eri-

tyistii pumppua seoksen puristamiseen, nykyään
kixtetiiun «iilien työmantM. joten kone vuoroin

toimii pumppuna ja vuoroin moottorina. Lenoirin

koneen tasapintaluistien asemesta kiiytetään vent-

tiilejft: viime aikoina tosin en automol>iilimoot

toreissa ruvettu käyttSmäiin. biljaisemman kilyn-

nin saavuttamiseksi, luistcja. mutta ei tusapinta-

luisteja kuten lenoirin koneessa, vaan miintä-

luisteja. Vielil telidaan pieueniniUt koneet, elikii

noin 150 hevosvoimaan asti. yksitoiniisiksi, s. o.

toimintaa ainoastaan toisella puolen miintäii. jo-

ten akselin puoleinen osa silinteristä voi olla auki.

ja mäntä voi toimia samalla ristikappaleeua.

Koko koneen rakenne tulee sen kautta lyliemnmksi

ja Jäähdytys yksinkertaisemmaksi. Kuva 3 esit-

tU kuvannollisesti nykyaikaista polttomoottoria.

Jäähdytys on tärkeä seikka p:8sa: jäähdytysvesi

johdetaan sisään johonkin paikkaan silinterin

alipäässä ja ulos yläpäästä, .\inakin silinteri ja

Tenttiilipesä ovat jäähdytettävät, isoissa piissä

luein vielä mäntä, männäuvarsi jopa %-enttiilitkin.

Jäähdytys luonnollisesti edustaa tappiota: koke-

miikaeu mukaan * «-'/j koko kehitetystä lunipu-

mUrästä menee hukkaan jäähdytysveden kautta.

mutta jäähdytys on kuitenkin välttämätön, koska

ilman sitä kuumien kaasujen kanssa yhteydessä

olevat osat pääsisivät liiaksi kuumenemaan, josta

taasen olisi seurauksena nopea kuluminen, hal-

keaminen sekä ennenaikainen kaasuseoksen syt-

tyminen.
Kaikki nykyajan p:t toimivat joko n. s. neli-

t. kaksitahtijärjestelmän mukaan. Toimintatapaa
voidaan parhaiten selvittää indiknattoripiirroksen

mukaan. Nelit.ihtimoottoreissa mäntä imee ensi-

mäisellä tahdilla 1= yksinkertaisella iskulla), kun
<te liikkuu sisäasennostaan ulospäin, ilmaa tahi

kaasuseosta silinteriin: paine on silloin vähän ali-

puolella n. 8. atmosfeerista viivaa, iiidikaattori-

piirrok•e«^a viiva:i nh kuva 4. Toisen tahdin ai-

kana, männ.ln liikkuessa sisäänpäin, puristetaan

ensimäitellä tahdilla silinteriin imetty seos,

viira 6-c: toisen ja kolmannen tahdin rajalla .sy-

tytetään seos, jolloin paine äkkiä nousee, c-d, kol-

mas tahti on paisunta- ja työtahti, d-e. ja vih-

doin neljiis tahti, ulostySntötahti, e-a, jolloin

mäntä työntää palaneet kaasut menoputkeen,
jo«ta ne virtaavat ulkoilmaan, .\inoastaan yksi

tahti siis on työtahti : kolmen tahdin aikana
mäntä vain kuluttaa työtä, mikä on saatava

huimapyörästä. Kaksitahtimoottorin työtapaa
esittää kuva 5: alkankxemme piiristu»tahdin lo-

pusta on meillä kuten nelitahtimoottoreissa

sytytys fc-c, sekä paisunta cd. Paisunt;itahdin lo-

puuu mäntä paljastaa silinterin seinässä olevat

aukot, jolloin polttokaasut p:Ulsevät virtaamaan
niistä ulos ja pnine silinterissä laskeutuu, viiva

d-a; kohta sen jälkeen kuin menoaukot ovat avau-

tuneet, avautuu toinenkin aukko, josta jonkun-
verran puristettu n. s. huuhdeilma t. kaasuseos
pUtee yir1aama:in "ilintcriin ja huuhtoo sen enem-
män t. vähemmiin tilyd>lli'^esti vapaaksi poltto-

jätteistä, M-kil. kun mäntä takaisin tullessaan on

sulkenut ensin huuhdeilma-aukon ja sitten meno-
:iukot, jääpi silinteriin ja siellä puristuu, viiva

a-b; pisteessä b jälleen on sytytys. Kaksitahti-

moottoreissa on joka toinen tahti työtahti, siis

yksi työtahti akselin kullakin kierroksella, jota-

vustoin nclitalitimoottorei.ssa on työtahti vain

joka toisella kierroksella. Huuhdeilma saadaan
kaksitahtimoottoreissn joko suljetusta kanipikam-

miosta, johon ilma imeytyy männän liikkues.sa

silinterin sisään sekä puristuu mänuiin palatessa,

tai myöskin n. s. differentsiaalisilinteristä. mikä
on .samankeskinen työsilinterin kans.sa. Kaksi-

tahtimoottoreissa ei tarvita, lukuunottamatta mah-
dollista petroliventtiiliä. muuta venttiiliä kuin
yksinkertainen, itsetoimiva ilmaventtiili t. liippä:

nelitahtimoottoreissa sitävastoin on varsimiiiien

sekä tulo- että meuovenltiili. jotka saavat liik-

keensä harjakehrien välityksellä n. s. ohjausakse-

lista. mikä. kun sekä tulo- että menovcnttiili avau-

tuu ainoastaan joka toisella kierroksella, pyörii

puolta hitaammin kuin piiäakseli.

Jos verrataan nelitahti- ja kaksitalitimootto-

reja toisiinsa, niin voidaan edellisen muodon etuina

mainita yksinkertainen ja selvä toimintatapa, yk-

sinkertainen rakenne, sekä mahdollinen nopea

käynti, Sitävastoin on voiman vaikutus epätasai-

nen, joten koneen mitat tulevat isot ja tarvi-

taan iso huimajiyörä. Kaksitahtimoottoreissa

taas voiman vaikutus on tasaisempi, työliihteja

kun on kaksi kertaa niin monta kuin nelitahti-

moottoreissa. Suoritettu työ ei kuitenkaan ole

2 kertaa suurempi, koska osa työstä kiiytetiiän

huuhdeilman puristamiseen, vaan ainoastaan noin

70^ isompi. Jos rakenne on tarkoituksenmukai-

nen, saadaan kaksitahtimoottoreissa puhtaampi
panos kuin nelitahtisissa, niissä kun ei kiiytetä

mitään huuhtomista. Mitään menoventtiileiä oh-

jausakseleineen ei tarvita. Toiselta puolen taasen

ei moottorin nopeus, silinterin huulitomisen ta-

kia, voi olla hyvin iso, ja kun kampikammio on
suljettu, voi männän voiteleminen tuottaa vai-

keuksia. Absoluuttisesti ci voi sanoa, et lii toi-

nen tai toinen muoto olisi parempi: kumpaisel-

lakin on puoltajansa, ja kumpaisiakin käytetään

ehkä yhtä paljon.

Kuva 6 esittää nelitahtijärjestelmän mukaan
toimivan Dieseliii-moottorin (ks. t.) indikaattori-

piirroksen. Tavallisen nelitahtimoottorin indi-

kaattoripiirroksesta .se eroaa siinä, että puristus-

paine on paljoa isompi, nim. melkein yhtä iso kuin
sytytyspaine. Korkean puristuksen aikaansaama
lämpötihi on tarpeeksi iso. jotta n. s. raskaatkin

öljyt palavat tiiydcUisesli.

Tavallisen nelilalitimootforin kokonaiskuva on
esitetty kuvassa 7. O on ohjausokseli, T tulovent-

j:^' t^
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tilli (allaok-vaa meiioventtiiliil ei näy), / ilma-

IMitki, m polttokaasujen nieiioputki ; S on säii-

läjii. — Kuva 8 on kaksitalitinen pystymoottori

:

siinii niiluiäiin ilinaventtiililUl varustettu suljettu

kampikanimio, josta puristettu ilma männän ol-

lessa nlipuässä pääsee virtaamaan silinteriin huuU-
loi-u sen puhtaaksi polttojätteistä: männän ylä-

|iiiääsä on harja joka ohjaa ilmavirran ylöspäin

joten ilma todella huuhtoo silinterin eikä pääse

\irtaamaan suoraan menoaukkocn. Moottorin oi-

kealla puolella näkyvä säiliö on äänentiikahdut-
t.ija. Kuvassa 9 esitetään makaava kaksitahti-

muottori, jossa huuhdeilman puristamiseen on
käytetty differentsiaalisilinteriä ; männän liik-

kuessa vasemmasta pääasennostaan oikeaan imey-

tyy ilma venttiilistä V tilaan A, josta se. män-
nän liikkuessa takaisin, puristetaan venttiilin V
kautta tilaan B; männän lähetessä oikeaa pääte-

asentoaan se pääsee tästä tilasta silinteriin. Mo-
lemmissa näissä moottoreissa on siliuterikan-

nessa väljennys, n. s. sytytj-sjiallo, jonka sisään

petroli ruiskutetaan ja, kun pallo on käynnin ai-

kana hehkuva, siellä sekä kaasuttuu että syttyy.

Jos petroli kaasutetaan karboraattorissa kuten
bentsiini, tarvitaan erityinen sytytyslaite, mikä
sytyttää kaasuseok.sen silinterissä, ja käytetään
silloin melkein yksinomaan sälikösytytj-stä.

Tasaisen pyörimisen aikaansaamista varten tar-

vitaan paitsi huimapyörää vielä polttoaineen

säätölaite. Tässä suhteessa voidaan kiiyttäii kolmea
periaatteellisesti erilaista menettelytapaa. Voidaan
käyttää sellaista sovitusta, jossa polttoainevent-

tiili pysyy kiinni, kun moottorin nopeus pyrkii
kasvamaan, joten silinteriin tulee ainoastaan il-

maa, mikä puristuu ja taasen paisuu, sekä sel-

laista, että silinteriin lasketaan aina sama ilma-

määrä kullakin iskulla mutta polttoainetta eri

paljon (kvaliteetti- 1. laatusäätö), ja vihdoin voi-

daan laskea silinteriin aina samanlaatuista kaasu-
seosta, mutta eri määrin (kvantiteetti- 1. määrä-

säätö). Ensimäinen on
yksinkertaisin, ja sitä

käytetään etenkin pie-

nissä petrolimoottoreissa,

mutta kävnti ei tule niin

tasaiseksi kuin kahta viimeksimainittua käytet-

täessä.

P:n vaikutusmäärästä voidaan sanoa, tasaisia

lukuja käyttäen, että parhaimmissa p:issa '/>

polttoaineen koko lämpökyvystä muuttuu hyödyl-
liseksi työksi, ';, menee hukkaan jäähdytysveden
kautta, ja '/a nienokaasujeu kautta. Tämä vaikutus-
aste, Vs. on n. 2 kertaa niin iso kuiu parhaimpien
höyrykoneiden kokonaisvaikutusaste, kun höyry-
kattilakin otetaan lukuun. E. S-a.

Polttopallo, palloleikki, jota varten erotetaan
suuruudeltaan tilasta ja osanottajien juoksu-
kyvystä riippuva neliönnuiotoinen ala, jonka
kulmapisteet merkitään joillakin näkyvillä esi-

neillä. Yhden sivun keskipisteessä olevan ym-
pyrän kohdalta A puolueen mies lyö B puolueen
miehen heittämää palloa, jonka jälkeen hän koet-

taa kiertää neliötä niin pitkälle kuin elitii ennen-
kuin B ennättää heittää puoluelaisiltaan uudes-
taan saamansa pallon ympyrään. Jos Arlainen
sattuu tällöin olemaan irti neliön kulmamer-
ki.stä, saavat B:läiset .

,
pisteen". Samoin jokai-

sesta saadusta ..kopista". Päästyä johonkin en-

nakolta sovittuun pistemäärään, tai lyöjien lo-

puttua kesken vaihdetaan osat. Kl. U. S.

Polttopeili, metallista valmistettu kovero peili,

jolla auringon valoa kootaan peilin polttopistee-

seen (sekä .sen ympäristöön) niin suuren kuu-
muuden aikaansaamiseksi, että voidaan palavia

aineita sytyttää. Jo vanhalla ajalla Euklides

ja Arkhimedes kirjoittivat tällaisista peileistä.

U. S:n.

Polttopiirustus ja polttomaalaus, polt-

tamalla puulle y. m. piirtäminen ontolla platina-

kynällä, jonka läpi kautsupalloUa painetaan
bentsiinihöyryä ja jonka polttokykyä saattaa tar-

poen mukaan ohjata. P:lla koristetaan huone-

kalujen täytepintoja. puurasioita, y. m. s. joko
yksivärisesti tai väritjksen yhteydessä. Helposti

opittuna amatööritaiteena se oli meilläkin yhteen
aikaan muodissa. V-o jV.

Polttopinta 1. katakaustinen pinta
ks. K u V asti n.

Polttopiste ks. Kuvastin ja Linssi.
Polttopuu ks. Polttoaineet.
Polttoturve ks. Turveteollisuus.
Polttoviiva 1. katakaustinen viiva
Kuvastin.

Polttoviljelys ks. Kaskiviljelys, Suo-
viljelys, K y t ö V i 1 j e 1 y s.

Polttoväli ks. Kuvastin ja Linssi.
Polttovärit ks. Enkaustiikka.
Polus, Thomas (1034-1708). ruots. valtio-

mies, Kaarle XII;n opettaja, palveli ruots. lähe-

tystöissä Englannissa ja Alankomais.sa. aateloitiin

1673, nautti Kaarle XI :n suurta luottamusta,

tuli valtiosiliteeriksi 1693 ja määrättiin kruunun-
prinssin opettajaksi, saavuttaen tämänkin suosion

ja hoitaen valtakunnan tärkeimpiä asioita: koro-

tettiin vapaalierraksi ja kreiviksi. K. G.

Poluska [-u'-J (ven.), veu. vaihtoraha. =
';, ko-

peekkaa.
Polvenlumpio ks. Jalka ja Luusto (kuva-

taulu).

Polvenlumpion nyrjähtyminen. elninl., ta-

pahtuu hevosilla ja naudoilla usein. Etenkin vel-

toilla ja heikoilla eläimillä joutuu polvenlumpio
potkaistessa, nilkahtaessa, äkkiä pystyyn nous-

tessa j. n. e. helposti paikoiltaan, mikä huomataan
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>iit.i. rtti jnlka jiU tai>kse[>Sin ojeniiettiiun. jiivk-
|

kääu as*nt<K>n. 1'sein meuee lumpio itsestäftD si- '

joiUern, toisinaan jatkuu nyrjtthtymistii. iiiistU
'

nitel Toi tulehtua ja vanuna ^lada vuiketiinmau I

luontefu A'p.

Polveutumisoppi I. k r h i t v s o p p i. niyiis

•1 « 6 r e u d e n $ s i-, e v o 1 u t s i o u i-. trans-
mutntsionioppi. tieteellinen oppijiirjes-

teltna jonka mukaan maanpiunalln tavuttavat

tiiot. iliniinen niihin luettuna, ovat vuhittäisou

kehityksen kautta syntyneet loi>eMniuotoisistA,

yleensä yksinkertaiseniinista ennen eliiueistä nuio-

doLita. Vastakohtana perinnäiselle m. m. Kaanin-

tussakin esiintyvälle luoniiskiisitykselle. jonka
niuknan jokainen laji on erikseen luotu. p. opet-

taa todellista, yhteiseen syntyperään perustuvaa
sukulaisuutta olevan lucimakuniinn eri jäsenten,

elEiuten ja kasvien kesken. Kehitysajatus poh-

janaan p. liittyy osana yleiseen kehitys- I. evo-

lutsjonioppiin (ks. t.). Lajikiisito. joka enneu
vallinneiden käsitysten mukaan merkitsi pysy-
väistä suuretta, tarkoittaa p:n kannalta vain ohi-

menevää olotilaa eliökunnan edistyvässä kehitys-

juoksus-sa. Kyhmänimitykset suku. heimo, lahko.

luokka j. n. e., ennen merkitykseltään abstrakti-

sia, saavat p:n kuutta reaalisen sisällyksen: ne
tietävät yhteisistä kantamuodoista eri pitkälle

edistyneen kehityksen nojalla toimitettavaa luo-

kittelua. Luonnossa vallit-sevan tarkoituksen-

mukaisuuden p. selittää järkähtiimättömän syy-

I>eräisyyden seuraukseksi.

P. nykyisessä muodossaan on viime ja kuluvan
xniosisadan tuote. Sen henkeen käyviä ajatuksia

eliöiden muuttumisesta olivat kuitenkin jo van-

han ajan oppineet E m p e d o k I e s ju .V n a k s i-

mandros esittäneet. Mutta sittemmin, halki

vuosisatojen, aina 1700-luvun loppuvaiheille, py-
syi kehitysajatus vieraana biolofriselle tieteelle.

Linn^ ja John Ray vakiinnuttivat mään-
telroillitän lajikäsitteen entistä kiinteämmäksi

:

tunnettu on edellumainitiin määritys: ..Tot sunt
«pecie^, quot diversas forina.s ah iuitio produxit
Infinitum Ens" (niin monta on lajia kuin rajaton
Oleva alus.aa loi). Arveluja eliiiiden osittaisesta

muuttuvaisuudesta e.sitti vuosisadan puolivälissä

rnnsk. Buffon ja myöhemmin samaan suun-
taan käyviä filosofisia mietelmiä, m. m. ..alku-

tyypeistä" ja ..kasvien metamorfoosista", luon-

nontutkijanakin huomatt:iva runoilija Goethe.
Heihin liittyi erinäisiii muita ajattelijoita.

Mutta varsinaisesti E r a s m u s 1) a r w i n. Chnr-
le- r)arwinin isoisä, toi teoksessaan ..Zoonomia"
1704 esille seikkaperäisemmän käsilyk.sen eliöiden

todelliselta sukulaisuudesta sekä niiden vähittäi-
se-tä jalostumisesta ja tiiydellistymisestä kelii-

lyk-r-n kautta. Liukjemmalla tieteellisellä pohjalla
kehitteli oppijärjestelmiUlnsä ransk. Jean La-
marrk leokses.,a.-in ..Philosophie zoolofrique"

ISOtti. Esittäen käsityksen rakenteeltaan yksin-
l;<rt iisten eliöiden ilmaantumisesta maanpinnalle
alkusynnyn kautta elottomista aineista sekä näi-

den kehittymisestä sisäisen voiman, kehitysvietin,

vaikutukselta yhä korkeammalle ja korkeam-
mnllr- alkueläimestii asteittain kohoavaksi muoto-
sarjaksi, joiika ylimpänä huippuna on ihminen,
antoi I^marck tässä katkeamattomassa kehitys-
kulussa mitä suurimman merkityksen elinten

käytölle tai käytön puutteelle, mislil tapahtuvan
kehityksen erikoinsuunta kulloinkin riippuu.

1'usiutuva ja pysyvä käyttö voimistaa elintii. käy-

tön puutteessu se heikontuu. Näin saavutetut

ominaisuudet periytyvät. Sirahvi on saanut pit-

kän kuillansa kurotellessuan korkeulutvuksisteu

puiden lehtiä tavoittelemaan, samoin kahlaajat

pitkät koipensa syvässä vedessä kahlatessuan;

maaiiiyyräii silmät surkastuneet puuttuvan käy-

tön tukia pimeissä maakäytävissä j. n. e. Uusia
turpeita tuovat mukanaan muuttuneet olot : näi-

hin lajit mukautuvat. Samnntapnisia ajatuksia

kuin Lamarck esitti myöhemmin E, Oeotfroy
St. H i I a i r e. joka kuitenkin myönsi ulko-

olojen suoranaiselle vaikutukselle (..le monde ani-

biant") enemmän merkitystä ja otaksui kehi-

tyksen tapahtuvan eiiemniiin hyppäyksittäin. Tie-

teellisessä oppiväittelyssä 1830 C u v i e r'tä vas-

taan, joka viiniemniiiittii suuri tutkija erittäin

|iontevusti esiintyi lajien nniiittiiniattuinuiideii ju-

listajana. St. nilaire joutui tappiolle, mikä seikka
suuresti vaikutti kehitysajatuksen syrjäytymiseen
yleisestä ajattelutavasta. Eläimistön ja kasviston

erilaisuuden maapallon historian eri ajnnjaksoina
Cuvier piiolestauii selitti riippuvan siitä, että

useita kertoja oli tapahtunut valtavia luonnon-

mullistuksia, jotka tyyten hävittivät eliökunnan,

minkä jälkeen uusi luoinistapahtuma taas oli

asuttanut maan uusilla cluvillii olennoilla (m u 1-

listus- 1. kataklysmiteoria).
Tätä .seuranneen ajanjakson jälkeen, jolle omi-

naista on yksityisten tosiasiain innokas keräily,

esiintyi Charles Dar\vin (ks. t.) teokses-

saan ..Lajien synty" (..On the orifrin of species

by means of iiutiiral .selection") IS,")!) selvällä ja

\akuuttnvalla tavalla, laajan todistusainehiston

nojalla |)eriislellen oppiansa muotojen väliittäi-

sestä niuutlumisestu. Darwinin käsitykseen vai-

kuttivat paitsi hänen isoi.sänsä teosta toiselta

puolen hänen matkoillaan saavuttamansa koke-

mukset, eritoten eristettyjen valtameren saarten

sekä Etelä-.\meriikan fossiilisten eläimistöjen

kokoonpanosta, toiselta puolen uudet virtauk-

set kansantaloustieteen (malthiisianismi) ja peo-

lof;ian alalla. Viimemainittuja edusti etenkin

C h. Ly el Iin 181)2 ilmestynyt teos ..Principles

of peolo<ry", jossa vastoin v;ireitipia luonnon
mullistusteorioja opetettiin maapallon vähittäisen

kehityksen kautta saavuttaneen nykyisen uiko

asunsa, '^hljiaikuisesti Dar\vinin knns.sa esiintyi

kehitysopillislen ajatusten esilletuojana engl. bio-

logi .\lfred Russel Wnllace. joka tehdes-

sään tutkimuksensa IMnlaijilais saaristossa oli

tullut miltei samoihin tuloksiin. Myöhemmin ke-

hittivät p:ia jn taistelivat sen edustaman uuden
katsantotavan puolesta m. m. saksalaiset Ernst
lla^rkel. Fritz M (i 1 1 e r, Carl Vojrt.
A u ;; u s t W e i s m a n n, Moritz W a {.' n e r.

Carl C, e p e n b a u r ja sveits.-saks. Karl N ä-

peli sekä enpl. Huxley ja Hooker y. m.

NykyiUin voi p:ii katsoa olevan kaikista vah-

vimmin perusteltuja tieteellisiä teorioja ja se on
yleisesti hyväksytty.

.Jokapäiväisessä puheessa ymmärretään p:lla

yleisesti yhä vielä samaa kuin ..darvinismilla",

vaikka jälkimäinen. Dar\vinin valinta- 1. s e-

lektsioniteoria on oppisuunta, joka vain

eräältil näkökannalta pyrkii selittiimään p:n

keskiiskysymyslä, kehityksen kulkua. Alkuperäi-

nen Darwinin kehitysoppi on pääpiirteiltään seu-

raava :
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1 Kalliokyyhkvnen. 2 Peruukkikyyhkynen. 3 Kiinakyylikynen. 4 Lokkikyyhkynen. 5 Saks.
rumpalikyyhkynen. 6 Riikinkukkokyyhkynen. 7 Engl. kupukyyhkynen. — Esimerkki keino-

tekoisen valinnan vaikutuksesta.

Tammihärkiii (Li(canus cerviis), kaikki yksilöt yhtä paljon jjienennettyjä.

löUisestä muuntelusta.
Esimerkki vksi-

Papiiio memtion, 1 koiras, 2—4 erilaisia naaraksia (2 laomedon Sumatralta, 3 agenor Jaavalta,

4 achatcs Jaavalta). — Esimerkki sukupuoli-(ja maantieteellisestä) polymorfismista.

ntoniseus porcellaine (eräs Colorado-kuoriaisia. 1 Leptinotarsa (Chrysomela) Vanessa levana, oikealla

iroibin kuuluva äyriäinen), dcfectopunctata, 2 L. tortuosa, molemmat L. de- kevätmuoto (levana), va-

kdiras, B naaras. — Esi- cemlineatasta (3) mutatsionin kautta syntyneitä. semmalla ennen eri lajiksi

lerkki sukupuolidimorfis- 4 L. angustovittata. syntynyt mutatsionin kautta luultu syysmuoto (proisa).

lista ja loiselämän (naaras) L. undeceinUncatusta (ö). — Esimerkki lajien syn-

vaikutuksesta. nystä mutatsionin kautta.
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PUk>llon krliity
—.1,1 t.ivl.Il

elefanttieu esi-isillii. 1 Mivrilluriiim (vlii-

_' !•,•• ••laslodiin «iliposveiii. Epy|itil. 3 Tetra-

-1*111, l'iilij. AJrikkal, 4 T. loniiiroslre

, , . /'. (irirr«»ii»t jVläpliosefui, Kuiooppai.

hUiimerkki paleuDtulogian todisteista.

.Iiiltin kehitys lievossiir

A II iinirollivriiim jEuIn
(eost't»ni|, H Mvsuhifniiis ...,

seonil, l' Anihidiiiitini (iiiioMi

1) llipimiiuii (pliiispoiiii. K /../

(ililin iuiiiii. — KsiiiiiMkki |i

ontoloi^ian toilistoista.

'Ui.*

ll..-

Kturnajun luusto

7 Maanirrrii. t*

1 Sulanianteri. 2 .Merikilpikuniia.

Ilimincu. <i olkaluu, a kyyniirluu,

Krokiitii

viirttinäl

käninieo-iluiit. f sonnien luut. — Esimerkki vertailevau auatoui

li. 4 Lii

uu, 'i ia

[III t<i>list

Itu. ."i 1

niirluut,

eista (li(<

,e|iakk(>.

ni k ii UI

iiiologis

O \"alas.

im'n-(viili-

ia eliiniii).

\'alaau luuranko. 6r lantion, Kr reiden, Tr siiii-

ren jiiännöksiä. — Esimerkki vertailevan anato-

mian todisteista (elimien surkastuminen).

Luurankotsten aikiOitn kolmella kehitys-

anteella (a, b, C). t ilaiknla. J Turha-
kJiSrnie. 3 Kana. 4 Ibmini-n. .AHteilla

a ja b näkyy kaikilla -dvat kiiliiAUurteet.

— Luimerkki untogenian todiHteista.

Kampelan muuttuminen tasamukaisesta nuo-
ruusasteesta e|iiiimikaiseksi (silmiin siirtymi-

nen y. m.), yleiniiiiissii rivissii \'asemmulta,
alemmassa oikealta puolen katsoen. — Esi-

merkki onlogenian todislei.sta.

.'i-kiiukautisen

sikiön karvapeite (la.

niipo). — Esimerkki

uutogeniau todisteista.
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Kotieliiiiiteu ja ihmisen hyötykasvien kesken
\'>iilaan erottaa useita rotuja, joilla kullakin

IIII Miäilrätjt erikoisominaisuutensa. Viimemaini-
iiit ovat ilmeisesti syntyneet siten, että ihminen,
k iyttiien hyväkseen luonnossa esiintyvää m u u n-

l !• 1 e V a i s u n 1 t a 1. jälkeläisten ominaisuutta
H>ssain määrin poiketa vanliemmistaan, on suvun
lisääjiksi valinnut ne eliiin- tai kasviyksilöt,

luilla jokin toivottu omiiuiisuus kulloinkin on
c-iintynyt vahvimpana. Jälkipolvelle alati pe-
rinnöllisenä siirtyvä ominaisuus on tällä

i;i|iaa jatkuvan valinnan kautta yhä vahvistunut
tullen lopulta määrääväksi rotuominaisuudeksi
(valinnan todelli.sesta luonteesta ks. Perinnöl-
lisyys). Tällaista ihmisen harjoittamaa valintaa,

joka tähtää enenevään tarkoituksenmukaisuuteen,
Uar\vin nimittää keinotekoiseksi valin-
naksi. Keinotekoisen valinnan kautta aikaan-
saadut rotuominaisuudet voivat olla huomattavan
suuret. Esimerkkinä mainittakoon kesyn kyyh-
kysen monet rodut, joille ominaista on mille

niinkin ruumiinosan, nokan, kuvun, jalkojen,

pyrstön y. m. yleisten ruumiinsuhteiden tai elä-

mäntapojen erityinen kehitys; voipa selkärangan
uikamalukukin vaihdella. Kaikki tästä huoli-

matta polveutuvat yhtei.sestä esinuiodosta, villistä

kalliokyyhkysestä. Ihmisen harjoittaman keino-

tekoisen valinnan rinnalla esiintyy luonnossa
luonnollista valintaa. Perustana tälle

on muuntelevaisuuden ohella yksilöiden liika-
nainen lisääntyminen, joka ei vastaa

yleisiä ravinnonsaamis- ja muita elämismahdolli-

suuksia. Seurauksena on ankara olemassa-
olon taistelu, jossa suurin osa yksilöitä tu-

houtuu pääsemättä jatkamaan sukuaan. Tuhan-
sista mätimunista, jotka naaraskala vuosittain

laskee, kehittyy vain jokunen harva sukukypsyys-
asteelle, ja ellei olemassaolon taistelua olisi, täyt-

täisivät niinkin vähissä määrin lisäytyvät eläi-

met kuin norsut, Dar\vinin la.skelmien mukaan
joissakuissa vuosisadoissa laumoillaan koko asut-

tavan maa-alan. Olemassaolon taistelu ei ole

taistelua ainoastaan kilpailevia kanssaeliöitä,

vaan yleensä kaikenlaatuisia epäsuotuisia ulko-

vaikutteita, muuttuneita ilmasto-oloja j. m. s. vas-

taan. Tässä taistelussa on suurin piirtein kat-

soen niillä yksilöillä etusija, jotka jossain suh-

teessa ovat paremmin varustettuja kuin muut;
moiset yksilöt ennen muita pääsevät siirtämään
edulliset ominaisuutensa jälkipolville. Tällaisen

sopivimman säilymisen ja sitä polvi

polvelta seuraavan jatkuvan mukautumisen
kautta, edullisten ominaisuuksien lisääntyessä,

kehittyy jokainen laji ja samalla koko luoma-
kunta yhä suurempaa ja suurempaa täydellisyyttä

kohti. Näin darvinismi selittää luonnossa val-

litsevan tarkoituksenmukaisuuden. Kehityksen
kulkuun voi lisäksi vaikuttaa jonkun elimen enen-

tynyt tai vähentynyt käyttö, ja edelleen voi uu-

sia muotoja syntyä ennenolleiden välillä tapahtu-
van ristisiitoksen kautta. Monet eroavaisuudet,
jotka ilmenevät saman lajin eri sukupuolien kes-

ken, kuten uroslintujen komeampi höyhenpuku
tai väri. urosteu taisteluaseet, sarvet, toraham-
paat, kannukset y. m., saavat selityksensä tapah-
tuneesta sukiipuolivalinnasta; naaraan
omistamisesta kilpaillessaan saavat näet parem-
milla taisteluaseilla varustetut tai muuten viehä-

tyskykyisimmät urokset etuoikeuden suvun lisää-

miseen ja siis samankaltaisUui urosjälkeläisten

synnyttämiseen.
Vlliiesitetyn Darwinin valintateorian valossa

käy helposti ymmärrettäväksi luonnossa monessa
muodossa esiintyvä suojeleva väritys eli

se suhde, että eläimet ympäristössä, jossa ohi-

menevästi tai pysyväisesti yhtenäinen värivivah-
dus on vallalla, ovat samanvärisiä, sekä m i-

micry-ilmiö, jossa jäljitteleminen ei rajoitu

vain yleisväritykseen. vaan myöskin muotoihin
ja kirjaukseen, (ks. Suojeleva yhden-
näköisyys).

Paitsi viimemainittuja valintaoppia tukevia
yksityisseikkoja voidaan yleisen p:n puolesta esit-

tää tavaton määrä todisteita, joiden luku tutki-

muksen edistyessä kasvamistaan kasvaa. Koska
keliitys on hidas prosessi, jonka kulkua ei voida
välittömillä havainnoilla todeta, ovat nämä todis-

teet indisio- 1. todennäköisyystodisteiden luon-

teisia, olematta silti vähemmän sitovia. Seuraa-
vassa esitettäköön biologisen tutkimuksen eri

aloilta muutamia niistä.

1. Systematiikan piiristä: P. väittää

lajien olevan nuuittuvaisia. Jos lajikäsite tie-

täisi jotain ehdottomasti pysyväistä, pitäisi olla

helppoa määritellä se ja kussakin erikoistapauk-

sessa ratkaista, onko kysymyksessä johonkin en-

nen tunnettuun ja selitettyyn lajiin kuuluva vai

uutta edustava yksilö. Näin ei ole laita; lajin

rajoittaminen on useissa tapauksissa aivan eh-

donvallan asia (ks. Laji). Toiset tutkijat pitä-

vät ,,lajina" sitä, minkä toiset käsittävät „muun-
nokseksi" ; sanottu ko.skee varsinkin n. s. ,,krii-

tillisiä lajeja" (meillä esim. kasvisuvut Hiera-

cium, Taraxacum, Rosa), joilla eroavaisuudet eri

muotojen kesken moninaisten väliasteiden kautta
tasautuvat. Useasti ovat vaihtelut eläinten ja

kasvien ulkonäössä ilmeisesti yhteydessä ympä-
röivien olosuhteiden kanssa (maantieteelli-
set rodut, paikallisrodut, maantie-
teellinen polymorfismi). Moisten ylei-

sempää laatua olevien muunnosten ohella, joihin

m. m. myös valkoväri- 1. albinos-muunnokset liit-

tyvät, esiintyy yksilöllisempiä (yksityismuunnok-

set 1. a b e r r a t s i o n i t). Muunnosten syste-

maattista arvoa vähentää suuresti se seikka, että

niitä keinotekoisesti lämpö-, ravinto-, y. m. ulko-

oloja muuttamalla on voitu aikaansaada (esim.

kovakuoriaisista ja perhosista) . Uusia ,,lajeja"

on myös huomattu itsestään, sisäisistä syistä

äkkiä syntyvän (s a 1 1 a t s i o n i t 1. de Vriesin

m u t a t s i o n i t) ; näiden ominaisuudet ovat

osoittautuneet pääasiassa perinnöllisiksi (m u-

tatsioni- 1. perinnäis muu utelu). Yllä-

mainitut keinotekoisesti .synnytettyjen muunnos-
ten ominaisuudet ovat joko pysyviä tai tila-

päisiä (s omatsioni muuntelu, fluktuat-

sioni). ks. Muunnos. Perinnöllisyys.
Luokiteltaessa eläimiä ja kasveja sukulaisuuden

mukaan sukuihin, heimoihin, lahkoihin, luokkiin

j. n. e. on tultu huomaamaan, että yksinkertai-

nen rinnastaminen tai alistaminen ei ole mah-
dollinen, vaan että on turvauduttava puumaiseen

järjestelyyn. Tällainen sukupuu on se järjes-

telymuoto, johon p. välittömästi johtaa.

2. Paleontologian alalta: Eläin- ja

kasvijätteiden vaillinaisen säilymiskyvyn vuoksi

on luonnollista, ettemme hajallisissa maakerrok-

sissa voi seurata organismien yhtenäistä kehitys-
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Mirjaa. MulU p:Q rdFllyttJtmlilltt tavalla ou uliin-

mi»-A vauliiniuiissai krrrok>l!>.<>a vain allinisin

f orpiuisineja tavuttavicLsa ; mitä yleni-
I in. sitä kork(Miii|>ia uii>»ii esiintyy,

listii eusimui^et kulut esiintyviit

sammukkoelliiniet liiilikitnti-

permisissii. linnut juruknulisissa
t^ia-skanti.i«^J» kerrostiiniissii; sa-

lata kasveilta eu>iu siiniiii>et jn

kukkakasvit vasta liitnkuuilella.

'- ...._... .kua olevissii (diluviuulisissa) ker-

rok>w>a ta\atauQ samoja lajeja, jotka nykyisin
eiuvat. vuiiaa vanlieniniisla Iplioseeui) nykyis«-t

lajit puuttuvat sukujen ollessa eilnstettuiua. Vk-
silyisten muotojen {1'aluJina- ja lUiinorlnskoli-
lojen. erinäisten amnioniittieni asteittaista muut-
tumista piiullekkiiisissJi kerroksis.sa on voitu tark-
kaan seurata; yleisesti tunnettu on myös kelii-

tys.snrja oelivarpaisesta Eohippuksesta meiiliin

päiviemme yksivarpaiseksi hevoseksi. Tiirkeitil

toilisteita p:n tueksi tarjoavat kivettyminä sUi-

l\nert. nykyisiii mnotoryliniiil ylidistiiviit väli-

rauoilot, kuten matelijoita ja lintuja välittävä
I i s k o I i n t u {ArclKropltryi, ks. t.) sekä sa-

niaisia ja paljassiemenisiä välittävä siemen-
saniaisten I fteriiiospermcfl ryiimä. Van-
himpien imettäväisten keskuudessa ovat n. s.

k o 1 1 e k t i i V i t y y p i t. joissa yliilistyy useam-
pien lalikojen. esim. liyönteissyöjiiin. peto- ja

kavioeläinten ominaisuuksin, milteipä vallitsevia.

3. Vertaileva anatomia ta rjoaa useim-
mat todisteet. Tämä tieteenliaara o.soittaa toi-

selta puolen lisSäiifyvää erilaistumista ja tiiydel-

listymistfi koko eliökunnassa, samoin myös yksi-
tyisis^ ryhmissä ja elimistöissä, toiselta puolen
tuipumuxta tästä liuolimatta pitää kiinni määrä-
tyistä ruumiinrakenteen peruspiirteistä. Kai-
killa samaan ryhmään kuuluvilla muodoilla ovat
elimet erilaisesta käytöstä huolimatta saman
pohjakaavan mukaan rakennetut, kun taas eri

rakennetta olevat organismit voivat aivan eri-

luontoisilla elimillään suorittaa samoja toimin-
toja. Vertailevassa anotomiassa puhutaan tämän
mukaan homologisista 1. samasyntyisistä
elimi>tä (esimerkkejä: lepakon, mnamyyrän, va-
laon ja ihmisen raajat, kalojen uimarakko
ja korkeampien luurankoisten keuhkot) ja a n n-

lopisirta eli samaa tarkoitusta palvelevista
elimiotä (kalojen kidukset ja korkeampien luu-
rankoisten keuhkot, kasveilla siemenet ja itiöt).

Vaj<tn p:n kautta nämä käsitteet saavat reaali-

sen arvon, samoin käyvät ymmärrettäviksi n. s.

surkastuneet elimet 1. rudimentit,
jollaisia yksin ihmisruumiissa lasketaan olevan
yli 90. Viimemainittuja tapaamme paikoissa,
missil läheisillä muodoilla on tärkeitä toimivia
elimiä: muulla tavoin ei niiden olemassaoloa voi
tieteelliMMti perustella kuin takaperoisen (tai
liillnnn olevan) keliitykson merkkeinä. (K-imerk-

keinS nidimenteista mainittakoon : vnskikäännecn
hartialuu^to. vnlnitten surkastuneet lantionjään-
nCkM-t. kivi linnun siiventynkä, maamyyrän ja

monien luolaeläinten siirka"tuneet silmät, ihmi-
sellä umpisuolen surkastunut lisäke ja silmän
puolikuun muotoinen poimu, korvin liikuttavat
lih.-ik«et y. m.; kasvikiinnnsta Hvyläjiiiiren sur-
kastunut 5:« he«le|. ijatiinnaisesti esiintyy or-
jrnni-mien piirissil n. s. n t a v i s m i n, rakenne-
erikoisuuksia, joita voi tuskin muuten selittää

kuin palautumisena esivauhempain kehitysasteelle

(esimerkkejä: kanuusruohon ;»7i>ri(i-muunnokset,
iiionivarpai.set hevoset, karvnpeitteiset ihmiset),
vrt. Ihminen, palsta S20 kuvineen.

! Elimistössä tapalituniitla asteittaista kohon-
i mistä, ruumiin eri elinten osaksi kehityksen var-

j
rella tullutta työnjakoa valaisee kat.saus

I

eliökunnan eri elimistys 1. o r f; a n i s a t-

sioniasteisiin. Alimmat eliömuodot ovat
pelkästään ketottomien alkulimajoukkioiden muo-
dostamia. Niitii seuraavat ovat eliöitii, joiden
yksisoluinen ruumis on muodolleen tarkasti eri-

I
laistunut ja n. s. soluelimlllä (or^iuclleilla) va-

I

rusteltu. Edelleen sellaisia, jotka ovat yhtyneet

\
määrätynmiiotoisiksi soluyhteiskunniksi, joissa

1 yhteiskunnissa jopa eri solutkin (yksilöt) voivat

suorittaa eri tehtäviä (työnjako). Välinuiodoilla
moiset yhteiskunnat suorastaan liittyvät moni-
soluisiin eläin- ja kasviniiiotoiliin. Edellämaini-
tuista alimmat (monet onteloeltiimet. ks. t.) ovat
vain kahden piiällekkäisen solukerroksen muodos-
tamia pikareja ; sisempi kerros, e n t o d e r m i, on
rnvinnoiioton, ulompi ektodermi, liikunnan,
lisäytymisen ja aistimisen palveluksessa. Tätä
seuraa sitten jatkuva elinten erilaistuminen kor-

keammissa eliökunnan jaksoissa, luokissa ja lah-

koissa; niinpä selkärankaiset eläimet muodosta-
vat suikulaisesta lAmphioxus) asteittaisesti ko-

hoavan muotosarjan.

4,Ontofrenian I. yksilökehitysopin
todisteista mainittakoon seuraavat:

Kaikki eliöt alkavat yksilöllisen kehityksensä
yksisoluisina, mikä antaa viittauksen niiden eli-

melliseen yhteenkuuluvaisuuteen ja polveutumi-
seen yksisoluisista kantamuodoista. Korkeimmil-
lakin eliiimillä esiintyy jatkuneen kehityksen var-

rella kahden alkicleliden edustama pastrula-
asle, joka on osittain yhtäpitävä sen elimistys-

a.steen kanssa, mikä alimmilla monisoluisilla jää
pysyväiseksi (ks. ylliisanottua). Tilysikasvui-

sina toisistaan melkoisesti poikkeavilla eläin-

muodoilla tavataan edelleen usein samanlaisia
nuoriiiismuotojn I. toukkia merkkinä yhteisestä

polveutumisesta. Niinpä kerrassaan tiintematlo-

miksi muuntuneilla loisäyriilisilliikin (lulshanka-

jalkaisilla y. m.) esiintyy alemmille äyriiiiseläi-

millo ominainen n :i u p I i n s-toukkn. Samoin on
monilla madoilla ja nilviiiisillii yhteinen n. s.

t r o k o f o r n toukka. Silmiinpistävil on k:iikkien

liiurankoissikiöiden samankaltaisuus: yhteist.ä on
niille m. m. kidiisrakoen sekii niiden välisten

valtimokaarien esiintyminen kidushen-jitykseen
soveliaan kaksilokoroi-en sydiimen oliella, piir-

teilii, jolka ollen kaloille ominaisia, viittaavat yh-
teiseen polvciitumi-ccu vedessilelilncistii kanta-
muodoista. S;immakon poikaset muistut lavat
vielä varsinaisen sikiöelämiin piiätyttyil kauan
kalo'a (raajojen puiile, iiimapyrslö, lihasmeta-
mecrit, sivuviiva). — Muita toilisteitn ; Täysikas-
vuisille kampel.ikaloille on ominaista pitkälle ke-

liittynyt ruumiin opiimiikaisiius; nuoret poikaset
läysiii tasnnuikaisina osoittavat niiden polveutuvan
ta-ainiiknisista esivanhemmista. Iletiilavalailta

puiiltiivat täysikasvuisina takarnnint. hampaat
in ulkf:korvat: emhryolla on kaikki kolme elin-

ryhmiiä. Monilla iniiillakin nisäkkäillil (miiu-

raliaiskäpy. nokkaeliiin). ioilta hampaat myöliem-
min puuttuvat, ne esiintyvät ainakin aiheina var-

haisemmilla kehitysasteilla. Ihmisen ruumista
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verhoaa sikiöasteella tiheä karva todistaen mui-

naista karvaisuutta.

Vllilinaiuituulaisten tosiasiain perusteella

H se e k e 1 kehitti n. s. biogeneettisen pe-

ru s s ii ii ti u ö n : jksilökehitykseu-sii (outoge-
n i a) varrella yksilö toistaa piiiikohdissaau ne
asteet, joiden kautta sen sukukehitys ifyloge-
n i a) on tapahtunut. Sukukehitystil sellaisenaan

kuvastaville outogeneettisille kehitysllmiöille hän
autaa uinien pali n genesis: kenogeue-
sis (ca-noycncsis} on laas se osuus, mikä tois-

ikäisellä nuoruuselämääu mukautumisella on yk-

silökeliityksen kulkuun (esim. myöhemmin hä-

viävät toukkaelimet).
Erittiiin suurta luotettavaisuutta saavat miiä-

rätyn kehityksen puolesta esitetyt todisteet, jos ne
yhtäpitävinä toistuvat useampien eri tieteenhaa-

rojen tiitkimuspiirissii (k e h i t y s o p i 1 1 i s e t

paralle Iit). Niinpii saa käsitys, että keskus-

hermosto on syntynyt ulkoihosta, tai luurankoisten

selkärangan yksinkertaisesta selkäjiinteestä yhtai-

kaa tukea anatomisista ja embryologisista tosi-

seikoista. Kolminkertainen parallelisuus (edellisen

lisiiksi paleontologinen) näyttiiytyy kalojen pyrstö-

muotoen kehityksessä (vrt. K a 1 a t, palsta 70.

5. Edellisten lisiiksi tulevat todisteet eläinten

ja kasvien maantieteellisestä levene-
misestä. Eläimistöt ja kasvistot osoittautuvat

ryhmittyneiksi maapallon eri osiin, ei yksistiiän

ilmastollisten y. m. maantieteellisten olosuhteiden

mukaan, vaan myös, ja etupäässä, oletetun mante-
reiden geologisen kehityksen ja rinnakkain tapah-

tuneen eliöiden sukukehityksea edellyttämällä ta-

valla. Aasian aarniometsissä on toinen eläimistö

ja kasvisto kuin esim. Etelä-Ameriikan aarnio-

metsissä. Eri systemaattisten ryhmien levenemi-

sessä ei sikiili ole ylidenmukaisuutta todettavissa,

vaan on ilmeisesti kukin kehityskeskuk-
sestaan levinnyt eriaikaisella syntykaudel-
laau vallinneiden tai myöhäisempien maantieteel-

listen olojen, merien ja mantereiden }'hteys- y. m.
suhteiden mukaisesti; siksipä on vaikeata, mil-

teipii mahdotonta pelkkien faunististeu ja floris-

tisten seikkain perusteella toimittaa kaikkia ryh-

miä käsittiivää biogeografista aluejakoa. Tässä
valossa ymmärrämme ilmiön sellaisen kuin Aust-
raalian omituisen alkuperäisen nisiikiiseliiimis-

tön. \'iimemainitun mantereen tertiäärikaudella

erottua vanhasta maailmasta katkesi vuorovaiku-
tus iiiiiden mantereiden eliiimistöjen ja kasvisto-

jen kesken. Kun kehitys nuiu:illa johti korkeam-
pien imcttiiväismuotojen (1'Uicvntnlia) syntyyn,
ja voitolle piiiisemiseen, säilyi Austraaliassa eris-

tettynii ja kehittyi edelleen alkuperiiisempi nokka-
ja pussieläimistö (s e k u n d ä ii r i f a u n a). Etelä-

Ameriikka edustaa vanhanaikuisine Edoitiiln-,

jyrsijii- y. ni. eliiimistöineen vähiin myöhähsempää
vaihetta imettiiväisten kehityshistoriassa (t o r-

t i ä ii r i f a u n a). P:n ja valintateorian kautta
käy edelleen ymmärrettäväksi endeemisten
eli kotoperäisten muotojen runsaus yksiniiisillii

valtameren .saarilla (e^im. Galapagos-saarten lOS

lintulajista S4 endeemistii) , samoin näiden muo-
tojen silmiiiinpistävät erikoispiirteet, esim. hyön-
teisten siivettömyys. Monelle suuremmalle ryh-

mällekin (esim. Etelii-Ameriikan kolibrilinnut)

on o.-oitettavissa oma 1 e v e n e m i s k e s k u k-

s e n s a, jolla alalla ryiimii on varsinaisen kelli-

tyksensä suorittanut ja siksi yksinomaisesti tai

muotorikkaimpana esiintyy. Useat muut eläiii-ja

kasvimaantieteelliset ongelmat saavat selityksensä
p:n kautta.

Samalla kuin kehitysajatus sellaisenaan on
saavuttanut milteipä yksimielisen hyviiksymisen
luonnontutkijain piireissä, ovat käsityk.set kehi-

tystä aiheuttavista ja ohjaavista syistä kulkeneet
eri suuntiin. Daruinin valintateoriaa on pidetty
riittämättömänil selittämiiän edistyvää kellitystä
— vilkasta keskustelua on herättänyt m. m. ky-
symys muuntelujen ,,valinta-arvosta". Sitä on
lisäelty ja tiiydennetty apuhypoteeseilla, toisissa
[liiieissä se on selityskokeena miltei hylättykin.
Kiistanalaisia ovat eritoten kysymykset: 1) mi-
ten syntyy uusia perinnöllisiä muunnoksia,
2) miten ovat mukautumat selitettävät; näihin
liittyy joukko sivukysymyksiä.
Neodarvinistinen koulu, saks. A u-

g u s t W e i s m a n n etunenässä, sovelluttaa ke-

hitysteoriaansa perinnölli.syysopin uusimmat tu-

lokset. Kieltäen kokonaan hankittujen (yksilön
elämän varrella saavutettujen) ominaisuuksien pe-

riytyväisyj-den, sikäli kuin muutos ei ole ulot-

tunut sukusoluihin (ruumiin perinnöUisyysainek-
seen), pitää tiima koulukunta valintaa kaikki-
voipana kehitysmahtina. Kaikenpuolisen eteviim-

myyden perusteella tapahtuvalle valinnalle ulkoi-

sessa olemassaolon taistelussa jksilöjen kesken

(p e r s o n a a I i- 1. yksilövalinta) kysy-
myksessäoleva käsitystapa katsoo pohjan synty-
vän jo sukupuolisoluissa (itu- 1. alkioplasmassa,
saks. Keimplauma) tapahtuvissa valintailmiöissä

(germinaalivalinta). Näissä pienet eliön

eri ominaisuuksia edustavat yksityisaiheet (de-

terminantit) taistelevat keskenään elin-

ehdoista ja suhteellisella voimistumisellaan tai

heikontumisellaan mäilriiävät eliön kokonaislaa-
dun, mihin seulova jksilövalinta sitten voi käydil

käsiksi määräämään kehityksen jdeissuunnan
(vrt. Perinnöllisyys). Tälle pohjalle ra-

kentuu kokonainen monimutkainen oppijärjes-

telmä.

Dar\vinin perusajatusta on myös W. R o u x
koettanut sovelluttaa eliöiden sisäisiin ominai-
suuksiin esittäessään oppinsa elimistön eri osien

välisestä taistelusta. Solut ja soluryhmät kamp-
pailevat keskenänsii tilasta, ravinnosta ja myös
ärsykkeestä, joka edistää niiden kehitystä ia

toimintaa. Voimakkaimpien voitollepääsemisestä

on seurauksena elinten rakenteessa kulloinkin

huomattava tarkoituksenmukaisuus.
Mutatsioniteorian (ks. t.) luoja II. d e

Vries ja hänen oppilaansa katsovat uusilla

ominaisuuksilla varustettuja muotoja syntyvän,

ei viihittiiisen muuntelun ja ominaisuuksien ka-

sautumisen, vaan suurempien, jiilkeläisissä äkkiä
s. o. hyppäyksittiiin esiintyvien muutosten kautta,

joilla muutoksilla on todellista valinta-arvoa ole-

massaolon taistelussa. Jloista muuntelua de Vries

nimittiiä m u t a t s i o n i k s i. De Vriesin käsi-

tys perustuu suureksi osaksi tuloksiin, joihin hän
tuli viljelemiillii Oftiothcra laninrckiarm kasvia;

tiiman hän sai äkkiä hajautumaan useaksi py.sy-

viiiseksi eri muodoksi.

Uusien muotojen säilymisen vanhojen keskellä.

s. o., etteiviit ne ristisiitoksen kautta jälleen hä-

viä muunlaisten joukkoon, vaan jatkavat kehi-

tystään omaan suuntaansa, koetti M. Wagner
selittää migratsioniteoriansa avulla,
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iiilnWa mukaan ni a a n t i e t e e 1 1 i n e ii o r i s-

t v III i n e 11 tussit olisi estiiv&iiU vaikuttiiiiruii.

Kn>tyiiiiiif:i on seurauksena jok» nuiolojeu uktii-

vi"»-lii "nrlyniisestfi uusille alueille tai passiivi-

- vasesta tai koko alueen eristymi-

. prosessin kautta. Niiin synty-

ui-iK.?! uu luikittava m. m. nykyisten lajien maan-
tieleflliset roJut. TfiliUn liittyy läheisesti s u k u-

p u o I i e r i s t y m i n e n. jolloin parittumista eri

suuntiin kehittyneiden muotojen kesken joko vie-

tin heikentymisen tai paritteluelinten epiisopivai-

:>uuden takia ei eniiä tapahdu.

Vastakohtana selityskokeille. jois.sa ulkoiselle

.sattumalle annetaan suuri merkitys, mainitta-

koon monien liuomattavien tutkijain, ni. m. ai-

kamme etevimpien paleontologien edustama n. 8.

uus- I n e o- ) 1 a m a r e k i 1 a i n e n suunta, joka

antaa piiämerkityksen vaihtuvien uiko olojen vai-

kutukselle sekS elinten käytölle ja käytiin puut-

teelle. Kehitys esiintyy vastavaikutuksena ä r s y-

ty k se Ile. joka kohtaa milloin mitäkin ruu-

miinosaa muuttuneiden ravinto-, valo-, lUmpö-

y. m. olojen johdosta, Vuslaniarckilaisen suun-

nan opeille n&yttiiä antavan tukea kokeellinen

biologia, joka i>n ci-<iitl:iiiiit • riiiäi-<issä tapauk-

sissa enemmän t. vähemmän pysyviä muunnoksia
voitavan synnyttiiU ulko-oloja muuttamalla, joi-

kin .saavutettujen oniinai*nuksipn periytyväisyvs

toistaiseksi on katsottava epäilyksenalaiseksi (vrt.

Perinnöllisyys, palsta 400 1. Voimakasta
lisätukea antavat tälle oppisuunnalle sitäpaitsi

rudimentiiäriset elimet.

Edelleen on tutkijoita, jotka, kuten botanisti

Näjieli. iiiikeviit kehityksen tapahtuvan sisäi-

sistä .-yistU. riipimmatta olevista ulko-oloista ja

olemassaolon taistelusta. Viimemainituille jää

vain toisarvoinen, säännöstelevä merkitys. Kai-

kissa eliöryhmissä tapahtuu edistystä alemmasta
korkeampaan, niin koko ryhmil,s.sä kuin yksityi-

sis.su elimissä. Tältä kannalta käyvät ymniärret-

tUviksi eliöille ominaiset symmctriasuhteet ja scl-

lai.'!et ominaisuudet lm. m. monet systemaattisista

tunnuksista, kirjaukset y. m.), joiden ei voida

kutsoa olevan miksikään hyödyksi eliölle ja joi-

hin nähden varsinainen ..käyttö" ei voi tulla

kysymykseen ; valintaopin tai alkuperäisen la-

marckianismin kannalta on vaikea niiden r.lemnssa-

oloa perustella. Käsity^-tUän Näfieli on niinittä-

Dj-t täydellisty mi s- I. progressioni-
p r i n • i i p i k s i ja se on myös saavuttanut
melkriixta kannatusta.

Ihmisen jiolveutumisesta ks. Ihminen ja

Neanderthal.
l'. on laikuttanut mitä suurimmassa määrässä

hedelmöittävä-sti ennen kaikkea biologisiin, mutta
myOii aoiiiolojfiniin y. m. tieteisiin. Ei mikään
biolo::inen teoria ole herättänyt niin paljon uusia

.iijyk<iä, avannut niin monia uusia tutkimiis-

i.< 1 kuin «e. eikä mikään muu biolo>,'inen oppi

nivuskaan ole yhtä suuressa määrässä vaikutta-

nut yleiseen ajatustapaan tieteen piirien ulko-

puolella.

(Cbarleii Daruinin teokaista ks. Darwin, 2;

E. Ilarckel, ,,Natllrliche Sehöpfunpspf-Hohichte"
(10:ii pain.l, L. I'late, ...Selefiionspriiizip iind Pro-

blemc ib-r .Artbiidunp" (1008), Hama, ..Ijoitfiiden

der lJ<-7.eiulenzth»-orie" (1913), K. C. Schneider,
,,Ein(Uliriin^ in die Deszendenztheorie" (2:nen
pain. 191 li. Abel, Drauer y. m., „AbstammunKH-

lehre" (UHl), .-V. \Veisniann, ..Vorträge iiber die

Deszendenztheorie" (;i;s pain. 1914), sama, ,,Pie

Selei-tionsllieorie" (1909), \V. Koux, „Der Kampf
der Teile im Or-ianisnius" tlSSl), II. de Vrios,

..Mutationstheorie" (1901-0.^), M. \Vapner, ,.Kut-

steluiiig der .\rteii durch räumliclie Sondonin);"

(IS89|, A. Pauly, .,l")ar«inismus lind l.amarekis-

mus" (lOOf)), C. V. Nii;:oli. ..Merhaiiisoh-physio-

lojrische TIuHirie der .\bstaiiiniuiijrslohre" (1884).

.Suomeksi iliiie>lyiieestä p:ia käsittelevästä kir-

jallisuudesta mainittakoon: Charles l)ar\vin. ..La-

jien synty" (19141, J. E. .\ro, ..Kehitysoppi ny-

kyisellä kannalla" (1907). llesse. ..Polveutuiiiis-

oppi ja Darvinismi" (1907). IJaiber, „EläinUu

synty, kehitys ja loppu" (1908), Kinar Fieandt.

„lhmisen polveutuminen" (1910), W. Leohe, ..Ih-

minen" (1914). Yleisniheisistn mainittakoon:

B. Vetter, ..Kehitvsopjii ja ihminen" (1907).]

V. A. A-io.

Polvi fpcitiil, inaaliiurankoisteii reiden j:i

säären rajakohta, jossa sijaitsee reisi- ja sääri-

luun välinen sarananiveltä niuistntlava p.-n i v e 1

(arliculatio ijeniil. Nivelen elupiiolella on useim-

milla nisäkkäillä ja eräillä iiuiillakin luurankoi-

silla vielä nelipäisen reisilihakson jänteessä oleva

jänneluu, p o I v e n I u m p i o (imltllii). P. nivel

en ruumiimme suurin nivel. Se jakautuu kolmeen

o.saan sisä- ja ulkopuoliseen reisisääriluiiniveleen

ja reisiluu-luinpionivcloen. Reisi- ja säiiriliuui vä-

lissä on p.nivelessii kaksi puolikaarennuioloista

rustokiilaa n. s. nivdkiiMukat (tiienisci), jotka

sekä helpottavat nivelen liikkuvaisuutta että hei-

kentävät sysäysten voimaa ja siten suojelevat ruu-

mista täräyksiltii. P.-nivelessä on vahvoja si-

teitä, jotka osittain kulkevat nivelen kummalla-
kin sivulla (heikommat myös nivelen takana)

osittain väliseinän tavoin nivelen si.siillii. P. -ni-

velen ctupuolitse kulkee nelipäisen reisilihaksen

jänne. Polvinivelen nivelpussi on hyvin laaja, teh-

den mahdolliseksi nivelen liikkeet (koukistuksen

ja ojennuksen). Näiden lisäksi voi jalkaa p:sta,

sen ollessa kfiukistcttiina kiortiiä iiieman sisään-

ja ulospäin. P.-niveleii seutuvilla on useita lima-

säkkejä, joista osa on yhteydessä mainitun nive-

len kanssa o.sa erillään siitä. Viimemainittuihin
kuuluvat p:n-lunipion limasäkit. Y. K.

Polvi-eteinen tila ks. S y n n y t y s.

Polvi-ilmiö, pntellnari-ilmiö, patellaari-ref-

It-ksi 1. heijastus, vapiuvsti alasriippuvassa tilassa

olevan säären ja jalan eteenpiiin poiiimlitaniiiien

polvilumpion alaosasta sääriliiuliiin kulkevaa jän-

nettä koputettaessa. P:n säännöllinen nleinassa-

olo on usein tärkeä merkki hcrmoslon tauteja tut-

kittaessa, jossa sen kotonminen, kuin myöskin sen

liiallinen herkkyys viittaavat erikoisiin tautei-

hin.
"

^f. Oli.

Polvijärvi. 1. Kunta, Kuopion I., Liperin

kihlak., Polvijiirven Kiiusjärven nimismiesp.;

kirkolle Kontiolahden rautatieasemalta n. 30 km.
Joensuusta 43 km. Pinta-ala 780,4 km', joata

viljeltyä maata (1010) 7.87.5 ha (siinä luvussa

luonnonniityt .5,(591 ha, viljaakasvava kaskimaa
18,40 ha, puutarhu-ala 1,>< hn). Manttaalimäärä
37.>«t«, talonsavuja 471, torpansavuja 98 ja

muita savuja 10 (1907). 5,113 »s. (1913); 1.0,5.')

ruokakuntaa, joista maanviljelystä päilclinkeino-

naan harjoittavia 878 dOOl"). 70.5 hevosta,

4,397 nautaa (1911). — Kansakouluja 8 (1914).

Säästöpankki. Haara-apteekki (Liperin apteekin).
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Liperin kunnanliiäkäri kiiy P:n kunnassa siiän-

uöllisesti kahdesti kuukaudessa. — Teollisuuslai-

toksia : osuusmeijeri, sekä sen yhteydessä saha
ja mylly (kirkolla) ; meijeri (Martonvaaran ky-

lässä). — 2. Seurakunta, keisarillinen, Sa-

vonlinnan liiippak., YläKarjalan rovastik. ; kuu-

lui aluksi rukoushuonekuntana Kontiolahden kap-

peliin, perust. tuomiokapitulin päätöksellä 10p:ltä
maalisk. 1824 ikirkko valmistui vasta 1847) ;

muodostettiin Liperiin kuuluvaksi kappeliksi keis.

käskykirj. 18 p:ltä tammik. 1856, jolloin siihen

liitettiin lisää osia Kontiolahdesta ja Kaavista,

saaden samalla oman saarnaajan, sekä v:sta 1878

alkaen oman kappalaisen; määrättiin erotetta-

vaksi omaksi khrakunnaksi keis, käskykirj.

10 piitä syysk. 1879, mikä toteutui v. 1901. —
Kirkko puusta, rak. 1879-81. L. Il-nen.

Polvilumpio 1. polvenlumpio ks. Jalka ja

Polvi.
Polvipahka, eliiinl., on nautaeläimillä kovaper-

nuuitoisissa navetois.sa hyvinkin tavallinen. Jat-

kuvasta loukkaantumisesta tulehtuu nahka ja sen

alaiset osat etujalan polvessa, mihin ilmestyy vä-

hitellen kasvava ja kovettuva, usein varsin suu-

reksi tuleva turpoama. Tämä haittaa eläimiä

harvoin. Nuorena se tavallisesti katcaa hauteilla,

väkevillä voiteilla y. m., vanhempana se vaatii

leikkausta. Kp.
Polvirukous, sellainen rukous, jota toimit-

taessaan rukoilija on polvistuneena. Yleensä kat-

soo evankelinen kirkko rukousasennon yhden-
tekeväksi asiaksi. Mutta eräissä uskonsuunnissa
pidetään erittäin tärkeänä, että rukoilija rukoil-

lessaan aina polvistuu. Niin esim. n. s. ,,rukoile-

vaisten"' keskuudessa Länsi-Suomessa, V. P.

Polvitulehdus (gonitis), polvinivelen tulehdus,

joka saattaa johtaa joko vesimäisen, seroosisen

nesteen ((). serosa s. hydrartrosis) tahi märän-
sekaisen nesteen (g. purulrnta) kasaantumiseen
polviniveleen. J/. 0-D.

Poly ... ikreik. poJi/'s = moni, paljon), yhdis-

tyksissä = moni-.

Polyadelfia ks. Linnöu siitinjärjes-
t e 1 m ä.

Pölyaines [y'-], kreik. kirjailija kotoisin Ma-
kedoniasta (2:sella vuosis. j. Kr.). F., joka toimi

asianajajana Roomassa, sepitti aivan epäkriitil-

lisen teoksen kreikkalaisten ja roomalaisten sota-

juonista („Strategemata") ; sillä ei ole kirjallista

arvoa, mutta aineskokcelmana se on suuriarvoi-

nen etenkin siksi, että se suureksi osaksi perus-

tuu hävinneihin lähteihin. L. T.

Polyandria (kreik. poly's = moni, ja andre'ios
= miehekäs I. 1. Monimiehisyys, moniavioisuus,
jossa vaimo elää avioliitossa usean miehen kera.

ks. Avioliitto. Perhe.
2. ks. L i n n (5 n s i i t i n j ä r j e s t e 1 m ä.

Polyarthritis rheumatica acuta, äkillinen ni-

velleini.

Polybios f-y'-} (n. 201-120 e. I\r.), kreik. val-

tiomies ja historioitsija Megalopoliista, akhaia-
laisen liiton stratesin Lykortaau poika. Jo nuo-

rena P. antautui valtiolliseen toimintaan; hän lä-

hetettiin liiton puolesta Aleksandrian hoviin ja

valittiin 169 e. Kr, liipparkhiksi (ratsuväen joh-

tajaksi). Kun akliaialainen liitto oli voitettu 166
e. Kr„ lähetettiin P, 1,000 muun ylhäissukuisen
akhaialaisen kanssa panttivankina Eoomaan,
Siellä hän joutui nuoremman Scipion läheisim-

26. vn. Painettu '"/s 15.

pään seurapiiriin, ja 16-vuotinen oleskelu tässä

ympäristössä opetti häntä näkemään, mistä Roo-
man valtaannousu johtui ja miten keskenään
kiistelevien kreikkalaisten oli toivotonta koet-

taakaan asettua tiitä vastustamaan. Laajat mat-
kat Rooman valtakunnassa vielä .selvittivät hänelle

Rooman kyvyn anastaa ja pitää valtaa hallussaan.

P, sai 150 e. Kr. luvan palata kotimaahansa, mutta
kutsuttiin jo 149 seuraamaan Scipiota kolman-
teen puunilaissotaan. Korinthoksen hävityksen
jälkeen 146 hän sai toimeksi matkustella Krei-
kassa koettamassa selvittää ja lieventää kreikka-
laisten vaikeita oloja. Senjälkeen hän jälleen

oleskeli Roomassa ja seurasi v. 133 Scipiota Nu-
mantiaan. — Oleskellessaan Roomassa P. ryhtyi

kirjoittitmaan maailman historiaa v:sta 266 e.

Kr. lähtien. Teos oli jaettu 40 kirjaan, joista 5

on kokonaan säilynyt ja muista on varsin suu-

ria otteita. Suurimman huomion P. on omista-

nut oman aikansa kuvaukseen ja se mikä siitä

on säilynyt, on erinomaisen arvokasta, kun se pe-

rustuu hyvin luotettaviin lähteihin. P. tahtoo

myös osoittaa valtiollisen kehityksen suuntaa ja

selvitellä tapahtumien syitä, mutta kun hänen
mielestään historian tulee opettaa, tulee hänen
esityksensä toisinaan liian tarkoitusperäiseksi,

L. T.

Polycarpicae, erikoppiset, suuri kaksi-

>irkkaisparvi, jonka päätuntomerkkinä on eri-

lehtinen eniiö. Pääedustajia on leinikköisheimo

f Haniinculaccie). P, -parven systemaattinen mer-
kitys on hyvin suuri. M, m, otaksutaan siitä

yksisirkkaisten haarautuneen itsenäiseksi luo-

kakseen, K. L.

Polychseta ks. Sukamadot.
Folycladia ks. P o 1 y k 1 a d i a.

Polycotyledoneas ks. il o n i s i r k k a i s e t.

Polydaktylia (kreik. poluda'klylos = monisormi-
uen), sormien tai varpaiden yliliikuisuus. Tämä
on yleisimpiä raajoissa tavattavia kehitysvirheitä.

Yksinkertaisin p.-muolo on se. jossa sormen
kynsifalangi on piiastaan kaksijakoinen, sormen-

pää tavallista leveämpi ja kynsi leveä, epätäydel-

lisesti kaksio.sainen. Tämän ja koko sormen täy-

dellisen käilleen jakautumisen välillä tavataan
kaikkia mahdollisia välimuotoja. Useimmiten ovat

ensimäiuen tai viides sormi täten jakautuneet,

toisinaan useampi sormi samassa kädessä, Yli-

li.kui.set sormet ovat useimmiten surkastuneita,

joskus ne cvat muun käden yhteydessä ainoas-

taan velton nahkasillan avulla ja silloin helpot

leikkaamalla poistaa. Kehitysvirhe menee usein

perintönä. Y. K.

Polydeukes [-de'iikrsj, Zeuksen ja Ledan poika,

Roomassa Pollux (ks. Dioskuurit),
Polydipsia (kreik. poly'.<t = moni, ja dipsa =

jano), sairaloisesti lisääntynyt jano, jollainen

esiintyy esim. sokeritaudis.sa.

Polydoros l-y'döros], kreik, kuvanveistäjä

Rhodoksesta (1 vuosis. e. Kr.), valmisti ylidessä

Athenodoroksen ja Ajiesandroksen kanssa Lao-

koonin (ks, t,) kuvapatsasryhmän.
Polyedri (kreik. pnly's = vaam, ja h^dra =

pinta), monitaso (ks. t,).

Polyembryonia, inonialkioisuus, usei-

den kasvialkioiden esiintvminen siemenessä,

K. L.

Polyfagia (kreik. poly's = moni, ja phage'in =

syödä), sairaloisesti lisääntynyt nälkä ja ruoka-
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: .ilu jolloin »ekä «yikiäiin suuiiunttonmt iiiiiiirät

Tl. lih^i.i mokaa kuin niyö>kin knikeuiiioistti.m kuulu. V. esiintvy tuuutuostii-

.ksiss;i häiriytynetMi liernio.<tontoi-

niiuuou ;.i |>..^yykillisen tilHii morkkiiiii. .U. It-H.

Polyfoninen tkreik. po/i/'« = nioui. ja f>hOiU''

-

. on muniiUiniuen siiveltyyli, jossa Hii-

.'llisiinniuu it.seniiisesti eriKvUt toisis-

U4U. ^>.iveltekuillisesti tiimli snavutetniin eten-

kin liilen. että äänet liikkuvat eri rytmeissä.
'.\ esiintyvät myös siikeiilen iilku- ja

::\t eri äänissä eri ajalla. P:n tyylin

e- ;i.»-n i:i.'ii merkitys on vastukclitaisteii aines-

ten ilraamallisessa punoutuniise.ssa. Iiomofonisen

iks. t.i tyylin e»luslaes.sji lyyrillistä tunuelnm-
puolta. /. Ä.

Polyfyleettinen ks. M o n o f y I e e t t i n e n.

Polyfyllia ikreik. po/y'* = moni. ja iihiillon.'=

leliti'. lelitiluvun li.säys lehtikiehkurnssn. Esim.
Parts quadrifoliaUii on usein ö lehteä neljän ase-

niesta. Relievästi kasvavilla kasveilla, joilla on
' .kkai^et lehdet, on usein 3-4 lehteä kahden

i-sta I syreeni. Lythrum. Lysimachia, llyperi-

cmm y. m. i. Voimakkailla iduilla on toisinaan 3

sirkkulehteä kahden asemesta (pellava, vaahtera

y. m.). Kukan lehtien lisiiiiii

tvmisestä ks. P 1 e i o t a k s i a.

J. I. L.

Foly^ala. linnunruoho,
pieniä siuiterttuisia Polyciulancr-

beimon ruohoja, joiden kukat
muistuttavat hernekukkaisti

kukkia. Varsilehdet suikeit

Meillä 2 harvinaista lajia nii

tyillä. varsinkin kalkkiperäisellä

maalla. — Erittäinkin .-Xmi'.

riika.s.sa on paljon lajeja. o.-a

niistä |>ensaita. P. 8fnega>'A

Koadaan lääkkeenä käytettäviiii

ft e n e p a j u u r t a. K. L.

Polygamia ikreik. fmly'-<

moni. ja gnmon = avioliittu; .

I. Moniavioisuus, ks. Avio-
liitto. — 2. ks. L i n n (^ n
riitinjärje.stelmä.
Polyglotti ikreik. poly'glöttos), monta kieltä

puhuta, monikielinen, ks. P o 1 y p 1 o t t i r a a-

m a t t u.

Polyglottiraamattu (kreik. /)o/y'» = moni, ja

glöttn - kieli; siis = ..monikielinen raamattu"),
ruamatliipainos. johon alkutekstin rinnalle on
Järjestetty useampia vanhempia käännöksiä (ks.

Raamatunkäännökset). Kuuluisimmat
p:t ovot: komplutumilaincn (kompliiten-

xinen), painettu Espanjassa .Mealil dc llenarezin
kaupungissa (roomalaisten foniplutum) 1.51:1 17

kardinaali Franz Ximenezin kustannuksella,
antwerpenilainen (liiblia regia), pai-

nettu l.')09-72. pariisilainen, painettu
1620 45, ja lontoolainen, joka en tieteel-

li-i^sti arvokkain ja valmistui 16.">7. Viimeksi-
mainittu teos, jenka toimittamiseen En(.'lannin

kaikki oppineimmat kielimiehet |{. Waltonin joh-

dolla ottivat osaa, käsittää kuusi folionidettä ja

«isiiUäa raamatuntekstejä yhdeksällä eri kielellä.

Ar. //.

PolygnotoB lygnö-l, kreik. maalari, .\frlao-

phonin [>oik.-i. Tha-oi. saarelta. Kuult. 470 luvulla

hän siirtyi .\tc<-iisuin, jooa hän ensin koristi

Polygala rulgarls.

Theseukseii pyhäkön seinänianlauksilla. 4liO luvulla

P. yhdessä Mikonin ja Pauainoksen kanssa varusti

Ateenan aiiorau stoaa .seiniinuialaiiksilla. Pau
saniaan kuvausten kautta parhaiten tunnetut ovut

P:n knidolaisten kokoussaliin Delphoihiu teke

mät seinämaalaiik.set. joissa hän esitti kreikka
laisten Uilulöu hävitetyn Troian rannalta ja Odys
scuksen käynnin manalassa. 1*. maalasi vaalealle

pohjalle neljällä värillä, ilman varjostusta ja

perspektiiviä. Kuvissa oli kaikkea hallitseva yh
tenäineu sommittelu ja henkilöt olivat vaikutta
vasti luonnehditut. Niiden tunnelma oli voima-
kas ja ylevä ja niiden henkevä suuruus vaikutti

tuntuva.sti m>öliempiinkin sukupolviin. L. T.

Polygonatum ks. Kielo.
Polygoni (kreik. pot y's = tno\\\. ja gony

kulma I, niaiiikulmio (ks. t.).

Polygonum ks. T a t a r.

Polygynia (kreik. ;)o/;/'.s = moni. ja (7j/m' = nai-

nen). 1. Monivaimoisiuis. ks. .\ v i o 1 i i 1 1 o. —
2. Kasvit., m o n i e m i s e t, lahko useissa Linnan
siitinjärjestelmän luokissa.

Polyhaliitti vuorisuolakerrostumissa esiintyvft,

tavallisesti punainen kivennäinen, kaliunima^ne-
sium- ja kalsiumsulfaattia (KsS04. MgSO«. 2CaS0«.
2II;0). E. il-nen.

Polyhistori (kreik. polyi'stur), monitietiijä.

monipuolisesti oppinut, useihin tieteisiin pereh-

tynyt.

Polyhymnia (kreik. Pnly'wnin). „laulurikas",

kreik. runoudessa yksi yhdeksiistii muusasta. Sen-
jiilkeen kuin (roomal. keisarivallan aikana) eri

muusille määrättiin eri taidealat, edusti P. tans-

sia; nykyään P:lla useimmiten tarkoitetaan kor-

kealentoista laulurunoutta (ks. Muusa), /,. T.

Polykarpus apostolinen isä. synt. 1 :sen vuo-

sis. loppupuolella j. Kr., tuli 2 :sclla vuosis. Smyr-
iian ^ellrakunnan piispaksi ja kärsi marttyyri-
kuoleman, todennäköisesti 155. lliineltä on säi-

lynyt kirje filippiliiisille. joka sisältää kehoituk-

sia kristilliseen elämään. Hänen kirjeensä on
julkaistu esim. Zaiinin kokoelmassa ,,Patrum
apostolicorum opera", II. Kertomus P:n mart
tyyrikuclemasta on säilynyt Smyrnan seura-

kunnan kiertokirjeessä, joka on julkaistu sa-

mn.ssa kokoelmassa. E. K-a.

Folykladia (kreik. poh/s = moni, ja kindo.i =

vuosivesa), kasvitauti, jonka aiheuttavat laliein-

min tuntemattomat syyt. Yleensä luullaan tau-

din syntyviin liian voimakkaan ravinnon johdosta.

P.-taudeissa kehittyy luonnottoman palhon silmuja
oksiksi, jolloin syntyy tuulenpesiä. Havu-
puissa tavattavat tuulenpesät, joiden ailieuttajat

ovat tuntemattomat, kuuluvat siis p.-ilmiöihin

ja oikcimmin olisivat myöskin koivnissammekin
esiintyvät tuulenpesät, joita loissieni Tapiirina

bclulitia (ks. Paljaskoteloiset) aiheuttaa,

luettavat täliän. P. -ilmiöitä voidaan huomata sekä

puhtaasti kasvullisissa osissa että kukinnoissa.

Ilaarniset rukiin- ja vehnäntiilikät (ominaisuus

voi olla periytyvä) kuuluvat tähän, samoin kuin
toisinaan tavattava luonnottoman runsas kiipy-

jen muodostus (kuusessa in niiinnyssä). J. I. h.

Polykleitos ly'-], kreik. kuvanveistäjä .Sikvo-

nista (tai Ar;;oksesta), eli 5:nnen vuosis. lop|)u

puoliskolla; arpolaisen kuvanveistosuunnan huo-

mattavin edust.aja. Hänen teoksistaan, joista

Useimmat olivat pronssista, antavat eräät siiily-

neet marmorijäljennöksct jonkunmoi.sen käsilyk-
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sen. P:n varsiiuiiseiia alana oli nuorekasten

kilpavoittajain kuvaaminen ; näistä tunnetuimmat
olivat keiliiuinkautaja (Doryplioros)

, jota pidet-

tiin norniaalisuliteiilen tävdellisimpänä ilmaisuna

ja ylistetty voitonseppclettä päiiliänsä sitova nuo-

rukainen (Diadnmenos). Harvemmin P. valmisti

naisenkuvia, mutta Argokseu Herautemppeliin

hän teki kullasta ja norsunluusta jumalattaren

kuvan ja erästä kopiona säilynyttä, taistelusta

väsynyttä amatsonia esittävää kuvapatsasta pide-

tään P:n tekemänä. P:n muovailu oli leveätä

ja pani pääpainon rakenteellisesti tärkeälle.

Kuvapatsaissa ruumis on vankka ja jou.stava,

mutta suhteet raskaammat kuin samanaikuisissa

attikalaisissa teoksissa. P. pyrki yleispätevien

ihannesuliteiden löytämiseen ja vakiinnuttamiseen.

ja etenkin luinen Doryphorostaan pidettiin tässä

suhteessa mestarin saavutuksena. P:u pysty-

kuville tyypillistä on, että ruumiin paino on yk-

sinomaan toisen jalan varassa; toinen jalka jää
liiukan taaemmaksi, koskettaen kevyesti maata,
valmiina turvaamaan tasapainoa. P:n vakavalla
taiteella on ollut tuntuva ja terveellinen vaikutus
aikalaisiin ja myöhempiiukin sukupolviin. L. T.

Polykrates f-kra'iis], Aiakeen poika. Samok-
sen tyranni (G:nnen vuosis. loppupuoliskolla). P.

sai voimakkaan laivaston avulla vahvan merival-

lan perustetuksi ja harjoitti laajaa merirosvousta.

Hän ylläpiti loistavaa hovia, suosi runoutta ja

teetti suurenmoisia rakennustöitä (esim. Samok-
sen muurit, vesijohdon y. m.). Hän oli sekaantu-

nut persialaisten politiikkaan, ja avusti Kamby-
sesta tämän retkellä Esryptiin. Sardeen i)ersialai-

nen satraappi lopulta viekkaudella vansitutti ja

surmautti hänet (522 e. Kr.). L. T.

Polykroismi 1. pleokroismi (kreik. poly's

= moni, komparatiivi j)lefi(m, ja fc/iräma = väri),

eräissä kahtaistaitteisissa kivennäisissä (ks.

Kide) näkyvä valo-opillinen ilmiö, mikä johtuu
siitä, että polariseerattu valo imeytyy niiliin sekä
laatuunsa että määräänsä nähden erilailla sen

mukaan, minkä joustavuussuunnan mukaan valon-

säteet värähtelevät. P. ilmenee siten erilaisina

ja erivoimakkaina väreinä määrätyissä suun-
nissa. Yksiakselisissa kivennäisissä voi näkyä
ainoastaan kaksi (d i k r o i s m i) ja kaksiakse-
lisissa kolme pääväriä. E. M-neti.

Polykromia (kreik. po/j/'« = usea, ja khr(hna =

väri), plastillisten esineiden, kuvanveistoksien ja

rakennusten vaikutuksen korottaminen luonnolli-

silla tai sovinnaisilla väreillä, joko täyttä tai

osittaista maalaamista käyttämällä, tai esineiden

valmistaminen erivärisistä aineista. Alkuaan
muoto- ja väririkkaiden. alkavain sekä arkais-

ten puu- ja terrakottatyylien luonnollisena täy-

dennyksenä ollen p. periytyi kivimuotoihinkin
ja on ammoisista ajoista häikäisevän valorun-
saassa, värikkäässä etelässä, esim. Egyptissä.
ollut laajalti käytännössä. Kalkki- ja hiekka-
kivitemppelien ja kalliohautain uiko- ja sisä-

seinillä, pylväissä ja kohokuvissa koreili kirk-
kaan heleä väriasteikko. mutta värillinen luon
nollisuus oli kuvapatsaissakin päämääränä —
esim. silmäterät usein hohtckivistä. Sovinnai-
sesti, kuten aluksi Kreikassakin, miesten iho-

väri kuitenkin aina esitettiin tummempana kuin
naisten. Kuvittelusta, että kreik. rakennus'aide
muka olisi ollut väritöntä, tekivät arkkitehti
Hittorff (..Arcliitecture polyclircme chez les Grecs".

ISiiU). Semper y. ui. ankarasta teoreetikkojen

vastustuksesta huolimatta lopun, ja että Krei-

kassa kuvanveistoksetkin useimmiten olivat p o-

1 }' k r o m i s i a, siitä ollaan nyttemmin täysin
selvillä, joskohta marmoripinnoilla värit olivat-

kin läpikuultavampia, osaksi pintaan poltettuja

vaha-, n. s. enkaustisia värejä; värittämättä tai

heikkovärisinä kai myös yleensä pysyivät puh-
taasti konstruktiiviset osat, kuten esim. pylvään-
varret. Keskiajalla p. pääasiallisesti supistuu
kuvanveistoksiin, mutta on täysivärisiä sisustoja-

kin, etenkin romaaniselta ajalta olemassa; rene-

sanssiaikana yksityiset taiteilijat., Donatello. Des-
biot, Niccolo da Uzzano, vielä suorittavat kau-
niita polykroniisia kuvanveistotöitä, barokkiaika
maalaa räikeii.sti ja kultaa puusta valmistetut
kirkkoenkelinsä, pyhimyksensä, vaakunansa, mutta
sittemmin p. vasta uusimpina aikoina on tullut

uudestaan erityisemniän huomion esineeksi. Xlie

lenkiintoisia kokeita ovat m. m. Max Kliugerin
Salome-. Beethoven- y. m. patsaat (erivärisine

marmoreineen roonial. malliin), eräitten Etelä-

Saksan pikkukaupunkien katuvarsien, kirkkojen
järjestelmälliset maalauk.set ja ameriikkalaisten
polykromiset kokeet tiilitvylin yhteydessä.

U-o N.
Polyksena (kreik. Polyksc'ni:), kreik. taruhen-

kilö. Priamoksen tytär. ks. Akhilleus.
Polyniastia ks. Rinnat.
Polymeria (kreik. prj/?/'s = moni, ja »icros = osa)

on se isomerian (ks. t.) muoto, jossa eri aineiden
molekulaaripainot ovat kerrannaisessa suhteessa

toisiinsa, esim. CH.O, C,H,0. ja CjH.O,-

Edv. Hj.

Polymerinen (ks. Polymeria), monijaksoi-
nen. monihaarainen.
Polymerisatsioni, ilmiö, jossa kaksi tai useam-

pia samanlaatuisia molekyleja yhtyy yhdeksi
molekyliksi, jolloin syntyy yhdistyksiä, jotka
ovat polymeerisessä suhteessa toisiinsa (ks. P o-

1 y m e r i a).

Polymorfismi (kreik. poly's = moni, ja morphe'
= muoto). 1. Geol., monimuotoisuus, tarkoittaa ki-

vennäisten kykyä, kemiallisen kokoomuksen py-
syessä samana, esiintyä eri muodoissa ; erilainen

kidemuoto, eri kide ärjestelmä tai amorfinen. Kun
muotoja on ainoastaan kaksi, sanotaan mineraa-
lia d i m o r f i s e k s i. Fysikaalisten olosuhteiden,

varsinkin lämpömäärän muuttuessa voi toinen

muoto (modifikatsioni) muuttua toiseksi. Jos
muuttuminen voi käydä kumpaankin suuntaan
edes ja takaisin, niin on muuttuminen e n a n-

tiotrooppinen. muussa tapauksessa mono-
trooppinen, (ks. D i m o r f i s m i.)

E. M-nen.
— 2. Binl., monimuotoisuus, se ilmiö, että

samassa eläinrunkokunnassa t. yhteiskunnassa
t. muutenkin saman lajin piirissä voi esiin-

tyä kolmen- (t r i m o r f i s m i) t. useamman-
laisia yksilöitä. Kunko- ja yhteiskunnassa p.

riippuu työnjaosta eri yksilöiden kesken. Erilai-

siin tehtäviin mukautuneina nämä ovat nim.

muuttuneet myöskin rakenteeltaan, poiketen toi-

sistaan usein h.vvinkin huomattavasti. Parhaan
esimerkin p :.sta tarjoavat u i m a p o 1 y y p i t

(Hiphonophora), joiden runkokunnissa melkeinpä
ickaista elontoiminnan eri puolta hoitavat eri-

tyiset, rakenteeltaan juuri tähän toimintaan so-

veltuvat, mutta muissa suhteissa hvvin surkastu-
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Utti vksilGI (k«. l' I m a |i o l \ > p i t ) . vrt. myös
|

I) i m o r f i s m i. I. V-s.
i

Polyne«sia ks. O s » a a n i a.
|

Folyneesialaiset. Polynee!»ian saaristos^a. Ose-

i;: 11 iks. tl itii- ja koillisosassji asuvii rotu.

".'j perustu vielä ollun n epiitietoisiu. Toi-

it pitnvät lieitu inalaijilaiseu rodun lii-

.... ..kulttisina ijolion niyö.^ kieli iiHkyy viit-

taavaui. toiset tna.o lukevat lieittiit kaukaasialai-

>««n rotuun arvellen lieidiin .'^iirtyneeu .\a.-iinn

mantereelta neoliittiknudella. .Vbraliani Fornan-
der laskee p;n ISIiteiieen Itliliitian saaristosta

j .iii.iskuninie eusimUi-inil vuosisatoiim. Hajaan-
t:.:T itien yli l'olynee«ian tapahtui todenniikoi-sesti

,~^ i:ii'..i-s;iaristosta (Savaii-saarclta) kii.sin. — P:n
li.l.uiiiaarä on no|>e:isti alentunut aivan viimevuo-
siin asti isyitä: sodat, tarttuvat taudit, euroop-

P'ilai.>ten tuomat vUkijuomat. pienten lasten sur-

maaminen, ilimisulirit). vaikka ehkei niin paljon

kuin yleensä luullaan; väheneminen lienee .seisah-

tunut ainakin IIa\vaiilla ja Uudella Seelannilla.

Nyk. p:ia on n. 190.000.

Li I k o m u o d o I t a u n p. ovat .sopusuhtaisia,

kookkaita, mutta eivUt voimakkaita, iho vaalean-

ruskea: kihara (ei kähärii). toisinaan karhea tukka
ru.-kea tai musta, parrankasvu huono. l'iiiinniuoto

yleen.sii lyhyt- t. pitkiikalloinen. silmät mustat,

kasvojen piirteet miellyttävät, vaikka huulet ovat-

kin paksulikot ja [Xtskipäut etenevät. Miehillä

kasvojenpiirteet tav. kauniimmat kuin naisilla.

— Luonne iloinen, huoleton, taipuvainen velt-

toon toimettomuuteen, karummilla ja lauhkea-il-

mastoisemmilla saarilla p. kuitenkin ovat tarmok-
kaampia. P. ovat oppivaisia, teräväpäisiä, ete-

viä puhujia, rakastavat tanssia, musiikkia (soitto-

koneet yksinkertaisia). kaikenlaisia leikkejä.

Tuideaiiti esiintyy puuleikkauksissa (esim. mao-
rien ent. sotu-alusten koristukset) ja (apa-vaat-

teen taidokkaa.ssa väritykses.sä ; kuviot ovat cnim-
mäk.seen peometriset; ihmis-, eläin- y. m. s. ai-

heita jäljitellään perin kömpelösti. — P. ovat

omintakeisesti, verraten epäsuotuisissa olosuh-

teissa saavuttaneet jokseenkin korkean sivistys-

tason, joka eurooppalaisten tulless<a kuitenkin jo

oli rappeutumassa. Omaa kirjallisuutta ei ollut;

kielestn ki. M a I a i j i 1 a i s-p o I y n e e s i a I a i-

oen kielikunta. — Puku (silloin kun .se ei

ole eurooppalainen I on lirotmsonrlia papyriferan
niinestä kudottu tapn llantiovaippa) tai ruohoista,

lehdistä y. m. s. valmistettu lyhyt hame. Varak-
kaammilla on lisäksi viitta. Lapset ovat vaat-

teitta. Koristuksista pidetään paljon: tukka so-

mistetaan sulilla, kammoilla ja varsinkin kukilla:

vKrjntään usein. Hanne- ja korvarenkaat ylei-

«iä. nenärenkaat harvinaisia. Yleinen värinaar-

mutus (upeo etenkin ent. maoreilla), usein heimo-
merkkinä. Ilio maalataan usein. — Aseet val-

mistettiin metallien puuttuessa — saneen tai-

dokkaasti kivestä, puusta, luusta y. m. s. Keihäs
ja nuija olivat piläaseina, jousta ja nuolia käy-
tettiin myös; kilpi tuntematon, sensijaan haar-

niska muutamilla saariryhmillä yleinen. Nyk. ovat
tuliaseet käytänn'issä, — .\ » ii m u k s e t (usein

hajallaan, suuria kyläkuntia harvemmin) neli-

kulmaisia. hataraseinUisiä. katot leveiirilystäiset,

kannatuspylväÄt usein leikkauksilla koristetut.

Maanviljelys kaikkialla korkealle kehit-

tynyt (viljelyskasveista ks. Oseaanial. Pellot

aidatut, kastelulniloksilla Tiirustetiit siellä missä

IH^nperviljelystR harjoitetaan. Kotieläimiä: sika,

koira ja kana; lihaa riittää eniiiiiniiksoeu vain va

rakkaaininille syötäväksi. MaanviljelyksiMi kanssa
tasaarvoineu on kalastus, jcta harjoitetaan erit

tiiiu nerol<kaillu kojeilla. Kotimaisia iiautintu

uineita oli /'i;<t'r ni('//i,i/.vriVM»iiu juuresta valmis-

tettu A.n((-<i-olut : nyk. yleisiä tupakka jii euroopp.

väkijuomat. — Käsitöistä eteukiu puuteolli-

suus oli hyvin edustettuna. Itakennottiin lOii -JOO

hengen kaiituisia. sangen merikelpoisia aluksia,

joilla tehtiin viikkokausia kestäviä valtameri-

matkoju. Talruskapineet, a.stiat, veitsi-t olivat

puusta. Saviteollisiiiulen puuttuminen erottaa p

jyrkästi mela neesiala isistä.

Perhesiteet olivat löyhät. Polyganiiiui ta-

vattiin, mutta se oli yleinen vain varakkailla.

Siveclli.sot käsitteet toisciihiiset kuin nii-illii. N:ii-

siu ei yltvnsä kohdeltu huonosti ja he saattoivat

muutamilla saariryhmillä periä korkeita arvoja,

mutta yleensä nainen ei nauttinut suiirta arvoa.

Lapset tav. kasvateltiin v:uiliempain sukulaisten

luona ottolapsina; sukulaisuuden eri asteille oli

vain harvoja nimityksiä (isä. iiiti. poika, tytär,

veli ja sisar erotettiin eri kiisitteiksi, mutta ci

serkkua, isoisiiii j. n.e.). — Perheen yliipuiilclla o»
heimo, jonka hallussa usein on maa. lloiinopääl-

likkö. tav. joku vanha, kokenut heimo» jiiseii, ko-

hosi paikoitellen kuninkaaksi kukislannilla naa-

puripäiilliköt. — Yhteiskuntaluokat, aateli, vap:>at,

orjat, eroavat oikeuksiltaan jyrkästi toisistaan.

Knsinmainituillu on m. m. tabu-oikeus. — Veriset

sodat heimojen ja kuninkaitten kesken ovat

kovin vähentäneet p:n lukumäärää. Surmattu vi-

hollinen usein syötiin.

Uskonto alkuaan polyteistinen
;

jokaisella

saariryhmällä oli oma ylijumaliinsa. Eurooppa-
laisten tullessa vainajninpalvelus oli leviiiniässä.

Papeilla, jotka usein olivat samalla liiiikeniiehiä

ja vaikutusvaltaisia valtiollisia malitiniiehiii. oli

myös tahu-oikeus. Oli temppeleitä. Uskonnolliset

menot loistavat. Ihmisiilirit olivat yleisiä: iiiiliin

liittyi ihmissyönti. Uskottiin kuoleman iiilkoisecn

eliimään. — Tärkeimpiä tekijöitii p;n yhteiskiin-

nallisossa ja uskcnnollisessa eliimässii oli euroop-

palaisten maalian tullessa äiirimnitiisyyksiin ke-

hittynyt tiihu (ks. t.). — Nyk. melkein kaikki p.

ovat kristittyjä: kiiännytystyö on kiiynyt verra-

ten nopeaan. f.Angiis. ..Polynesia"; Uastian. ,,In-

selpruppen in Oreanien": Fornandcr, „An ac-

eount of the Polynesian race"; Murray. ..Forty

ycars' mission work in Polynesia and Ne\v Gui-

nea": ,Sievcrs-K(lkentlial. ...\ustralien. Ozeanien
und die Polarländer"; Turner, ,.Nincteen years

in Polynesia": de Qiiatrefages, ..Les polyn<isiens

et leiir mitrrations".] E. E. K.

Folyneesialaiset kielet ks. M a 1 a i j i 1 a i s-

polyneesialainen kielikunta
Polynelkes lvr'iki'it], kreik. tarulienkilö, Oi-

dipuksen poika. ks. Eteokles.
Polynomi (kreik. poZi/sz: moni. ja ?io'mo() =

laki. säilntö). usean luvun tai lausekkeen mer-

kitty summa. Yhteenlaskettavia sanotaan p:n
jäseniksi 1. termeiksi. P:in, jossa on

vain kaksi termiä, sanotaan h i n o m i k s i,

kolmitermistjl p;ia trinomiksi. F.sim.

t"Jf ( a-\- h )x—c-\- ''id on algelinillinen p. Poly-
nomi n e n väittämä on Ne\vtonin liinomiaali-

vilittämiln laajennus; se käsiltilä kaavan p:n ko
Tottumisesta mielivaltaiseen potenssiin. V.H:n.
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Polypetalse = C h o r i p e t a 1 te (ks. t.) •

Polyphemos (h/phvmosj, kreik. tarulienkilö,

Poseiilonin [loika, mahtavin kykloopeista. Odys-

seiassa kerrotaan, miten Odysseus seuralaisineen

joutui tiimiin ihmisiä syöviin hirviön haltuun,

mutta kun oli juottanut hiinet humalaan, puh-

kaisi hiiiieltä silmiin ja viekkaudella piiiisi pa-

koon. Myöhemmässä runoudessa käsiteltiin pal-

jon tarua Pm rakastumisesta Galateiaan (ks. t.)

.

L. T.

Polyphyodontes ks. Hampaat.
Polypiihapot ks. P i i.

Poiypodiacese ks. Sananjalkaiset.
Polypodium ks. K a 1 1 i o i m a r r e.

Polyporus ks. F i 1 1 i s i e n e t.

Polyprotodontia ks. P u s s i e 1 ä i m e t.

Polypterus ks. B i k i r.

Polysakkaridit ks. Hiilihydraatit.
Polysperkhon [e'rkhönj, oikeammin P o 1 y-

p e r k il o n ik. n. 303 e. Kr.), Aleksanteri Suu-

ren sotapäällikkö, kansallisuudeltaan kreikkalai-

nen; tuli Antipatroksen kuoltua 319 valtionhoita-

jaksi ja Makedonian hallitusmieheksi. mutta oli

pian pakotettu väistymiiän Antipatroksen pojan
Kassandroksen tieltä; koetti sittemmin luoda it-

selleen omaa valtaa Peloponnescksella ja huu-
datti Aleksanteri Suuren pojan Herakleen kunin-
kaaksi, mutta surmautti pian tämän Kassandrok-
sen houkutuksesta ja menetti kaiken luottamuk-
sen.

Polyspermia (kreik. 7)o?.i/'s = moni, ja sperma

-

siemen), useampien siittiöiden tunkeutuminen
munasoluun. Se riippuu yleensä munasolun tavalla

tai toisella tapahtuneesta vahinjroittumisesta ja

johtaa epäsäännölliseen kehitykseen. Eräiden
rustokalojen ja matelijain suurissa keltuaisrik-

kaissa munissa p. kuitenkin tapahtuu säännölli-

sesti, joskin tällöinkin vain yksi siittiöturaa

yhtyy munasolun tumaan. Slyöskin hyönteisten

muniin saattaa tunkeutua useita siittiöitä ilmaa
että munasolu siitä vahingoittuu.

Polystichum (1. AsjnJiiim), ai ve juuri,
kookkaita PolupodiacecE-heimoon kuuluvia saniai-

sia, joiden lehdet ovat

puikeansuikeita. ker-

rottuja, usein suppi-

loksi ryhmittyneitä.
Itiöpesäkeryhmät pyö-
reitä, munuamaisen
katesuomun peittämiä.

Meillä 5 lajia. Kivi-
kon alvejuuri
(P. filix mas) kasvia
rehevillä, varsinkin
kivikkoisilla metsä-
rinteillä. Sen juura-

kosta valmistetaan
1 i 1 i s i i n i ä (ks.

M a t o 1 ä ä k k eet).
Lehdet yksikertaan pariletitisiä ja lehtiliuskat

kauniisti pyöreäpäisiä. Varsinkin korpimaisissa
metsissä on hyvin yleinen kautta maan metsän
alvejuuri ( P. spiniilosiim ). jonka lehdet ovat
2-3 kertaa parilehtiset. lehdykät suippohampaiset.
Lapissa kasvaa tuntureilla harvinainen h ä r-

kylä (P. 1. Aspidium lonchitis). K. L.

Polysulfureetit ks. Rikki.
Polysyndeton [si/'-] (kreik.. = monisiteinen) 1.

polysyndeettinen esitystapa, kolmen

Kivikon alvejuuri.

tai useamman rinnastetun lauseen tai lauseenosan
yhdistäminen toisiinsa käyttämällä kuhunkin vä-

liin sidesanaa, esim. ,,Sillä valta ja kunnia ja

suuret työt ovat mielen huumausta, ja ihminen
liourii niitä, kun yksinäisyyden pohjaton tyhjyys
hänen eteensä auennut on ja hän sen käsistä

kamppailla koettaa". A. K.
Polysynteettinen (kreik. poly' = paljo, monin-

kertaisesti, ja «.wH(/iesis = yhdistys, sananyhdistys,
lauseeumuodostus). moninaisesti yhdistetty. —
Poly synteettiset kielet ks. Intia a-

nit,"pafsta 1012-13.

Polyteismi (kreik. poly's = moni, (Aeos = ju-

mala), monijumalaisuus. Polyteistisissä uskon-
noissa palvonta kolidistuu useampiin jumaluus-
olentoihin, joiden ajatellaan keskeniiän muodosta-
van jonkunlaisen kokonaisuuden. P :n jumalat
ovat usein personoituja luonnonilmiöitä, esim.

taivas, aurinko. myrsky. Kehittyneemmissä
oloissa yhdistetään jumalat kansalliseen valtioon

Joskus ne myöskin esiintyvät siveellisen maail-

manjärjestyksen kannattajina ; heille tunnu.ste-

taan syntejä ja heiltä rukoillaan rikkomuksia an-

teeksi. Tyypillisesti polyteistisiä olivat mui-
naisten ejryptiläisten, babylonialaisten ja rooma-
laisten uskonnot. P:n suhteesta muihin uskon-
nonmuotoihin ks. Uskonnonhistoria.

E. Ka.
Polyteistinen (ks. Polyteismi), monijuma-

hiinen.

Polyteknikumi ikreik. poli/'s = moni, ja tekhnf
= taito), korkeampi oppilaitos teknillisen opetuk-

sen antamista varten. Teknillisten oppilaitosten

perustaminen on yhteydessä varsinaisen tehdas-

teollisuuden synnyn kanssa. Niiltä ajoilta ovat

Pariisin Ecole polytechnique (1794i, sekä Berlii-

nin (1799). PraaRiii (1806), Wienin (1815), Karls-

ruhen (1825). Dresdenin (1828), ja Stuttgartin

(1829) teknilliset koulut. Useimmat näistä oli-

vat alussa varsin vaatimattomia, eikä niitä ni-

mitettykään p:iksi, vaan teknillisiksi reaalikou-

luiksi, teollisuuskouluiksi j. n. e. Huomatuin
edellämainituista opistoista oli Pariisin £cole

polytechnique. jossa alusta alkaen annettiin oppi-

laille hyvät tiedot matematiikassa ja luonnon-

tieteissä. 1830- ja 1840-luvuilla alettiin kaik-

kialla panna enemmän huomiota teknilliseen ope-

tukseen, ja useat teknilliset reaalikoulut silloin

muutettiin p:iksi, joista sittemmin syntyivät

nykyiset teknilliset korkeakoulut.

Suomessa tehtiin jo 1830-luvulla ehdotus tekno-

lojrisen opiston perustamisesta Helsinkiin, va.an

teoUisuu.solojen ei vielä katsottu olevan sellaiset,

että tuollainen oppilaitos olisi tarpeellinen. V.

1847 vihdoin annettiin armollinen asetus teknil-

listen reaalikoulujen perustamisesta Suomeen, ja

1849 aloitti Helsingin teknillinen reaalikoulu toi-

mintansa. Tämä koulu oli kuitenkin tuskin muuta
kuin nimeksi teknillinen, ja sellaisena se pysyi

10 vuotta. Se ei sellaisenaan vastannut tarkoi-

tustaan, opetus kun oli liian alkeellinen teolli-

suuden johtajiksi aikovia varten, ja taasen liian

teoreettinen ja laaja käsityöläisiä varten. V. 1859

alettiin järjestää koulua uudelleen: perustettiin

uusia opettajanvirkoja, kuten käytännöllisessä

kemiassa, insinööritieteissä, koneenrakennuksessa

ja rakennustaiteessa, samalla myöskin korotet-

tiin opettajien siihen saakka hyvin pienet palkat.

V. 1872 koulun nimi muutettiin Helsingin poly-
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trkuilli>i>k-i kuuliikiii. Nimpusii Polytrkiiilliiien

..;>.•. .....li -11 )s">i inlloiii uiulot sliiliiuöt aii-

: 1 kurutcttiin ja uusia
'• 'tiiu. Siitii saakka kuulu

1 luoutoinen. V. lUOS opislu

t 'lie kaunalle ju «ai nvkyisou
Dimrasa ickaillinen korkeakoulu (ks. t.).

E. Sa.
PoIyteknUlinen opisto k-. 1' o 1 v i <• k n i-

k u in I.

Polythalnmia kf. K o r a m i u i f o r a.

Folytricbum k». K a r li ii n » a m im a I.

Polytypia (kreik. polys ^luoui. ja (,vpo< = jäl-

jennös). |Kiinoluotteiden nionislamiuen.

Folytiria (kreik. jjo/y = paljon, ja äreiri = virt-

*atu(. sairnloir<>sli li.sjluntynvt virtsaneritys, jol-

lainen esiintyy sokerit auilissa ynnä eriii&sil mu-
nuaistaudeissa sekii jiskus oliitnennen vain licr-

mu^ton kiihottumisen nu>rkkinä.

Polyxena ks. P o I y k s e n a.

Polyyppi ikreik. j>o/y' ;>Uji = monijalkaiiien). 1.

E'.'i\<it., onteloelUinteu perusmuoto, ks.

II y >l r a. H y d r o z o o i t. K o r a 1 1 i e I ä i m e t,

Liuskameduusat. OnteloelUiinet.
U i m a p o I y y p i t. — 2. Löäkcl.. ks. N e n il-

p o 1 y y \i p i.

Pomada iransk. immmiulr. it. pommntn, <^\a\.

fMimutn. Iifdelmii. onionul. ilion ja liiusten hoi-

toon kiiytettUvU (kosmeettinen) hyvänliajuiseksi
telity voideraKva.

Pomakit iPomacij ks. B u 1 p a a r i a 1 n i s e t.

Pomarkku i myös P o o m a r k k u : ruots. P i-

n. ;irki. 1. Kunta. Turun ja Porin 1., Ulvi-
lan kililak., Nooriiiarkun-Ahlaislen-Pomarkun ni-

raismiesp.: kirkolle Porin kaupungista 29 km.
Pintu-ala 286. i km', josta viljeltyii muata (1910)

2.770 ha (siinil luvussa luonnnnniityt 889 ha,

puutarha-al.i 2.i: ha). Manttaalimuuril 9
'7... ta-

lonsavuja IM. torpansavuja 168 ja muita savuja
69 M907i. 4.1190 as. (191oi; 782 ruokakuntaa,
joi.<t» maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoitta-

via r>'.i4 IVM)\i. iir, hevosta. 1.466 nautaa 1 1911 ).— Kansakouluja 2 (1914i. .Siiustöpankki. Kun-
nanliiiikiiri yhteinen Noormarkun ja Ahlaisten
kun—a. Haara-apteekki (Noormarkun apteekin).
Mielenvikaisten hoitola yhteinen Noormarkun ja
Ahlaisten kanasa. — Teollisuuslaitok.sia : saha
(cmist. RefioHoaren höyrys. o.-y.). — 2. .Seura-
kunta, keisarillinen. Turun arkkihiippak.. Po-
rin alarovastik. : Ulvilaan kuulunut v. 1802 pe-

rustettu Miarnahuonekunta, sai oman kirkon 1803
ja oman »aarnaajan 1804, kappclioikeudet 1834
(keis. ka.-kykirj. 1 p:ltU tammik. »am. v.). ensi-

mäi-en kappalaisensa 1838: siirrettiin Ulvilasta
Noormarkkuun kuuluvak>-i kippeliksi 1801. mää-
riittiin erotettavaksi omaksi klirakuiinaksi sen.

piUlt n p:ltii lokak. 1890 lon vielU [1914]
toii-taiseksi knp|H-lina). — Kirkko puusta, rak.

180.1 iiiuden kirkon piirustukset vahvistettu
1900. multa kirkko vielii rakenlam.itta». [K. Kil-

linen. ..Ulvilan kihlakunnan kiinteitä muinaix-
jUnn&kiiia" (Vet. loc. hidrof; n :o 33).]

Ij. n -n en.

Pomarkunjoki, Knr vian joen (ks. t.) ve-

sii-lix.n kuuluva joki. laitkec Inhottu- II. Inhattu-)
jilrve,tii Nuiiirveen. I':n jokivnrressa Pomarkun
kirkko. — lluomnttavimmat kosket: Pitkäkoski,
put.-korkeus .').« m. hevoMV.-mUilril korkean vc<len

aikaan 2.080, mylly ja saha: Kylilnkoski. put.-

I korkeus 1,» m, hevosv.miiiiiii korkean veden
aikaan 907; 2 myllyä. L. Il-nc».

I Pombal liiorjUii'l'l, Sebastian J o s (^ d e

ICarvalho e M eli o (1699-1782), markiisi,
|iort. valtiomies. Oltuaan lUhettiUiäiiä l.,on

too.ssa ja V :sta 1745 \Vienissä, missä valtiomies-

lalijojen.sa vuoksi t\ili erityisesti huouuttuksi,

P. palasi 1750 kutsusta takaisin ja nimitettiin
ministeristiin jäseneksi. Voitti suurilla hen.sen-

lahjoillaan ja kunnioitusta herUttUviillä ulkomuo-
dollaan kunin.<;as Josef I:n rajnttuman suosion.

Sen kautta, että kunin;:as kaikessa noudatti hä-

nen neuvojaan, saattoi P. mielensii mukaan joh-

taa hallitusta. Valistusajan aatteita seuraten
hun asetti pääniääriik,seen kansan taloudellisen

ja henkisen köllöttämisen ju kansan vap;iutta-

nii.sen kirkon ja aatelin sorrosta, mutta ajoi

uudistuksia liian nopeasti ja väkivaltaisesti.

P. osoitti erinomaista toimeliaisuutta koettaes-

saan lieventäii marrask. 1755 tulioatuottaneen

maanjäristyk.sen seurauksia ja nimitettiin

Oeyrasin kreiviksi sekä myöhemmin l':n mar
kiisiksi. Tuli 1757 ministeripresidentiksi. Sai

aikaan, että kuningasta vastaan tehdyn murlia-

1

yrityksen jälkeen jesuiitat karkoitettiin mää-
räyksellä syysk. 3 p:ltii 1759 Portugalista.

I .Saattoi rulm-asiat järjestykseen ja vahvisti puo-

I

lustuslaitosta. Kuningas Jo.sefin seuraaja Maria I.

I

joka oli hengellisten suosija, erotti P:n virasta

maalisk. 1777 ja lakkautti useat hänen aikaan-
saamistaan siiädöksistä. [Uuhr, ,,P., sein Clia-

rakter uiid seiiie Politik".] h. W. /'.

Pomeranssi ks. C i t r u s.

Pomeraussinkukkaöljy ks. N e r o I i ö I j y.

Pomeranssinkuoriöljy, ectterinen, keltainen
tai ruske.i öljy, jota saadaan puristamalla pome-
ranssin (karvas p.) tai varsinkin iippi-lsiiniu

(imelä p.) vereksiä kuoria. Sisältää linionee-

nia, sitraalia y. m. Käytetään likööreissä ja par
fymeriassa. K. L.

Pomerellen, s. o. V ä h ä-P o m m e r i. Ponime-
riii itäisimmän osan vanha nimitys; käsitti al-

kuansa m.vös osan Länsi-Preussia.

Pomerium I. poma-rium fpömc'-/ (lat.),

vanhimmas.sa palat inisessa Roomassa muurin-
takainen alue. raja-alue I. -linja kaupungin ja

maitseudun välillä, joka erotti ne toisistaan sekä
uskonnollis-rituaalisessa että hallinnollisessa suh-

teessa niin, ettii esim. sotapäällikön ylivalta

(imperium) loppui hänen tultuaan sen sisHpuo
lei le. E. II l.

Pommeri (saks. I'nmtnrrn), Preussin itä-elhe-

läisiii provinsseja Itämeren rannalla, jakaantuu
historiallisesti Oderin itiipuolella olevaan T a k a-

I':i i n (Ilinterponimern) ja Oderin länsipuolella

olevaan Ktu-P;iin (\'orpomniern) : 30.131 km'.

1.716,921 as. (1910: 57 kmMIä), joista puolalai

sia 25,718, juutalaisia 8.802; roomal. katolisia

3.i''^ väestöstä. — P. on .Saksan alavimpia maita;
rannikkotiusangon sisäpuolella P:n maanselkii

Plaltc von nandow, Pommersehe Seenplatte ja

Ostpommersehe Phitle nimisenä kohoo yli 200 m
yi. merenp. (.Sehimmritzherg viimemainitussa 256
ni yi. merenp.) . — Pitkin Taka-P :n rantaa kulkevat
hiekkakinokset ja -harjut. .Se on yhtenäinen, saa-

reton, EtuP:n rannikolla ovat P:n Ilnffin

suulla Usedom ja \Vollin nimiset saaret sekä län-

nempänä silpoutunut kaunis RUgen (Stuhbcn

kammcr 159 m yi. merenp.) lukuisine rannikko
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saarineen. — P:n pääjoki ou Oder; pienempiä
jokia on paljon, niistä vain mmitamat Etu-P:ssa
aluksilla kuljettavat. P. on järvirika.^sta: järviä

on rannikolla (Leba-, Gardeselio-. Janiundsclier

See y. m.) ja sisämaassa maanselälUi. — Ilma.sto

lauhkein Riigenillä, mantereisin Taka-P:ssa. —
raloudellinen kehity.s ei ole yhtä pilkiillii kuin
Länsi-Saksassa. Pääelinkeino on maanviljelys;

peltoa ja puutarhaa oli 1900 öö.i';r. niittyä ja lai-

dunmaata 16,5^;,, metsikköjä 20.«cj, pinta-alasta.

Suurtilalliset omistavat maan. Pääviljalaiit ovat

ruis (sato 77o,200 ton. 1912), vehnä (i:!6.800

ton., viljellään etupäässä hedelmällisemmässä
Etu-P:ssa. josta sitä riittää vietäväksi), kaura
(651,300 ton.). ohra (127,100 ton,); perunansato
2,887,700 ton. Lisäksi viljellään pellavaa, sokeri-

juurika.sta ia tupakkaa. — V. 1912 oli nauta-

karjaa 831,200, hevosia 242.000, lampaita ja vuo-

hia 893,100, sikoja 1,178.000. siipikarjaa (Taka-

P:n tunnetut hanhet) 3,273,200 kpl. Kalastus
melkoinen. — TeollLsuus on keskittynyt Stetti-

niin, jossa se on saneen suurenmoinen. Sikäläi-

nen kauppa vilkasta. — Rautateitä 2.346 km,
lisäksi kapearaiteisia ja raitioteitä 1.670 km
(1913). — Kauppalaivastoon kuului 1913 91,756

rek,-ton, netto. — Hallinnollisesti P. jaetaan

Stettin. Koslin ja Stralsund nimisiin hallitus-

alueisiin. Pääkaupunki Stettin. — Saksan
valtiopäiville P. lähettää 14. Preussin edustaja-

kamariin 26 jäsentä. — Vaakuna : punainen
aarnikotka hopeisella pohjalla. E. E. K.
Nyk. P :ssa asui alkuaan germaanilaisia (van-

daaleihin kuuluvia) rujrilaisia ja turcilingejä;

kuu nämä kansainvaellusten aikana lähtivät

maasta, ottivat sen 5 :nnen vuosis. lopulla slaavi-

laiset haltuunsa. Etu-P:ssa asui viltsejä 1. liutit-

seja ; TakaP:ssa pommerilaisia (pomeraaneja

;

nimi esiintyy Kaarle Suuren aikoihin) . Tämän hal-

litsijan ei onnistunut, yhtä vähän kuin saksi-

laisten kuningasten tai puolalaisten, pj-syväi-

sesti valloittaa maata. Ensimäinen P:n ruhti-

nas mainitaan n, 1100, Sittemmin P, jakaantuu
useaan herttuakuntaan, jotka aika ajoittain yh-

distetään, mutta taas eroavat toisistaan. 1100-

luvun lopulla P. lopullisesti käännettiin kristin-

uskoon. V. 1181 P:n länsiosa (Persante-jokea

myöten) joutui Saksan valtakunnan yhteyteen.

1200-luvun lopussa itäosa (Pomerellen) ; itäisin

osa siitä jaettiin kuitenkin 1300-luvun alussa

Saksan ritarikunnan ja Brandenburgin välillä.

Erääseen P:n herttuallisia sukuhaaroja kuului
Eerik, joka 1412-39 oli Tanskan, Ruotsin ja

Xorjan kuninkaana: hän hallitsi 1447-59 Taka-
P:ia. V. 1534 uskonpuhdistus tuotiin maahan;
P:n reformaattori oli J. Bugenhagen (Pomera-
nusl. Brandenburg oli jo 1400-luvulta saakka
vaatinut P:n i)erintöoikeutta, ja tämä oikeus
sille tunnustettiin 1529. Lapsettoman herttua Bo-
gislav XlV:n (k. 1637). joka cli päässyt koko
P:u hallitsijaksi, täytyi kuitenkin kolmikym-
menvuotisessa sodassa tehdä Kustaa Aadolfin
kanssa sopimus, jonka mukaan maa hänen kuol-

tuaan oli joutuva Ruotsille. Westfalenin rau-

hanteossa 164S Brandenburgin vaalirulitinas ai-

kaisemman sopimuksen perusteella vaati koko
P:n, mutta hänen täytyi Ruotsin hyväksi luo-

pua Etu-P:sta ja Rugenistä sekä Taka-P:iin
kuuluvasta Stettinistä y. m. alueista. Tukhol-
man rauhassa 1720 Preussin kuningas Fredrik

\ViIheIm I sai Stettinin. Usedomin, Wollinin ja
osan Etu-P:ia Ruotsilta. N. s. P:n sodassa
1757-62 Ruotsi turhaan koetti voittaa takaisin

menetettyjä alueita. Napoleonin kukistuksen jäl-

keen 1814 RuotsinP. vaihdettiin Norjaan, joka
saatiin Tanskalta; viimemainittu valtio jätti

sen Preussille saaden sijaan Lauenburgin Han-
noverilta, G. li.

Poinmerin sota ks. Ruotsi, historia.

Pommersches Haff 1. ,^tetti7ier llaff Sak-
sas.sa, Itämeien rannikolla, on Oderin suujärvi.
jonka merestä erottavat Usedom ja Wollin nimi-
set saaret; Peene, Swine ja Dievenow nimiset
salmet vievät P, H :sta mereen, Haffi on 52 km
pitkä idästä länteen, 15-22 km leveä, 800 km-
lukuunottaen eteläänpäin, Stettiniin asti ulottu-

van kapean Papenuasser nimisen lahden. —
P. H, on matala. 7 m syvä laivaväylä kulkee
kuitenkin sen poikki. Rannikot alavia. — P. H:u
itäinen osa on Grosses Haff. läntinen Kleines Haff.

Pommi (kreik. bomhos = kumeasti suriseva
ääni). 1. Räjähtävillä aineilla täytetty rauta-
kuula. — 2. ks. A' u 1 k a a n i n e n pommi.
Pommittajakuoriainen I fSrachinusj pienenlai-

nen, enimmäkseen kivien alla elävä maakiitäjä,
joka puolustuksekseen voi korvaan kuuluvasti

,,laukaista" takaruumiistaan panoksen pahalle

haisevaa sakeaa kaasua. Tavataan Keski- ja
Etelä-Euroopassa, ei meillä, U. 8-s.

Pommitus ks, Linnoitussota.
Pommitykki on sileäpiippuinen, isoreikäinen

(23-28 cm) tykki, tavallisten tykkien ja hau-

bitsien välimuoto (pituus n, 10 kaliberiä). Käy-
tettiin 1820-luvulla sotalaivojen ja rantapatterien

asestuksena. M. v. II.

Pomologi flat. pämtini = hedelmä, ja logos =

oppi), hedelmäntuntija, tietopuolisesti perehtynyt
puutarhuri, jonka erikoisala on hedelmien tunte-

minen, uusien viljelyslaatujen kasvattaminen tai

muu tietopuolista taitoa edellyttävä toiminta he-

delmänviljelyksen alalla, vrt. P o m o 1 o g i a. Suo-

men ensimäinen pomologi oli Aleksandra Smirnoff
(ks. t.).

'

B. w. n.

Pomologia (ks. Pomologi) 1. hedelmä-
oppi käsittää hedelmäpuiden ja marjapensaiden
kantalajien tutkimisen, uusien laatujen kehittä-

misen ja kasvattamisen, niiden tunnusmerkkien
selvittelemisen ja määrittelemisen eri systeemien
mukaan. Viimemainitulla alalla ovat monet pomo-
logit (Lucas, Diel y. m.) paljon toimineet ja

laatineet osaksi laajojakin teoksia. Viljelyslaa-

tujen nimien määrääminen ja tutkiminen, sa-

maantapaan kuin kasvien tutkiminen ja mää-
rääminen eri systeemien mukaan laadittujen kas-

vioiden avulla, ei ole johtanut toivottuun tulok-

seen, sillä uusia laatuja ilmestyy lakkaamatta ja

vs,nhat häviävät, varmoja yhteisiä tunnusmerk-
kejä on vaikea löytää ja lopuksi on mahdoton
laatia jräteviä määritelmiä, sillä ominaisuuksien

kehittyminen riippuu osaksi ilmastosta, hoidosta,

maanlaadusta y, m. seikoista. P. nimitystä käy-

tetään laajemmassakin merkityksessä tarkoitta-

maan tietopuolista hedelmänviljelystä yleensä.

[Aleksandra Smirnoff. ..Suomen pomologian käsi-

kirja" (1894). B. ^A'. Heikel, ..Maanviljelyshalli-

tuksen tiedonantoja" n :o LVI (1907), sama,
„Hedelmän- ja marjanviljelvs" (1913).]

Pomona fix'miö'-J. roomal. puunhedelmien ju-

malatar, Vertumnuksen puoliso, joka esitettiin
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hedelmiS helmassaan kantavana ja puutarha
Tpitsi kUdrnsiUin. £. UI.
Pomona (mi'-/ ( Xlainlanii). suurin Orkuey-

saArUta. SJS km' Ituija. asukkaitn n. 20.000.

P:^ta on löydetty joukko muiuaisjtiänuöksiii,

m. m. vanliuo druiditeiii(>|>elin ruuniot.

Fompadour lp<Ji»idä'rj. J e a n u e 1 1 e An-
toinette Poisson il72l-04i. Itun^kan ku-

niuk. Ludrik \V:n lemmitty, oli eriiiin vero

jcn ylivuokraajan tytiir. .siii keliittäii taiteellisin

taipumukninnn ja meni 1741 naimisiin niuuta-

niuD niivuokraajan kausr^i. Kaunis, lahjakas ja

kunnianhimoinen kun oli. piiutti P. ruveta ta-

voittelemaan kuninkaan suosiota, piiasi 1743 ho-

viin ja nimitettiin P:n markiisittareksi. Ku-
nin^'a.N. jonka mieltymystU hiin ylliipiti alhaisilla

keinoilla, oli tii)dellisesti hänen vaikutusvaltansa

alainen. AKemuau.sii hän käytti suunnattomien
rikkauksien keriiumiseen itselleen, sukulaisilleen

ja suomikeilleen sekä näiden korottamiseen vai-

kutUAvaltaisiin asemiin. P:lla oli osansa juo-

nis.su, jotka johtivat seitsenvuotisen sodan sytty-

mi»een. Kun hänen toimestaan piiälliköiksi a.se-

tettiin miehiä, jotka olivat toimeensa kykene-
mättömiä, oli tulos Ranskalle onneton, jn P. jou-

tui kansan vihoihin, (de Nolhac, ..Louis XV et

madame de P."] A'. W. R.

Fompadoar JitöpadiVrf, pieni laukku, jossa

säilytetiiiin naisten kilsitöitä ; saanut nimensU
P:n markiisittaresta.

Fompeius, roomal. plebeijisuku, joka herättää

huotiiiola vasta 2:sella vuosis. e. Kr. Huomatta-
vampaa tämän suvun kahdesta haar.ista edusta-

vat kuuluisa „suuri" triumviri ja hänen isänsä.

1. i: n 0^ u 6 P., lisjlnimeltään S t r a h o. Hänen
valtiollinen urnnsu alkoi 104 e. Kr. ja hänen mo-
nista sotatoimistaan oli huomattavin hänen tais-

telun.sa Manusta ja Ciiinaa vastaan. P. sai sur-

mansa salamaniskusta (87). Sotapäällikkönä hän
sai tunnustusta osakseen, mutta ihmisenä häntä
syytetään julmaksi ja ahneeksi. Osittain lienevät

n&mä ominaisuudet menneet perintönä hitnen po-

jalleen.

2. Gnieus P. Magnus (106-48 e. Kr.),

edellisen poika. Nuorukai.sena P. isänsä mukana
otti osaa liittolaisi^otoan sekä sittemmin, pääs-

tyään Sullan suosioon, sotaan Mariuk.sen puolue-

laiiia vastaan. Sullan kuoleman jälkeen P. peri

hänellä valtiollisen toimintansa suunnan ja ku-
kisti Koomaa vastaan hyökänneen Lcpidtiksen 77

sekä Sertoriuksen kapinapiiolueen 72. Viimeisenä
pSivänil V. 71 hän vietti juhlallisen triumfin, jou-

duttuaan sattumalta lopulli»esli kukistamaan Li-

cinius CrasHukscn jo voittamat orjajoiikot, joita

Spartaeus johti. V. 70 P. oli konsulina Crassuksen
kanana. Tähän aikaan hiin yhä ilmeisemmin al-

koi lähennellä kansanvaltaista puoluetta ja he-

rätti ylimyspiireissil pelkoa siitii. ettii hän anas-
taisi kaiken vallan omiin käsiinsä. Mutta P. ei,

huolimatta suuresta vallanhimostaan, tahtonut
ryhtyä ilmeisiin lainrikkomuksiin. Hiin vetäytyi
useaksi vuodeksi yksityiselämään, kunnes meri-
rosvo.en hävitysretket (67) antoivat hänelle otol-

lisen tilui>uuden ottaa valta käsiinsä hädän-
alaisen valtion kaikkien puolueiden suostumuk-
sella. Kun merirosvot oli kukistettu, sai P. kohta
tehtäväkseen masentaa .Mithridateen (ks. t.). Voi-
tettuaan (>erin[>ohjin Mithridateen ja tehtyiUin
Syyriasta roomalaisen provinssin hän yksinval-

lai.son hallitsijan tavuin järjesteli Aasian uloja

]

sekä palasi sitten Italiaan (62i. päästäen heti

sotajoukkonsa hajalleen. Ollen tämän jälkeen

kansaiisuosio.stakin huolimatta liian heikko yksi-

näiin toteuttamaan vallanhimoisia suiinuitclmiaaii

hiin liittyi vanhoihin ystäviinsä ja valtiollisiin

kilpailijoihinsa Crassukseen ja Ca-sariin. Tämän
..ensimäisen t r i u m v i r a a t i n" (ks. t.) tiilok

sia oli m. m. se. että Cirsarista tuli konsuli (.'lU)

sekä Gallian käskyulialtia ja teiseksi se. että

P:n toimenpiteet Aasiassa vahvistettiin ja hänen
sotureitaaii palkittiin. P. nai Ca-.sarin tyttären

lulian. Kiusalliset tasavaltalaiset Cato ja Cicero

raivattiin tieltä. Ciesarin toimet t^alliassa ouiiis

tiiivat täydelleen, mutta Roomassa P. ei pystynyt
pitämään aatelistoa kurissa. Yliteisistil sovittelu

yrityksistä huolimatta liitto alkoi yhä höltyä.

Ullia kuoli ^i, Crassus kaatui 53; P. nai Me
tellus Scipion tyttären ja liittyi yhä lujemmin
senaatinpuolueeseen. pelastaakseen tasavallan

yksinvaltiaan, Cojsarin käsistä. TaLstelu vallasta

alkoi 49. P:n voimat olivat suuremmat kuin
Ca?sarin, mutta hänen ja hänen jalosukuisten

puoluelaisten.sa sotanero ja sitkeys oli pieni

Cirsarin ja hänen sotavanluistensa taidon ja tar-

mon rinnalla. Cirsarin nopeasti hyökättyä Ita-

liaan P:n oli pakko paeta Kreikkaan. Taistelu

ratkai.^tiin Pliarsalok>eii luona The.ssaliassa 48.

P. riensi pakoon E^'yptiiii, turvautuen nuoreen
Ptolemaiokseen. Mutta tiima etsi Caesarin suo-

siota ja murliautti hänet. Ca'sarin sanotaan vuo
dattaneen kyyneliä entisen ystiiväusä ruumiin
ääressä. — P. oli suuri sotapäällikkö, mutta ensi-

mäi.sen onnensa sokaisemana ei hän ollut kehit

tänyt taitoansa eikä luonnettansa niin kuin esim.

Cffsar. P. näyttiUikin jääneen kehityksessään

niin kesken, että liän ei koskaan saavuttanut
valtiomiehen kaukonäköisyyttä, vaan seurasi ke
syttämättömien mielijohteiden käiinteitä. P:n ku-

via on paitsi rahoissa rintakuvii Pariisin mu-
seossa. Kaimisi.ssa hän oli 5 kertaa ja hänen
lapsistaan eli hänen jälkeensä yksi tytär ja kaksi

poikaa, joista vanhempi, intohimoiseksi ja jul

maksi soimattu G n a? u s otti osaa Pliarsaloksen

taisteluun ja kukistui vihdoin Mundan luona
Hispaniassa 4"). Nuorempi poika S e x t u s, joka

seurasi isäiinsä tiini.'in pakomatkalla Efriiptiin.

päiisi sieltä pakenemaan Kyi)roks('en. hankki
Caesarin murhan jälkeen laivaston ja vallitsi sillä

.Sisiliaa y. m. saaria, kunnes Octavianus ja luinen

apumiehensä hänet kukistivat. E. III.

Pompeji dat, l'oiiijii''ii). muinais-it. kaupunki
Vesuviuksen etelärinteellä Kampaniassa, 24 km
Napolista. Elok. 24-26 p. 70 j. Kr. puhjenneen Ve
siiviuksen purkauksen jolidosta P. joutui saman
tuhon omaksi kuin läheiset kaupungit Hcrcula-

neum ja Stnl>ia> (ks. n.). P. tunnetaan jo G :nnelta

vuosi», e. Kr.; sen vanhimmat asukkaat olivat

oskilaisin (osci) . joiden kieli oli sukulaisuussuh
teissä latinan kieleen. Oskilaisten kieleen ja

lähinnä heidän lukusanaansa jiompe (lat. quinqur
= viisi) viittaa myöskin kaupungin nimi. Jo
.'>:nnellä vuosis. P. joutui toisen, sisämaasta meren-
rannalle tunkeutuvan kansanheimon, samnilnisten

haltuun, kunnes roomalaiset noin vuosisataa myo
hemmin samnilaissotain kautta saivat kaii-

punpissa ensimäiscn jalansijan sekä sittemmin
liittolaissodan (00 S8 e. Kr.) jälkeen sijoittivat

sinne siirtolaisia ja tekivät sen kokonaan roonia
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laiseksi. Huolinuitta kaupungin monista ulkonai-

sista vaiheista on sen keliitys aina, ja varsinkin

varhaisempina aikoina, suuressa määrin ollut

ympäristön kreikkalaisten siirtokuntain vaiku-

tuksen alaisena ja siten edustanut korkeampaa
kulttuuria, josta jäljelläolevat muistomerkit-

kin ovat selvänä todistuksena. Sen oliessa ke-

hittyi siitä myöskin hj-viuvoipa satama- ja

kauppakaupunki. Merenrannasta, joka siihen

aikaan pisti syvemmälle sisämaahan, P. tosin oli

n. '/i km:n päässä, mutta yhdistävänä kulku-

väylänä oli niihin aikoihin vielä aluksin kuljet-

tava Sarnus-joki. Sen lisäksi vaikutti kaupungin
luonnonihana asema ja edulliseksi tunnettu ilman-

ala, että siitä tuli ylhäisten ja varakasten rooma-
laisten suosittu oleskelu- ja virkistyspaikka.

Tuhon kohdatessa kaupunkia lasketaan sen väki-

luvun nousseen jo 20.000 henkeen.

Ollen tulivuoren kupeella P. oli jo \Tiremmin-

kin saanut kovia kokea. V. 63 j. Kr. voimakas
maanjäristys hävitti siitä suurimman osan. mutta
se rakennettiin uudestaan, kunnes 16 vuotta myö-
hemmin alussa mainittuna päivänä uusi ankara
maanjäristys ja Vesuviuksen purkautuminen teki

lopun koko kaupungista. Kiviä ja tuhkaa sateli

kaupunkiin ja hautasi sen paikoittain 6:kin m:n
vahvuisen peitteen alle. Alimman osan tästä

peitteestä muodostaa n. 2-2 '/o m:n paksuinen
iiohkakivikerros, senjälkeen seuraa vuorotellen

tulikaa ja liohkakiveä oliuemmalta, jota kaikkea
lopuksi peittää n. 2 m:n vahvuinen tulikakerros.

Kun tuhoavaa luonnonmullistu.sta kesti muuta-
mia päiviä, pääsi suurin osa kaupungin asuk-
kaista pakenemaan ja ainoastaan n. 2.000 henkeä
lasketaan joutuneen surman suuluin. Ellei oteta

lukuun pienempiä silloin tällöin, m. m. kohta
onnettomuuden jälkeen tapahtuneita kaivaus-

yrityksiä, on kaupunki saanut maata vuosituhan-

sien unessa aina ]8:nnen vuosis. ke.skivaiheille.

jolloin säännölliset kaivaustyöt pantiin alulle.

Mutta vasta seur. vuosisadalla ja varsinkin
v:sta 1861 alkaen varsinaiset ja järjestelmän-

mukaiset kaivaukset it. G. Fiorelli'n jolidolla pää-

sivät vauhtiin. Nykyään on jo n. '/s kaupungin
koko alueesta esiinkaivettuna. — Kuva 1 esittää

jälkivalelmaa, joka osoittaa, kuinka monikin, yrit-

täessään onnettomuutta pakoon, lyyhistyi paikal-

leen ja joutui tuhka- ja kivisateen uhriksi.

Tämän pitkäaikaisesta haudastaan vapautetun
kaupungin suuri merkitys on siinä, että se on
avannut jälkimaailmalle erinomaisen runsaan
aarreaitan, jonka avulla pääsemme tutustumaan
vuosisatoja kestäneeseen helleniläis-roomalaiseen

kulttuurielämään. Kun kulkee tämän avatun,
vaikka kyllä aution kaupungin kaduilla, sen
toreilla, julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa.

Kuva 1. Pompeiin tuhasta löydetyn ruumiin jalkivalelma

Pomppjin asemaknnvA. (Mustalla kuvattu esiiiUil kau|iiin>^n

esiinkaivettua osaa, valkea väri vielu peitossa olevaa.)

ja vielä pistäytyy Napoli'n lluseo nazionalessa,

jonne on koottu suuret mäiirät irtainta tavaraa

P:sta, saa elävän käsityksen tästä, varsinkin

kaupungin loppuaikoina korkealle kohonneesta
kulttuurista, sen luoman rakennustaiteen histo-

riallisesta kehityksestä, rakennusten sisäkoristei-

den ja erittäinkin seinämaalausten ihmeteltävästä

loisleliaisuudesta ja värikauneudesta, samoinkuin
muistakin välineistä, jotka olivat aiotut tyydyt-

tämään korkealle kehittyneitä elämänvaatimuksia.
Silmäys oheenliitettyyn asemakaavaan

osoittaa, että kaupunki muodosti soikean alueen,

jota enimmäkseen suoraan ja säännöllisesti

kulkevat kadut halkeilivat, jakaen sen eri

osiin ja kortteleihin. Levein, vähän yli 1 km,
oli kaupunki lännestä itään lukien, jotavastoin

sen laajuus etelästä pohjoiseen teki vain n. ^It km.
P. oli rakennettu entisaikaisen laavavirran muo-
dostamalle kukkulalle, näkyvälle paikalle ja oli

ympäröity muurilla, joka vieläkin on suurim-

malta osalta säilynyt. Portteja oli eri puolilla

kaupunkia, kaikkiaan S. Jlerenpuoleinen portti,

Forta murina, josta tavallisesti käydään sisälle

kaupunkiin, tekee kaksine holvikattoisine käytä-

vineen kulkijaan kohta mahtavan vaikutuksen.

Kulkiessamme sitten syvemmiille kaupunkiin,

kiintyy huomio ensinnäkin siihen, että kadut
ovat jotensakin kapeat, ainoastaan 4 9 m leveät,

ja erittäin jykevillä laavalaatoilla lasketut.

Jalkamiehiä varten on kadun kummallakin puo-

lella hyvin korkeat, n. */i m muusta kadunpin-

nasta kohoavat ja 1-2 m leveät jalkakäytävät,

vieläpä on kadunristeyksiin itse kadulle si'oitettu

suuria korkeita astumakiviä, että jalkamies mu-
kavasti voisi siirtyä käytävältii toiselle. Kau-
pungin tärkein paikka on Forum, joka P:ssa on

säilynyt paremmin kuin muissa muinaisaian kau-

pungeissa ja antaa meille hyvän käsityksen tästä

kaupungin varsinaisesta keskuksesta. Forum oli

kaupunkilaisten kokous- ja juhlapaikka, heidän

suuri ..salinsa" ja sen vuoksi olikin sen kaunis-

tamiseksi tehty suuria uhrauksia. Koko tori,
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joka oli l.^iJ II) pitkä jii 48 m Icveu. oli kuutta»!-

Idan kauuiideii. tukfriiiii kivien peittUmii. kiiik-

kinainen ujoueuvoillii kulkeiiiiiii-:i oli siellii kiel-

letty ja yleensäkin oli pidetty liiiolt» siitä, että

pulitaus ja järjestys siellä vallitsi. Kaupiin;.'in

edustavimmat yleiset rakennukset olivat sijoitetut

luuiun paikan ympäri, ennen kaikkm jumalien
tomp|>elit. Torin |>olijoispäässä oli ulikea Jupi-

terin temp|>eli. läntisellä sivulla Apollonin temp-
peli sekä vastapäätä sitä muita pyliättöjii, m. m.
Vespa.sianukscn temp|>eli. Forumia ympäröivät
joka sivulta pylvilskäytävät, jota paitsi pitkin

sivuja oli varattu sijaa keisarien ja huomattujen
kaupunkilaisten muistopatsaita varten. Varsinai-

nen kaupanteko oli siirretty pois tältä päätorilta

ja sitä varten varattu erityisiä kauppatoreja
Forumin lUbeisyydessu ja siitä sivullepäin luia-

rautuvissa osissa. Forumin eteläpäästä länteen

avautui laaja toriaukeama. johon oli sijoitettu

I':n suurenmoisin rakennus, korkea ja tilava

Basilika. Niinikään oli Forumin koillissivulla eri

tori kauppahalleineen ja kulalammikkoineen elin-

tarpeita ja kalakauppaa varten, muita saman-
laatuisia paikkoja mainitseniattakaun. vrt. kuva
3, jcka esittää päutoria. Forumia.

Kaupun;rin toinen huomattava keskusta oli päU-
torista jonkun matkaa kaakkoon antava n. s.

forum trintioulan. kolmikulmainen tori, kau-
puiit'in eieliilaidassa lähellä Sarnusjokea. Tämä
paikka edusti nähtävästikin vanhinta asutusta;
»iiheri viittaa myöskin siellä tavattava vanha
kr- i- I..I..1.1...1. ...I, piilctäiiii I':n vanhimpana
'• '-;in ympäröivät loria komeat
p; i . sivu kuitenkin oli vapaana
ja »iittt avautui nvnra kaunis näköala yli seu-

dun. Aivan tämän torin kylkeen, sen itäiseen

laitaan liittyy rakennusryhmä, johonka kuuluvat
P:n kaksi teatteria, isompi ja pienempi.
E>le|liiu>n alku|>erä iilettuu esirooinalaisiM-n aikaan,
mutta on vniita myöhemmin, n. ajanlaskun vaih-
teessa, tiiyteon kuntoon rakennettu, Kreik, tapaan
on M" kukkulan rintM-lle sijoitettu, ja siihen on
laukattu mahtuneen jopa ,1.000 :kin henkeä. Tar-
peen tullen »e voitiin peittää telttakalolla. Pie-
nempiUIn teatteriin, joka oli eflelljsen itäpuolella,

mahtui vain l,.5fKl henkeä, ja arvellaan sen olleen

etupäiixHii tarkotetiin «oiltoenityksiii värien, päät-
tAen siitäkin, että sitä |>eitti puukatto. Koko-
naan erilliUln näistä, kaiipuncin kaakkoisefiHa
kolknooa, oli amfiteatteri, jok» oli raken-

iiottu niin suureksi, että siihen mahtui 20,000

katsojaa, ja tyydytti niin muixloin ei aiiioas-

'taan l*:n, vaan myöskin paikkakunnan muidtiii

pikkukaupunkien huvitteluhalun. Tämä teatteri

oli tarkoitettu miekkailu- ja oläiiitaisteluja y, m,

verisiä leikkejii ja huvituksia varten, jotka myös-

kin provinssissa kuuluivat jokapaiviiiseiMi leipään

samoinkuin päiikaupunijissakin. Kuvaavaa myö
hellimän ajan oloille ja maulle on sekin, että

<'tli>lliiinainittu iso teatteri sittemmin muutettiin

v.irsinaiseksi "ladiaattorikasnrmiksi,

Krityistä huomiota ansaitsevat P:n kylpy
laitokset i llicrmiei. Tietenkään ne pienessä

maaseutukaupungissa eivät olleet yhtii suureiiiiioi-

-ia kuin esim. päakaupun^iissa, mutta joka tai«iuk-

sessa ne olivat P:ssa verrattain varhaisilta

ajoilta ja jotenkin hyvin säilyneet. Vanhin ja

parhaiten säilynyt on n. s, S t a b i a 1 a i n e n

kylpylaitos (IhcrnxT Stahiiiner), vähän mat-

kaa edellämainitusta teatteriryhmästä pchjoiseen.

.\lkujaan se on rakennettu jo samnilaisten valli-

tessa kaupunkia, mutta ou sittemmin rooiiialais

ten aikana eri kertoja rakennettu uudestaan.

Tiita rakennusta tutkiessa huoma», miten nämä
laitokset olivat kehittyneet .vhä iiioniptiolisem

miksi, loisteliaammiksi ja ylellisenimiksi, ja miten
lämmin kylpy kaikeiiiiioisine veltostuttavine lait

teineen tuli päiiasiaksi ja voimisteUi. kylvyn var

sinainen edelläkävijii, jäi syrjäasiaksi. Paitsi

tätä kylpylaito.sta oli P:ssa vielä kaksi muuta-
kin yleistä ja samanlaatuista, joista kuitenkin

toinen, n, s. „keskuskylpylä" kaupunpin tuhou-

tuessa vasta oli rakennettavana, — P:ssa oli

myös laaja vesijohtoverkko jo ennen roo-

malaisten sinne asettumista. Tärkeimpiin kadun
kulmiin ja yleisiin paikkoihin oli laitettu juok

sevia kaivoja, ja korkeat muuratut pylväät eri

osissa kaupunkia olivat vesisäiliöinä, jakaen vettä

eri tahoille.

Erikoisen suuriarvoiseksi on P:n merkitys
katsottava siinä kohden, että meidän tietomme
sen ajan yksityisasunnoista ja eliiiniistä

yleensäkin on siellä telityjen löytöjen kautta

suuressa määrässä rikastunut. P;n vanhimpina
:>ikoiiia olivat sekii rakennustaito että -aineetkin

vielä yksinkertaista laatua. Vanha it. atrium
(ks. t.) oli rakeiinuslen alkuperäinen perusmuoto
ja aineksina käytettiin piiäasiassa Sarnuksen
kalkkikiveä ja laavalohkareita, ainoastaan viihem

miissä miiärassii tuffia (kovettunutta tulivuoren

tuhkaa). .Mitiiiin koristuksia ei silloin kiiytctty

enempää kuin maalauksiakaan huoneiden kaunis
tamiseksi si.sultiipäin. .Asuntojen ulkopuolikin oli

yksitoikkoinen ja koruton. Mutta kuta eiieinmän

yinparistöri kreik. asutuksen vaikutus alkoi tun-

tua (alkaen jo n. v:n 200 vaiheilta e. Kr.), sitä

taitehikkaniniiiaksi mviiskin rakennustaito kehit-

tyi sekii aineisiin että rakennustapaankin näh-

den. Alkiipcriiiseen atriumiin li.sättiin kreik. esi-

merkin mukaan eriiiiiisiii uusia osia ja pylväs-

käytäviä, ja seiniä alettiin koristaa erikoisella

tekotavalla (n, «, s(ukkotyiitä), jolla pyrittiin jäi-

jiltelemäiin marmoria. Seinämaalauksia ei vielii

käytetty, mutta kyllä jonkun verran mosaiikki-

työtä lattioissa. Roomalaisten sijoituttua kau-

punkiin rakennustaide yhä hienostui. Kalkki-

kiveä käytettiin tiilenmiintoisina kappaleina ja

varsinaisia tiilikiviäkin sekii myöskin marmoria,
läljitellyii marmoripeitteen sijasta »lettiin käyt-
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Kuva 4- l"riisi rompejin seinainaalauUsistji,

tää varsiiiaisi;i viirejä seiiuuiuialauksiiii, taite'iik-

kaat mosaiikkityöt, varsinkin lattiain koristami-

seksi. kiivivät liyvin yleisiksi j. ii. e. Tästä läh-

tien alkoi se suurenmoinen koristustaiteellinen

kehityskausi nimenomaan seinämaalausten alalla.

josta P. ennen kaikkea on tullut tunnetuksi.

Näitä kehityskausia erotetaan kaikkiaan neljä.

joista edellii jo on viitattu kahteen ensimäi-

äeen. Kolmas, jonka vaikutuk.sen lasketaan

kestäneen meidän ajanlaskumme .50 ensi-

mäistä vuotta, käytti etupäässä e>;;yptiläisiä

aiheita, kauniita ja puhtaita muotoja ja hienoja

värejä. Neljäs ja viimeinen päättyi .siihen kuiu

itse kaupunkikin, mutta juuri siltä ajalta ovat-

kin P:n useimmat ja ihanimmat maalaukset ja

koristeet. Pääpaino pantiin loistavaan ja voi-

makkaa.seen värivaikutukseen. vähemmän esityk-

sen sisällyk.seeu : mielikuvituksen voima näissä

kuvauksissa on useinkin suurenmoinen, aiheet

kun enimmäkseen olivat muinaistaruston alalta

eivätkä enää Ejryptistä lainattuja. Yleensäkin

ilmenee näissä kuvauksissa reipas, iloinen, jos

kyllä toisinaan köykäinenkin maailmankatsomus.
- - Kuva 4 esittää ponipejilaista seinämaalausta.

Asukkaiden korkealle keliittynyt taideaisti ja

•maku löi leimansa elämän jokapäiväisiinkin

tarvekahiihin. heidän li u o n e k a 1 u s t o o n s a,

jopa talous- ja keittovälineisiinsä-
k i n. Kun Napoli'n Museo nazionalessa

katselee P:sta sinne kcottujen esineiden

run.sautta ja moninaisuutta ja käy tarkastele-

maan sitä aistia ja taidemakua, millä esim. eri-

laiset ja monenmuotoiset maljat, lusikat, öljyas-

tiat. lampunkannattimet. riippulamput. keitto-

välineet, jopa väliäpätöisimmätkin talou.skapineet

ovat valmistetut, tai kun katselee muinaisajan
rikkaan miehen ennalleensommiteltua ylvästä

asuntoa P:ssa (kuva 5 esittää erään asunnon n. s.

Duiniis Veltionimtn peri.styliä. pylvässalia) . ei

saata olla ihmettelemättii tätä elämän muotojen
rikkautta ja korkeaa kehitystä, jonka vaikutuk-

Itniuus VftiiMriiin iPerist\h,

sei, vuosituhansien välimatkasta huolimatta,
ulottuvat aina meidän aikoihimme saakka. [Kir-

jallisuutta: J. Overheck ja A. Mau, ,,P. in seinen
(ieliäuden, Alterthumern u. Kunstwerken" (1884i,

A. Mau. ..P. in Leben u. Kun.st" (2 pain. 1908),

sanni. ..Fiihrer durch P." I,') pain. 1910), F. Baum-
garten, F. Poland ja K. Wafruer, ..Die hellenis-

tiscli römische Kultur" (1913), E. Presuhn, ,,P.,

die neuesten .\us<;rabunpen" (2 pain. 1882), C.

\\eioliardt. ..P. vcr der Zerstörung, Rekonstruk-
tionen der TemiJel" eto. (1899), Johan Bergnuin,
„P., dess förstöring" etc. (1900). F. v. Duhn. ,.P.,

eine hellenistiselle Stadt in Italien" (1910).]

E. ./, T.

Pompelmus ks. C i t r u s.

Pomponazzi fna'tiii], Pietro (Petrus
Pomponatiusi (14()2-l.i25), it. filosofi, .synt.

Mantovassa, opetti Padovassa ja Bolognassa aris-

totelelaista filosofiaa. Hänen mielestään Aristote-

leen filo.sofia johdonmukaisesti kehitettynä vie

naturalistiseen maailmankatsomukseen, m. m.
kieltämään sielun kuolemattomuuden ja tahdon
vapauden. Itsekin P., tarkastaessaan filosofisia

kysymyksiä luonnollisen järjen valossa, näyttää
taipuvan samoihin johtopäätöksiin, mutta tun-

nustaa kuitenkin ilmestyk.seen nojautuvia ihan-

teellisia vakaumuksia, esim. kuolemattomuus-
uskoa, korkeammaksi uskonnolliseksi totuudeksi.

Siten P. kannattaa ..kahtalaisen totuuden" (ks. t.)

kantaa tahi ainakin lälienee sitä. Tärkein teos

.,l)e imniortalitate animi". A. Gr.

Pomponius Mela ks. Mela, P o m p o n i u s.

Pomponne f-po'nJ, Simon A r n a u 1 d de
(1618-99). markiisi, ransk. valtiomies; oli lä-

hettiläänä Tukliolmassa 1666-68; liänen ei tosin

onnistunut estäil Ruotsia yhtymästä Ranskaa
vastaan suunnattuun trippelallianssiin. mutta

kuitenkin muodo.stui hänen ympärilleen M. G. De
la Gardien johdolla ransk. puolue, jonka vai-

kutusvalta seur. vuosina kasvoi. V. 1671 P.

uudelleen lähetettiin Ruotsiin johtamaan neuvot-

teluja, joiden tuloksena oli Ruotsin ja Ranskan
välinen liitto; tuli sam. v. Ranskan ulkoasiain

ministeriksi, mutta sai eron 1679. kun ei voinut

toimia yksissä tuumin valloituspolitiikan kan-

nattajain. Louvois'n y. m., kanssa; kutsuttiin

uudelleen kuninkaan neuvostoon 1691. V. 1860

JIavidal julkaisi hänen muistelmansa. .7. F.

Ponape ks. K a r c 1 i i n i t.

Pon.ce de Leon ks. Leon.
Poncelet /pö.s/r'/. J e a n V i c t o r (1788-I867i.

ransk. geometrikko ja kenraali. Liittyi 1812 insi-

iiöiiriluutnanttina Napoleonin sotaretkeen Venä-

jiiä vastaan, joutui haavoittuneena vangiksi ja

vietiin Saratoviin. TäiiUä hän kaksivuotisen

vankeutensa aikana suunnitteli projektiivisen

geometrian perusteet ja esitti ne sittemmin pää-

teoksessaan ..Traite des proprigtfe projectives des

figures" (1822: toin. pain. 1865-66). Sen jat-

kona ilmestyi ..ThiSorie des polaires röciproques"

(1829). Xäiden nojalla P. on luettava uuden-

aikaisen geometrian etevimpien kehittäiien jouk-

koon 19:nnellä vuosis. Palattuaan kotimaahansa

hän toimi sotilasinsinöörinä ja mekaniikan opet-

tajana Metzissä. muutti Pariisiin ja tuli tiede-

akatemian jäseneksi 1834. V:sta 18S8 P. oli so-

velletun mekaniikan professorina la facultö des

seienfes"issa. Kenraaliksi P. nimitettiin 1848 ja

oii rgpole polyteehniquen päällikkönä 1848-50.
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Vetävtvi iSSi yk>ityiselrimiiäii toiniink^een loppii-

ik&nsii tiptevllise«n tvi>liön kiiutriieonii. P. ou
;

imoloUn m. m. Voniijiillii 1812. Ssii tunnustuk-
seksi Ix-ipiigin tnistrhissit 181S osdittiiiniistn-.m

menestyksella sovelluttanut inntonmtiikkaa nieku- |
kuunostn Napoleonilta sotiiniarskin arvon. Suo-

niikknan ja suunnitellut mekaanisia koneita, jasi nuiin. taistelun jiilkocn Naimli-onin periiyty-

Teoksia tältä alalta :

qutV aux macliines'

niisretkeii.

jokeen. P.

..Cours lie niiH-anique appli

11826. 3:s imin. 1874 7 li

myös saks.). ..M^inoire sur les roues liyilrauliques päiilliköitä

i aubes courl>es" 1 18261. V. l>:n.

Foncelet-ratas ks. Vesiratas.
Pondich^ry //xJiiisfrl'/ (en^l. Pondichrrri/)

.

K.in-kalU- kuuluva pieni siirtola Etu-Intiassa

Koromaudel-raunikolla: 291 km', 171.898 as.

iI9l2). — Tuottaa riisiii y. m. viljaa, maapiili-

kin0it3, imlipoa. Rautatie on^l. ahieelle. — P:ssä

on P. niminen p il ii k a u p u n k i (S7.r>o9 os.

1912i. joka samalla on Ranskan kaikkien etu-

intialaisten siirtomaatähteiclen piiiikaupunki. Ja-

kaantuu Mustaan ja kauniiseen Valkoiseen (me-

ren rannalla) kaupun<rinosaan. Useita huomat-
tavia liallinnollisia r. m. s. rakennuksia. Useita

puuvillatehtaita, jois.sa 171.000 kehräii ja 7.300

työmie!.tä. Satama suojaton. Kauppa melkoinen,

etupäu.-^sÄ vientiii. joka on arvoltaan n. ."2 milj.

mk. (maapiihkinuitU. öljyii. puuvillateoksia, rii-

siilK — P:n perustivat ranskalaiset lti72: hol-

lantilaiset valloittivat P:n kerran, englantilaiset

kolmasti. V:sta 1814 se lopullisesti jäi Hanskan
haltuun E. F. K.

Fondoland. Kap-maahan v:sta 1894 liitetty

alue. 10.147 km*, n. '/< milj. as., enimmiikscen
kaffereiliin kuuluvia pondoja.

Fongee on oliut knksiniitinen puuvillakanpras.

joka on meseroitu. vilrjätty ja kalanteroitu silkki-

kalnnlerilla. niin ettii se saa pelimeiin sävyn
muistuttaen kallista ja nykyiiän viiliemmän kiiy-

tettyä silkki-p:ta, jota jUljittelemilllil tämä on
syntynyt. E. J. S.

Poni (enpl. pony). pieni hevonen, etenkin Eng-
lonni.ssa yleisesti kiiytelty. Tunnettu on varsin-

kin Shetlandin p. Myöskin monessa muussa
maassa, esim. Islannis.sa. Ncrjas.sa, Pohjois-Rans-

kossa y. m. on hyviä p.-rotuja. vrt. myös H e-

v o n e n.

Foniatowski 1-njnlo'v-]. puol. aatelissuku. 1.

.«tanislan- P. (Ifl77-1702>. sotilas. Liittyi

Kaarle .\II :een ja oli hänen ystävänsä. Tläncn
anoiotaan pääasiassa oli. että Kaarle kuninpis
pelastui Pultavan taistelussa 1709. P. seurasi

kuningasta Turkinmaalle ja sai sulttaanin ryhty-

mään 1711 solaan Venäiää vastaan. Kaarle XIT;n
kuoleman jälkeen P. astui Palolan kuninkaan Au-
piist II:n palvelukseen samoinkuin .Sufrust III :n-

kin. joka nimitti hänet Krakovan käskynhalti-
aksi. P:lla oli useita poikia, joista S t a n i s-

laus August pääsi Puolan kuninkaaksi (ks.

.S t a n i s 1 a u s. Puoinn kuninkaita) ja Miehnl
oli Puoinn viimeinen arkkipiispa (julkai.ssut

..Remarrpiex d'un seij.-neur polonais sur IMiistoire

de Charles XII par Voltaire". 1741). — 2. .1 '">•

r. ef Antoni (1782-18131. ruhtinas. srtapäiU-

Iikk5. edellisen pojanpoika. Oltuaan Itävallan
palveluksessa pala«i 1789 isänmaahansa ja tuli

1792 ormeian vlipäJlllikilkHi. Mutta kun kunin-
gas .Stnnislaus, lillnen Hctänsä. liittyi Tarpowican
kon(wleratsioniin, luopui P. piiiillikHn virasta jn

sotnpniveluksei-ta : palveli 1794 Koseiuszkon nli-

pilällikkrmä. Varsovan suurherttuakunnan muo-
dostumisen tapahduttua nimitettiin P. 1807 sota-

ministeriksi. Napoleonin sodissa taisteli ranskal.

mutta haavoittui ja hukkui Klster-

on Puolan kansanouutisimpia sota-

(Uopusla\vskin ja Askennzyn eliimU-

!
kerta.) K. IV. R.

I

Poukama (ven. Vonjini»isknjii\. kunta Vienan-
Karjalassa, Vienanmeren raniuilla. pienen l'on-

kamajoeu ja sen suun kumnuillakin puolen:
1.892 as. (1907), joista karjahxisia \V1<S. Kansa-
kouluja (venäjänkiel.) 1. — Suurimmat kylät:

KesUjoki. Ponkania, Kalkalahti ja Kriitinä. Kun-
nanhuone Poukaman kyliissii. L. Il-ncn.

Ponnike, p <> n n i k e I i i t o s ks. P u u 1 i i-

t o k s e t.

Ponnistuslauta ks. V o i m i s t e 1 u t o 1 i

n e o t.

Ponoi, joki KuoUan niemimaalla, alkaa niemi

niiuui keskiosista kaakkois- ja itiipuolelta I.u-

jaur-jiirven vesialuetta, juoksee koko niemimaan
itäosan halki, verrattain vähän tunnettujen seu-

tujen kautta ja laskee itäisimmän rannikon (n, s.

„Terin rannikon") pohjoisosaan, |)it. n. ;52,'> km.
.Jokivarren keski- ja yliijuoksu inetsätöntii ja

köyhiikasvuista seutua. P:n varrella sen suun
lähistöllä Ponoi n kylä. Ij. Unen.
Fonsard lpösä'rj, Francois (1814-(i7),

ransk. näytelmänkirjoitlaja, joka kla.ssilli«-henki-

sellä näytelmiillään ..Luort">ee" (1841?) nousi tais-

telemaan romantiikkaa vastaan ja saavutti sillä

suuren menestyksen. Iliinestä toivottiin uuden
kirjallisen suunnan perusta iaa. multa jo seuraa-

villa näytelmilliiän hiin palautui uudenaikaiseen

tra-iediaan (...Ajrn^s de Mf-ranie". 1846. ,,Char-
lotte Corday". IS.^O. ..Le lion amoureux", 1S(!7).

P. on myös sepittjinyt useita satiirisin huvinäy-

telmiä (,,L'honneur et Tarfrent" 18.')3, „La tiourse"

18.50), jotka saavuttivat suosiota, mutta yleensä

hänen tyylinsä on -kuivaa ja niehutonta ja hä-

neltä puuttuu mielikuvituksen lentoa. //. Kr-n.

Ponsi, Udsvil.. ks. llrde.
Ponsimuotolnen sikermä, ?»i(.i., eroaa kehys-

muotoisesta siten, ettil sen keskimäinen taite

(..ponsitaite") on aihemuodostukseltaan kiintein

ia molemmat iläritaitteet liittyvät siihen pelk-

känä valmistuksena (..jolidake") jn lisiiyksenä

(..kainhde"). P. s. esiintyy harvoin itsenäisenä

sävellysmuotona, mutta laajempien rakenteitten

aineksena se on mitä tärkeimpiii (esim kehit-

telyjaksona ja codana). /. K.

Ponsitaite k s. P o n s i m u o t o i n e n s i-

k e r m ii.

Fontano /-'''-/. O i o v a n n i G i o v i n n o

( 1426-l.'i0.3), it. humanisti, runoilija, historian-

kirjoittaja jn valtiomies; saavutti vaikutusvaltai-

sen aseman Napoli'n hovissa, mutta menetti sen

kun Ranskan kuninkaan Kaarle Vlllm tunkeu-

tuessa Napoliin antoi [iääkaupun(.'in avaimet hä-

nelle (149")): perusti Napoliin hänestä nimen.sä

saaneen kuuluis:in akatemian: saavutti suuren

maineen varsinkin latinankielisillä runoeliriil-

laan. J. F.

Pontata. hiiylätä syrjittäispuuliitostn varten

toiseen liiti'ttiivään osaan ura, toiseen tähän so-

piva kieli. P o n t n t t u 1 a u t a = lauta, jonka
toisessa reunassa on poni I iura, toisessa ponttikieli

(ks. Pu 11 1 i i t ok set). l'o l'o.
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Ponte, Jacopo da, it. taidemaalari, ts.

B !i s s a II o.

Pontecörvo, kaupunki Keski-Italiassa. Campa-
ui;in polijoisosassa. Liri-joen ja rautatien var-

rella; 10.518 as. (1001). — Tuomiokirkko, linna,

Skaarinen silta
;

pii^pani.-ituin. — P. oli aikoi-

naan itsenäinen ruhtinaskunta. Napoleon I lah-

joitti sen ISOG mar.«;ilkka Bernadottelle. joka luo-

pui siitii ISIO itultuaan valituksi Ruotsin kruu-
nunprinssiksi) ; kuului 1814-00 paaville.

Fontederia ks. V e s i li y a s i n 1 1 i.

Pontifex (lat.), muinaisroomal. tarun mukaan
Xunian perustaman pappiskunuan jilsen. Alkuaan
näitä pappeja oli G, mutta luku kohosi C;e-

sarin aikana lG:een: keisarit, jotka itse olivat

ylipappeja (pontifices niaxitni). nimittivät pap-
piskuntaan uusia jäseniä mielinniäärin. Papiston
toimena oli kaikkien jumalanpalvelusmenojen ja

alempien pappiskuntien ylijohto, huolenpito ajan-

laskusta ja kalenterin toimittamisesta. Uskon-
nollisen perintätiedon ja lain pohjana olivat eri-

tyiset kokoelmat pyhiä asetuksia (Uhri ponti-

ficii), joista osia on säilynyt. [Preibisch, ..Fra^-

menta librorum pontificiorum" (1878). Mommsen.
..Kömisehes Staatsrecht" (3 :s pain. 2:nen nide

siv. 17 seur. 1888).] E. III.

Pontilaiset nevat (it. Paliidi Pottiini, vanhan
ajan Aijcr Poiitetitiiis) ovat Keski-Italiassa. Roo-

man provinssissa. Roomasta kaakkoon. Volskilais-

ten vuorten ja rannikon hiekkakiuostcn välissä;

n. 750 km-. Rocman tasavallan alkuaikoina seutu

oli taajaan asuttu (siellä kerrotaan olleen 33 kau-

punkia), mutta sittemmin harventunut väestö ei

voinut pitää maan kuivaukselle välttämättömiä
viemäreitä kunnossa. Alue rämettyi. malaria kar-

koitti väestön. Sittemmin on tämän tästä tehty

yrityksiä P:n n:n kuivaamiseksi; osaksi on on-

nl^tuttu.

Pontilaiset saaret ks. P o n z a.

Pontius Pilatus ks. Pilatus.
Pontoni ks. Pönttöni.
Pontonieerit (ransk. pontotittier) ovat niitä

teknillisiä joukkoja, joita kä^iietään sotajoukko-

jen kuljetuksessa vesistöjen yli tarvittavien sil-

tojen rakentamiseen ; yhdistetään pontoni-
e e r i k o m p p a n i o i k s i. il. v. H.
Pontoppidan [-to'-]. 1. Henrik P. (s. 1857),

tansk. kirjailija. Lukuisissa teoksissaan P. ku-
vaa nykyaikaisen Tanskan yliteiskunnallisia sekä
henkisiä että taloudellisia olosuhteita. Hänen
esitystapansa on miehekästä, puolueetonta, usein
terävän ironian höystämää. Mestarillisia, varsin-

kin luonnonkuvaustensa puolesta, ovat hänen
pikkukertomuksensa ..Fra hyfterne" (1887), sa-

moin pienet romaanit ..Nattevajrt" (1894) ja ..Is-

bjornen" (1887). Etevimmät ovat hänen laaja

romaanisarjansa: ..Det forjsettede land" (3 osaa:
,.JIuld" 1891. suom. 1S93: ..Det forja>ttede land".

1892: ..Dommens dasr". 1895), joka kuvaa henki-
siä virtauksia ja uskonnollisia taisteluja maaseu-
dulla, varsinkin srrundtvigilaisissa piireissä, sekä
..Lykkeper" i8 nid.. 1898-1904). joka tahtoo näyt-
tää toteen, ettei ihminen koskaan voi vapautua
alkuperäi.sen ympäristönsä kahleista. U. Kr-n.

2. Morten Oxenboll P. (s. 1851). tansk.
pappismies. edellisen veli. P. toimi pitkän ai-

kaa kansanopistonjohtajana. luo])ui mielipiteit-

tensä vuoksi tästä toimesta 1891 eläen jonkun ai-

kaa yksinomaan vapaana kirjailijana ja julkais-

ten aikakauskirjaa „Frit Vidnesbyrd". V. 1894
P. otti vastaan hänelle tarjotun papinviran. Ol-

tuaan alussa Grundtvigin ihailija P. on myöhem-
min muuttuuut jjrundtvigiläisyyden vastusta-

jaksi, pitäen sitä kaavoihin.sa kangistuneena liik-

keenä. P:u kirjoista mainittakoon suomennettu
..Kirjeitä Kristuksesta kummipojalleni" (1905).

jolla on apclogeettiuen luonne. E. K-a.

Pontormo [-to'r-], oikeast. Carrucci, Ja-
copo da (1494-1557), it. taidemaalari, Firenzen
koulua; Andrea del Sarton apulainen, Michel-

angelon matkija. Maalannut freskoja ja taulu-

kuvia, joista muotokuvat huomattavimpia.
E. R-r.

Pontos, muinainen valtio \'ähässä-Aasiassa, oi-

keastaan pohjoisin osa Kappadokiaa. Mu.stan-

meren etelä- ja kaakkoisrannikolla Halysjoen ja

Armeenian välissä. Rannikolle kreikkalaiset 6:n-

nella vuosis. e. Kr. perustivat siirtokuntia (Ami-
scs. Trapezus y. m.). Alussa 3 :nnella vuosis. e. Kr.

Mithridates I perusti P:een itsenäisen valtakun-

nan, joka hänen seuraajiensa aikana kasvoi, kun-
nes se Mithridates Eupatorin hallitessa (120-63

e. Kr.) saavutti suurimman laajuutensa, jolloin

se käsitti Kappadokian, Galatian, Phrygian, Vä-

häii-Armeenian ja Mustanmeren pohjoisrannikon.

Mithridateelta roomalaiset valloittivat P :n ja jät-

tivät osan puoleksi itsenäiseksi valtakunnaksi,

toisen osan liittivät Bithyniaan. Koko P. tuli

l:sellä vuosis. j. Kr. roomalaiseksi. L. T.

Ponttauskone, puunjalcstuskone, jolla lauto-

jen reunoihin höylätään toiseen uurre, toiseen

kieli, jotka toisiinsa sopien muodostavat tiiviin

liitoksen. Tavallisesti sama kone höylää laudan
lappeat sivut tasaisiksi. Po P-o.

Pontti ks. P o n t a t a.

Ponttiseinä (ruots. spont = sauma) ,
pystyttäi-

sistä. erityisellä tavalla yhteenliitetyistä lan-

kuista tehty seinä, jota käytetään maan tukena

peruskuoppia kaivettaessa ja maatäytteitä muo-
dostettaessa sekä erittäinkin estämään veden tu-

loa tällaisiin kuoppiin ja suojaamaan perustuk-

sia, maatäytteitä. rantoja y. m. s. virtaavan ve-

den aiheuttamalta syöpjTniseltä (vrt. Perus-
tusrakennus). Lankkujen liitos tehdään
ponttauksella. jolloin lankun laitaan tehdään sy-

vennys 1. uurre, johon toisen lankun laidassa

oleva kapeampi terä 1. lehti sopii sisälle niin. että

sauma tulee tiivis. Kuva 1 esittää p:ssä taval-

lisia ponttauksia, a kulmapontti. b suorapontti.

e viistopontti. ja niistä a tuottaa vähemmän tii-

viin ja c parhaimman liitoksen. P. rakennetaan

siten, että maahan ensin upotetaan ponttiuur-

teellä varustettuja paaluja riviin 1.5-2. s m:n
etäisyyteen toisistaan (kuva 2). näiden kummal-
lekin puolelle kiinnitetään kehyspuut lähelle maan
pintaa. Kehyspuiden väliin jiiävään rakoon pis-

a < i < i

i < < < <
rhfflTMTTmnfl^

< i < < <

Kuva 1.

-?E

KuTa 5.

Kuva 2.

1 I I I 1

Kuva 4.

--w
lJ
Kuva 3.
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. |K>tittil:iukut. joiilrii alui>uU ou vii>totty:
'• Iiiiikku>einliii puunaan kiilanninotoinen

-vU. Kun |>onttilanknt pnulujuntalla

iDtalla) iskrtUiiu nmahuu. painan viisto

karki. johlolmka ju kiilalaukkn lankut kokoon
ja |>oulit tiiviiksi. .\inca>taun kivrttöniUssä

maansa )>. tulee varmasti tiivis ja vtHieupitävii,

silliS lankknjeu kolidalle sattuneet kivet joko sär-

kevät lankut taikka pakottavat lie pois asennos-

taan Tiiyttiiilkseen tarkoituksensa p. on u|Hitet

tava tulevan kuopiiu pohjaa syvemnialle tkuva 3i.

sitji eDeniniiiu kuta pehmeämpi ja vettä läpäise-

\ I on. SyvUÄ kuoppaa kaivettaessa p. on

tuettava. P:iu tehiluän myös erikois-

Il '. -i-ia raudoista ikuva 4i. aultolevystä

lkm a 4) ja raulaSietonista. jolloin |>onttilankut

tehdään pyöreällä raudalla jäykistetystä helonista

ja u|>otetaan koveluttnaan samalla tavallu

kuin puulankut. Kuvut :t ja 5 esittävät muu-
tiimit-n p:ien kUyttötapauksia. [..Tekn. kä.si-

kirja". .Struckel, ..Gruudbau", Lille. ..Perustus-

rakennuk>i>ta".) J. C-ön.

Pontti-uurre I. -ura ks. P o n t a t a.

Pönttöni I. ponttu (ransk. jKinron) on mata-
lahko veneen taikka proomun tapainen alus. jotu

käytelään uivan sillan, p.-sillan. kannattajaksi
taikka muiliiu samantapaisiin tarkoituksiin. P:t

tehdään puusta, rauda.sta taikka nykyään myös
u.sein rautahetonista (vrt. Siltal. P:eja käy-
tetään myös suurten laivasulkujen ja tokkien

porttina. Ne ovat joko uivia p:eja taikka työntii-

p:eja. Edelliset ovat korkean aluksen tapaisia

ja sen muotoisia, että niiden korkea emäpuu tar-

kalleen so|>ii sulun aukon reunoja vasten. Ne kul-

jetetaan uittamalla aukcn eteen jn la.sketaan pai-

koilleen la.skeriialla niihin tarpeeksi vettä. Sul-

kua taikka tokkaa tyhjennettäessä ulkopuolinen

v«lenimino painaa ne tiiviisti aukon reunoja vas-

ten. Työntö-ptt ovat korkean laatikon muotoi-
sia ja työnnetään sulun sivulla olevasta kapeasta
kammiosta pohjassa olevia kiskoja pitkin paikoil-

leen Kulkuaukon eteen. Kun tällaiset portit tah-

dotaan avata, poistetimn niiden sLsältu vettä sen
verran, että ne nivat (edellisissä) taikka tulevat

kcveilmmiksi liikutella (jälkimäi.set). J. C-in.

Fonttonigilta ks. 1' o n t t o n i ja Silta.
Pontuksen kaivannot. J^appren pitäjäs.sä ole-

via äunniiksiä muinuislsta kaivausyrityksistä,
joiden tarkoituk-ena oli yhdistää kanavalla Sai-

maa Suomenvedenpohjaan. N. s. ,,vanha kai-

vanto", joka hävitettiin .'^aimuan kanavaa raken-
iictl.iesMi. oli Kcrik Turi-n[ioika Hielken ajoilta.

Hiilien tietietään ollessaan Viipurin linnan hal-

tji.ina 1499-I.5I1 ryhtyneen täällä kanavoimis-
tiiihin. Toinen n. s. ,,uusi kaivanto" alkaa Sai-

maan rannalta. 2 km nykyisen Saimaan kanavan
lillit(ikolida.sta lyfluritsalassa itäänpäin, suuntau-
tuen alukni etelään ja kaartuen vähitellen lou-

naaseen. Sen pituus on n. 500 m. Tämä kaivanto
lienee läännö» niistä töistä, jotka amiraali Pentti
Severinfioika .Juusten Kaarle IX :n määräyksestä
pani alulle 1607. mutta jotka keskeytyivät hänen
kuolemaanpa IrtOO. Kansanmuistitiedot yhdistä-
vät »yyttä nämä muinais äännökset Pontun de la

f;nrdien nirreen. (vrt. Pontuksen Rillat).
[B.örn Oderhvarf, ..Pontuksen kaivannot Sai-

maan kanavan niHkalla" (.Suomen Museo 1001);
Fennia XX: 7, «. H ja seur.] A. E».

Pontuksen sillat, kansanoiiiainen nimityn mui-

naisille suoportuille Viipurin läänissä ja Puhjois-

Karjalas.sa. Pontus 1. Puntus, joka ilmeisesti

alkuaan tm tarkoittanut l*oiitus de la liardiet«

ja hänen poikaansa Jaakko de In Clardieta (Jaakko
lomitus Kantelettaren ..Piintuksen sota" nimisessU
runossa), on Karjalassa ja siihen rajoittuvissa

seuduissa muuttunut hiisien ja jiittiläisten ta-

paiseksi taruolennoksi, jonka nimi liittyy usei-

den muidenkin muinaisjäännösten ja omituisten

luonnonmuodostumien kansanomaiseen niniilyk-

seiMi (esim. Puiituksen tiet. kivet y. m.: vrt. Pon
j

t II k s e n k a i V a n n o t .

)

A. Es.

I

Pontus euxinus ks. M u s t a m e r i.

1

Pony k>. I' o II i.

I

Fonza ivanhan ajan l'iiiiliw). saari Italian

länsirannikolla. 112 km Napoli'sta liinteen: 8 km-.

4.500 as. (1901 1. Tuliperäistii syntyä; korkein

kohta 283 m yi. inorenp. — Tuottaa viiniä ja

etelänhedelmiä. Hanpiistussiirtola : itiirannikolla

Porto niminen satama. — .\sumattoniine lähi-

saarineen (Palmnrola. Zannoiie y. m.) sekä kau-

empana kaakossa olevien \'entotenen (vanhan
ajan Fandatcria) ja Santo Slelanon (yhteensä 2

km', 1,859 as. 1901; viimemain. saarella ranpiis-

tussiirtola) keralla P. muodostua P o n t i I a i-

sen saariston (it. Isoir Pontinf), joka hal-

linnollisesti osaksi kuuluu Cusertan, osaksi Napo-
li'n provinssiin.

Pooki (ruots. bdk). rannikolle tai matalikolle

merenkulkijoiden ohjaukseksi asetetun, useimmi-

ten lorninmnotoi.sen merimerkin kansanomainen
nimitys. F. IV. L.

Pooli (kreik. po/o£= [maan t. taivaan] napa)

ks. N a p a.

Poomarkku k s. Pomarkku.
Poona Ipumi], kaupunki Intia.ssa, Bombayn

presidenttikunnassa. l^:n piirikunnan (13,851 km',

995,330 as. 1901) piiäkaupunki. terveellisessä ase-

massa Mutha ju Mula nimisten jokien risteyk-

sessä rautatien varrella kaakkoon Hombnysta;
158,856 as. (1911). — Peshwan palatsin rauniot,

useita temppeleitii. Paljon oppilaitoksia: iiisi-

nööriopisto, maalalousopisto, lääket. koulu y. m.
Valmistetaan kulta-, hopea-, norsunluu-, savi-

y. m. teoksia; puuvilla- jn paperitehtaita, myl-

lyjä, jää- ja kivennäisvesitelilaita. — Bombayn
kuvernööri asuu sadeaikana P:ssa. — P. oli ma-
ratti-vallan pääjiaikkoja. ,/ontui 1817 englanti-

laisille. V:sta 1S97 P. on kovasti kärsinyt ruton

hävityksistä. E. E. K.

Poorter, \V i I I e m de (k. n. 1643), holl. taide

maalari, kotoisin Ilaarleniista; sai vaikutusta

Uembrandtin varhaisimniasta I^eidenin aikaisesta

tyylistä, jota hän noudatti pienissä, raaiiiutulli-

sissa jn myt( lo^Msissa kuvissaan. E. Hr.
Pope liioupj, ,\ I e X a n d e r (1688-1744), enpl.

kirjailija, aikansa suurin runollinen kyky, joka
kokonaan hallitsi 1700-luviin ensi kolni:innesta

enprl. kirjallisuudessa. Syiil. 21 p. toukok. 1688
I/Ontoossa, k. 30 p. toukok. 1744. Jo varhain puh-
kesivat runolliset taipumukset hänessä esille. V.

1709 ilmestyivät painosta [laimenrunot ,.Pasto-

rals". Tuskin kaksikymmenvuotiaana hän esitti

aikansa kriitillisiä ajatuksia teoksessaan „Essay
on critieism" (1711) ja vuotta myöhemmin ilmes-

tyi koomillinen sankariruno ..The rape of the

lock", jossa hän ivasi senaikuisen hienoston elä-

miiii lyontoossa. P. otti vilkkaasti osaa kaikkiin

aikansa kirjallisiin kiistoihin esiintyen kätke-
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rana satiirikkona. Iliineu piiiitcoksensa tällit alulla

on ,.Tlio (liinciad" (1728). jossa luincu katkeruu-

tensa kaikkia oman aikansa kirjailijoita kohtaan
puhkeaa esille. Siuiriniman menestyksensä, joka

ulottui yli koko Euroopan, P. saavutti u.skounol-

lis-siveelli.scllä runoelmallaan ..Essay on man"
(1732-341, jolion läheisesti liittyy toinen, siveel-

lisiä aiheita käsittelevä teos ,.lIoral essays"

(1732-35). Nuo molemmat teokset muodostavat
jonkinmoisen runollisen deismin raamatun, joka

loistavin .säkein esittää järjen uskontoa. P:n per-

soonallisuutta valaisevat parhaiten runoelmat
..Epistle on taste" (1731). ..Iniitations of llorace"

(1733-37). ..Epistle to Arbuthnot" (1735) sekä

hänen ..Correspondenee". P:n suurta mainetta
lisä.sivät myös hänen käännöksensä, jotka sa-

malla tekivät hänestä rikkaan miehen. Tärkeim-
mät näistä ovat: Iliadi tl715-20i ja Odysseia

(1723-25). Hän julkaisi myös 1725 uuden painok-

sen Shakespearen teoksia, joka, vaikka se filolo-

gisessa suhteessa onkin kehno, oli omansa suu-

ressa määrin herättämään harrastusta Shakespea-

rea kohtaan. — P:n asema omaan aikaansa näh-

den oli kaksinainen. Epäluuloisen ja taistelun-

haluisen luonteensa vuoksi hänen persoonallinen

ystäväpiirinsä oli hyvin pieni, mutta hänen vai-

kutuksensa runoilijana oli .sensijaan tavaton ja

hän määräsi kirjallisen aistin ei yksin Englan-
nissa, vaan koko Euroopassa. [Carruther, ,,The

life of P." (4 nid. 1S57) : Leslie Stephens, „A. P."

(1880. kuuluu sarjaan ,.Euglish men of letters").]

//. Kr-n.

Popilius Lsena [-pi'-J. 1. C a i u s. roonial.

plebeijisukuinen konsuli 172 e. Kr., kukisti Egyp-
tissä Syyrian kuninkaan Antiokhus Epiphaneen.
— 2. P u b 1 i u s. edellisen poika, konsulina lu2

e. Kr., optimaattipuolueen turvissa ankarasti vas-

tusti Tiberius Gracchusta. Caius Gracehus sai

eräällä lakiehdotuksellaan P. L:n tuomituksi
maanpakoon, mutta optimaattipuolueen päästyä
uudelleen valtaan P. L. palasi Koomaan 121 e. Kr.

E. Hl.
Pöpiin (engl.) on kaksiniitinen kangas, joka

alkuaan on kudottu hienoista silkkiloimista ja

verrattain paksusta kampavillalangasta. niin että

kangas saa vakomaisen rakenteen. Nykyään val-

mistetaan sitä myös käyttämällä loimina puuvilla-

lankaa ja kuteina joko puuvilla- tai kampavilla-
lankaa. E. J. S.

Popocatepetl (= ..savuava vuori"), tulivuori

Meksikossa. Pueblan valtiossa. Sierra Madre oc-

eidental-vuoristossa kaakkoon Meksikon pääkau-,

pungista, huippu 5.452 m yi. merenp. Huipulla
olevassa kraaterissa on erinomaista rikkiä ; ikui-

sen lumen raja alkaa 4.400 m yi. merenp. Alem-
pana on metsää, juurella peltoja. — P. oli 1500-

luvulla vilkkaassa toiminnassa, nyk. siinä on
eniUi vain solfataareja.

Poppeli ks. P o p u 1 u s.

Poppelsdorf, 1904 Bonniin liitetty esikau-
punki; Bonnin yliopiston maataloudellinen kor-

keakoulu, luonnonhist. museo vaaliruhtinaan ent.

hnvilinnassa.

Popper. David (s. 1843) , itäv. sellisti ja
sellosäveltäjä. Goltermannin oppilas. Toimi 1868-

73 soittajana Wienin hovioopperassa ja v:sta
1881) opettajana Budapestin musiikkiopistossa.

/. A'.

Poppius, savolainen virkamiessuku. jonka en-

siniäiset tunnetut jäsenet elivät 1600-luvulla.

1. Gabriel P. (1770-1856), virkamies; tuli 1799
Yli Satakunnan tuomariksi, kutsuttiin 1801 Tuk-
holmaan Suomen maanjakoasioitten esittelijäksi

oikeusrevisioniin ja 1805 jäseneksi valtakunnan
yleisten asiain valmistelukuntaan ; v:n 1809 val-

lankumouksen jälkeen hän nimitettiin oikeusneu-

vokseksi. Sucmen tultua erotetuksi Kuotsista

P. jäi Ruotsiin ja kutsuttiin 182G kaujjpakolle-

gin presidentiksi; oli 1833-36 liallituksen jäse-

nenä ja tuli 1838 maanviljelysakatemian johta-

jaksi. P. oli harvinaisen taitava ja kunnollinen
virkamies ja hänellä on suuret ansiot Ruotsin
teollisuuden ja maanviljelyksen kohottiijana.

J. F.

2. Ab ra li am P. (17Ö3-1866), runoilija, syn-

tyi luutnantin poikana Juvalla, tuli ylioppi-

laaksi 1813. Vv. 1813 ja 1815 hän toverinsa

A. J. Sjögrenin innostamana kotiseudullaan ke-

räsi kansanrunoutta; lähti 1817 Upsalaan opin-

tojaan täydentämään. Täällä hän 1818 julkaisi

väitöskirjan ,.De reciproca oonjugationum forma
in lingua fennica". V. 1819 P. avusti saks. oppi-

nutta H. R. von Schröteriä tämän toimittaessa

teostaan ,,Finnische Runen". P. vihittiin 1823

papiksi Tukholmassa ja palveli kaksi vuotta Tuk-
holman suomalaisen seurakunnan apupappina

;

1825 hän siirtyi linnanpapiksi Viipuriin ja sieltä

1833 Juvan kapiialaiseksi, jossa virassa palveli

kuolemaansa asti. — P. on aikakautensa huo-

mattavimpia suomenkielisiä runoilijoita. Hän ru-

pesi runoilemaan jo ylioppilasaikoinaan ; useim-
mat hänen runoistaan ovat vv:n 1815-22 väliltä.

Eusi kerran niitä ilmestyi Arvidssonin .,Osk\-l-

digt Ingenting" lehdessä 1821. pari niistä on
julkaistu .,Mnemosyne"ssä ; myöhemmin hän lä-

hetti runojaan suomenkielisiin lehtiin. P. on
varsinkin saanut vaikutusta vanhasta suomalai-

sesta kansanrunoudesta; vanhaa runomittaamme-
kin hän mieluimmin käyttää ja suurella tai-

dolla viljelee. Hänen runollisia tuotteitaan kan-
nattaa .,vaatimaton, tosirunollinen tunne". On-
nistuneimpina pidetään seuraavia: ,,Epäilys",

,,Poika ja tyttö", ,.Perhosen synty", ,.Kukkasen
taivas", ,,Punnittu Amor", ,,Varpunen" ja ,,Va-

listuksen vaikutus" (pilkkaruno sukunimien muu-
to.sta). P. on suomentanut Zschokken kirian

,,Viinamyrkystä surullinen tarina" (1844). Eri-

tyisesti on mainittava hänen Kalevalan-käännök-
sensä (ruotsinnos, ks. Kalevalan käännök-
set), josta kuitenkin vain hiukan alkua on tal-

lella. Keskeneräiseksi häneltä jäi eräs (ruotsin-

kielinen) näytelmä ja romaani (suomalainen

robinsonadi Kaarle herttuan ajoi.sta) sekä Juvan
pitäjän kertomus, jota hän jo ylioppilaana oli

aloitellut. P:n kootut runoelmat on kahdesti jul-

kaistu : ..Koittaressa" 1870 ja Suomi-kirjassa 1899.

[Julius Krohn. ,,Suom. kirj. vaiheet", A. H. Berg-

holm, ..Abraham Poppius" (Suomi 1899).] H. O.

3. Olga P. (s. 1866), näyttelijätär (syn-

tyisin Finne), opiskeli neiti K. Avellanin joh-

dolla ja tuli suom. teatteriin 1885 saavuttaen ete-

villä näyttelijänlahioillaan pian yleisön suos'nn.

Kävi opintomatkoilla ulkomailla 1890 ja 1894.

Hänen suorittamistaan osista mainittakoon Aino
ja Sirkka samannimisissä kappaleissa. Lilli

(..Kuopion takana"). Hedviir (..Villi-Sorsa"), Cor-

delia (..Kuningas Lear"), Maiju (..Papin perhe"),

Peruilla (,.Ei ole aikaa"), Pirkko (..Anna Liisa"),
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SyUi (,.SjIvi"( ja Sttsauue (..Figaron liiiiit").

Etosi kaii!^illist«itterista kovliUIIU 18!)8.

Fopularite«tti (lat. poptiltVritas < populus =

kuli!..!!, kansiin suosio, vioiueu suosio. — H o p u-

I a r i s o o r a t a. teliJit yleistajuiseksi.

Fopulatsioni ^mlat. poi>ulä'lio). \ixesXii. vUki-

luku.

Popolit (ruots. bobHler < ven. ftofci/// = loiueu.

inökkiläiueni on vanlienipiua aikoiiiii Ktikisulinen

luiiiiissii ta\'attara uiniitys. jolla niilitiiviisti tar

koitetaan joitakin tilattomia niaanviljelijultii.

mäkitupalaisia. \'iipurin läänin jiirjestyskomi-

teun mietinnössä 1812 ehduletann. että uiiilK'

p:lle. jotka ovut a.settuiicot pitiijiiin yhteis- I.

Ii;kamaille ja omi.stavat n. s. populitiloja 1. oi-

keammin verotorppia. annettaisiin snnioinkuin
kruununtilojen asukkaille perinniiksiosto-oikcus,

sittenkuin tilat on ennätetty panna verelle. [Hi.st.

arkisto Xl. siv. ;;01-;!t)4.) ' K. O.

Populus. pajujen lieimoon iSulicacctr) kuuluva
suku. kookkaita, nopeasti kasvavia, juurista ver-

sovia puita, noin 20 lajia etupuussii polij. lauh-

keassa vyöhykkeessä. I.ehdettumiuu kukkivia tuu-

lensuosi^oita. joilla on riippuvat norknt ja moni-
tieteisissä kehättiimis.sä kukissa liuskainen suo-

jussuomu. Ileilelmä kota. jossa runsaasti pitkä-

karvaisia siemeniä. Silmut tavallisosti tahmeita,

hyvätuoksuisia. Ainoa meikäläinen laji on t a-

vallinen haapa fP. trcmula). Istutettuna

tavataan useita muita liaajva- I. ]> o p p e 1 i lajeja.

Jokseenkin yleinen on meillä h o p e a ii a a p a (P.

albai. jonka puikeanpyöreät. liuskahampai.set tai

»ormiliuskaiset lehdet ovat alta lumivalkeita.

Harvinainen on musta h aapa (P. nigraj,

jonka lehdet puikean kolmiomaisia, hyvin sulppo-

kilrkisiä: siitä polveutuu Etelä- ja Keski-Euroo-
pussn ylei.sesti istutettu, iiseiii eri lajina I P. jii/ro-

midali») pidetty, pystyoksainen, kapean pyra-
midimainen p y r a m i d i h a a p a. Yleisimmin
istutettu on meillä palsami h aapa (P. balsa-

mifrrn), piiikealehtinen, hyvin palsamituoksuinen.
kotoisin Polijois-.\mcriikasta. Usein kasvatettu
on myö< sipcr. laakerihaapn (P. laurtfoliii},

jonka lehdet ovat soikean suikeahkot. puikcatyvi-
set. Hanskassa istutettiin suuren vallankumouk-
sen aikana kaikkialle eri P.lajeja mui.stopuiksi

vapaudenpuiden nimellä. — Eri P.-lajien

puuaine on vieenstt samanlaista kuin haavalla
(ks. t.l.

'

K. L.

Fopuläiiri dat. jmpuUVriK), suuren yleisön suo-

siossa oleva, yleisti! suosiota nauttiva: kansan-
omainen: yleistajuinen.

Poquelin, .J e n n B n p t. ks. M o I i e r e.

Pora. Puuteollisuudessa kiiytetyistä p:ista ks.

Kaira: kiviteolliHuiidessa suoritetusta poraa-
minesla ks. K i v i t co I I i s u u s. — Metallitöi-

hin käytettävät p :t ovat kärki- I. t a k op.
(kuva A), kierukka-
p. (kuva B), keski öp.
(kiiv. C ja D), joista

edellisellä porataan suo-

rastiuin, jälkimäi.sclle on
porattava picnemmilllä
poralla ohjaavaa keskiö-

tappiu varten reikä,

kaari- I. j o u s i v i n t i I ä-p. (kuva E), jota

käytetään pienien reikien poraamiseen ja jota

pyöritetään kahtaanne päin. t y k k i p. (kuva F),

jonka terä on puolilieroä ja leikkaava reuna

(keskeltä kärkeen a) suora ja ulkolaitaan päin
kalteva jn jota käytetään suoria pitkiä reikiä

esim. tykkeiliiu porattaessa, t u 1 i p u t k i-p.

ikuva C>), jolla porataan höyrykattilain tuli-

putkilevyihiu tiiliputkia varten reiät; siinä on
n. s. kuukkulerä. jota voidaan aina reiän suu-

ruuden mukaan asettaa jn joko kiilalla tai ki-

ristiiiruuvilla kiinnittää. Tätä p:aa kiiytettäessä

on ohjaavaa keskiötappia varten porattava eri

p:lla reikä; koukkiiterä loikkaa vuorostaan ym
pyräii piiriä pitkin uran. joten ei tarvitse koko
reiän ainetta muuttaa lastuiksi. P-o Po.
Poraistukka, kolmi- tai kaksileukainen laite,

joka sovitetaan tai kiinniletiiäii porakojeeseen

tai yleensä koneeseen pyörivän akselin päiUiän,

johon laineeseen poia vuorostaan kiinnitetiiiin.

I.cuat puristuvat poran ruotoon ruuvia tai mut-
teria vääntämällä, samalla keskittäen poran.

Po Po.
Porakaari, joutsenniuotoinen puu- tai teriLs-

kaari. jonka nahka,unne kierretiiän poranvar-
rcssa olevan kehrän ympäri; kaarta edestakaisin

vetämällä poran varsi porineen pyörii kalitaanne-

päin. Po Po.
Porakaivo ks, V u o r i k a i v o.

Porakone, työkalukone. jota kiiytetiiän poraa
pyörittiiiiiiiän reikiä metalliin, puuhiin, luuhun.
kiveen y. m. Kun poran tuloo

sekä pyöriä että liikkua pituus

suuntaansa, täytyy p:n-akselin

1. telin, jonka pääliän pora joko
välittömästi tai poraistukan tai

pitimen välityksellä kiinnite-

täiin, ja jota pyöritetiiiin joko
liamniaspyörien tai hihnan vil-

lityksellä käsi- tai konevoimalla,

liikkua samalla tavoin. —
K e i k ä-p :i t a, jotka ovat ta-

vallisesti pystysuorat, ja joita

kiiytetäun uusien n. s. porarei-

kicn poraiimi.secn, nimiteliiän sen mukaan, mikä
niitä tukee, patsas, pylväs- (kuva li ja seiiiä-

p:iksi, ja telien luvun iiiu-

kaau yksi- ja monitelisiksi

;

monitelisillä p:illa pora-

taan monta reikää yhtaikaa
joko suoraan viivaan riniiaii

tai ympyriinpiiriin. Metalli-

töissä käytctiiän suuria ja

raskaita kappaleita porat
taessa säteisp:ta (kuva 2).

jonka teli on laakeroitu

pitkin kääntyvää vaaka-

suoraa kätintövartta liikkuvaan kelkkaan, joten

pora voidaan siirtää noin puoliympyrän alalla

por;ittavieii reikien kohdalle siirliiiiiiittii työ

knpgialelta. Teli voi olla kelkallaan kääntyvä
pystysuorassa kiiäntövarrcn siiuntnise.ssa tasossa

(puoliuniversnali), sen lisäksi voi kääntövarsi
olla pyörivä pitiiusaksolinsa ympäri (koko-

universaali), jolloin poran voi suunnata melkein
mihin suuntaan tuliansa. P i t k ä r e i k ä-p:s s a.

jolla porataan tai oikeammin jyrsitiiän pitku

laisia reikiil tai uria, liikkuu joko pora tai työ-

kappale vaakasuoraan suuntaan edestakaisin mää-
rätyn matkan samalla kuin pora aina reiän tai

uran päiissä painuu syvemmälle. Silinteri
p:lla porataan höyry-, pumppu- y. m. silinte

ricn lienökkäitä sisäpintoja, vaakasuoralla

Kuvn 1.

Kutu 2.
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Kuva 3.

p:lla ^kuva 3) pieuenipiä samanlaisia. Näissä
kummassakin on työkappaleen läpi kulkeva joko

eteenpäin liikkuva tai pai-

kallaan pyörivä akseli, jo-

hon tavallisesti sorvinterän

tapaiset terät (yksi, kaksi
tai neljä, kappaleen suu-

ruuden mukaan) kiinnite-

tään joko suoraan akseliin

tai tätä pitkin liikkuvaan
teränpitimeen eli istuk-

kaan. — Puutyöhön käytet-

tävät porakoneet ovat yksinkertaisempia, poran
nopeus on suuri ja sen syöttö tapahtuu käsin
vivun välityksellä. — Kiviporakoncet ovat joko

iskeviä tai pyöriviä (ks. K i v i t e o 1 1 i s u u s)

.

P:t. tavalliset metallityöhön käytettävät, tar-

vitsevat 1-7 hevosv. riippuen porattavan reiän

suuruudesta, säteis-p:t noin 50% enemmän, silin-

teri-p:t 5-25 hevosv. Po Po.
Poramoukari, kivenporaukseen käytettävä

moukari, jonka järkäle (pää) on pitkä ja kum-
paankin piiiu .suippeneva. Paino 6-8 kg. Po P-o.

Poranjauho 1. -p u r u, kairanpuru, poran
puusta leikkaamat lastut. Po P-o.

Poraruuti ks. Ruuti.
Porauspenkki, penkki, jolion pyssynpiippujen

poraamilta varten on kiinnitetty vaakasuorat po-

ran pyöritys- ja syöttölaitteet. Uudemmissa
p:ssä pyörii itse porattava piippu, pora vain työn-

tyy eteenpäin. P-o P-o.

Porcia, M. Porcius Cato nuoremman tytär,

joka ensin oli naimisissa M. Bibuluksen, sittem-

min Brutuksen. Ciesarin murhaajan kanssa. Tä-
män jouduttua tappiolle 42 e. Kr. P. surmasi
itsensä, kertomuksen mukaan svömällä tulisia

hiiliä. E. H-l.

Pordenone [-nö'-], Giovanni Antonio
d a, tunnettu myös nimillä de Sacchis,
de Corticelli, Regillo t. Licinio
(1483-1539). it. taidemaalari: työskenteli Pohjois-

Italiassa ja loppuiällään Venetsiassa. Maalannut
pääasiallisesti freskoja (m. m. Castel Colaltoon,

Trevisoon. Cremonaan ja Venetsiaan) sekä myös
alttaritauluja. P:u töissä on terve, luontehikas
kiUitys. suurpiirteisen muodon ja mahtavan liik-

keen tavoittelu ja lämmin väritys, joka osoittaa

Tizianilta ja Giorgionelta saatua vaikutu.sta.

E. R-r.

Porfyriitti, rfcoJ.. porfyyrinen. vulkaaninen
\iiorilaii. jossa on hajarakeina plasrioklaasia ja

jolla on sama kokoomus kuin dioriitilla. P:lla
on tarkoitettu erikoisesti tertiääriä vanhempia
purkautumia ja nuorempia on nimitetty a n d e-

s i i t i k s i. E. M-nen.
Porfyroidi, liuskeinen ja joskus kerrokselli-

nenkin vuorilaji, jonka hienorakeisesta liuske-

massasta pistää esille suurempia kvartsi- ja maa-
sälpärakeita. P. on syntynyt liuskeutumalla al-

kujaan porfyyrisista, vulkaanisista vuorilajeista

tai niiden tuffeista. E. M-nen.
Porfyyri (kreik. po»7)?ii/'»-cos = purppuranväri-

nen), yhteinen nimitys porfyyrisille (ks. P o r-

f y y r i r a k e n n eV. yleensä vulkaanisille vuori-
lajoille, jcissa on liajarakeina joko kvartsia tai

alkalimaasälpää vastakohtana porfy riitille,
jonka hajarakeet ovat plagioklaasia. Kvartsi-
p-.ssa en hajarakeina kvartsia ja alkalimaa-
sälpää. Sillä on sama kokoomus kuin graniitilla.

27. VII. Painettu =«,3 15.

Tertiäärikautta nuorempia kvartsiporfyyreja ni-

mitetään lipariiteiksi. Ortofyy rissa
on hajarakeina ainoastaan maasälpää, päiiasialli-

sesti ortoklaasia (syeniitin kokoomus), ja sen ny-

kyaikainen vastine on trakyytti, kerat o-

fyyrin hajarakeet ovat natronrikasta maasäl-
pää. Norjassa Kristiaanian tienoilla esiintyvät

rombi-p:t ovat saaneet nimensä poikkileik-

kauksessa rombin s. o. vinoneliön muotoisista
hajarakeistaan (alkalimaasälpää). P.-vuorilajien

hajarakeita, jotka voivat olla aina parin cm mit-
taisia, ympäröi n. s. perusmassa. Se on joko
lasimaista (v i t r o f y y r i), tiivistä s. o. pal-

jaalle silmälle näkymättömistä mikroskooppi-
sista rakeista muodostunutta ( f e 1 s i i 1 1 i s t ä)

tai karkeampaa. Väriltään se on yleensä tummaa :

punertavaa, ruskeata, harmahtavaa. P :eja käy-
tetään kauniin ulkonäkönsä takia suuressa mää-
rässä koristeaineena rakennuksissa, esim. E 1 f-

dalin p:ia Ruotsista. Vanhastaan tunnetut
porfido rosso antico (punainen) ja p o r-

fido verde antico (vihreä) kuuluvat porfy-

riitteihin. E. M-nen.
Porfyyrirakenne, eräs eruptiivi-vuorilajien

(ks. t.) rakenuemuoto, jonka olennainen tunnus-
merkki on se, että yksi tai useammat vuori-

lajien aineksista esiintyvät sekä suurempina
hajarakeina että pienempinä kiteinä tai

lasiksi jähmettyneinä perusmassassa. Haja-
rakeet ovat useimmiten omamuotoisia s. o. täy-

dellisiä kiteitä. P. osoittaa, että vuorilajimagiuan
jähmettyminen on tapahtunut kahdessa jaksossa:

hajarakeet ovat kiteytyneet ensin ja suhteelli-

sen hitaasti, perusmassan ainekset ovat kitej'-

tyneet tai jähmettyneet lasiksi myöhemmin ja

verraten äkkiä.

Pori (ruots. Björneborg). 1. Kaupunki Tu-
run ja Porin lääniin kuuluvassa osassa Satakun-
taa, 61°29'20" pohj. lev.

ja 21''48'3" it. pit.

Greenw.. sijaitsee Koke-
mäenjoen varrella, n. 23

km:n matkan päässä

sen suusta. Kaupungin
pääosa on joen vasem-
malla rannalla, kohdalla,

jossa Kokemäenjoki en-

nen mereen laskemistaan
haarautuu useampiin väy-

liin, kuten Luotsimäen.
Kokemäeusaaren, Vähä-
Rauman haaraan, muo-
dostaen Kirjurinluodon,

Raatimiehenluodon. Hevosluodon y. m. saaret.

Joen oikea ranta on myöskin asuttua (VIII kau-

punginosa), ja joen yli, joka kaupungin kohdalla

on noin 170 ra leveä, on rakennettu siirrettävä

n. s. ponttonisilta. — Asukasluku (1914)

kirkonkirjojen mukaan 17,221 evankelis-luterilai-

seen seurakuntaan kuuluvaa henkeä, joista 8.081

miestä ja 9.140 naista: henkikirjojen mukaan
(1913) 14.247 henkeä. Kaupungin varsinainen

p i n t a-a 1 a on 189.j! ha. Tähän tulee vielä li-

säksi kaupungin omistama, osittain vuokraton-

teiksi ja viljelysmaiksi luovutettu 3.371.302 ha:n

suuruinen maa-alue, joka sijaitsee suurimmaksi
osaksi kaupungin lähimmässä ympäristössä,

mutta johon kuuluvat myöskin kauempana Ula-

sourin ja Tommilan talot, Reposaari ja sen luo-

Porin vankima.
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Porin asemakaava.

dot. Kuninkaarilinan vainiot aektt äskettäin kau-

punpn hankkima, Harjtivullun pitiijiissii sijait-

seva 2<'>.i4s lia:n siiuniinen iiiaaaliie. Kaupun-
gin omistamasta maa-alueesta oli 1914 pelto-

maata l.OHI.itt ha. niittymaata G41.>ii li:i. lai-

dunmaata 341.oaa ha .'^ekä loput tontti-, metsä- ja

joutomaata. -- Kaupungin omi.-itama vesialue

I Mäntyluodon satama-aluei on 418.t> ha. — Kau-
punjriii asemakaava on erittäin Räännullinen

;

kadut kulkevat etelältä pohjoiseen ja idästä län-

teen. Erityi.iesti ovat huomattavat leveiit puisto-
kadut, jotka kulkevat ristiin yli kaupunkiin
ja jotka antavat kaupunr^ille oman erikoisen vie-

hätrk«en. Rakennukset ovat enimmiikseen
puisia, yksikerroksisia. Kivirakennuksista ovat
huomattavia: kaksikerroksinen Enr.'elin piirus-

tusten mukaan laadittu kaupungintalo, joka si-

jaitsee kau|iun;;iri ainosilla korkeammalla paikalla

joen rannalla, gooltilai-tyylinen .(oh. von Ilei-

dekenin piirustusten mukaan 186:i rak. kirkko,

teatteritalo, komea kolmikerroksinen U. Nyströ-
min piirustusten mukaan laadittu ja 1012 valmis-

tunut kansakoulu (n. s. Cygntcuskonlu). rene-

Hanssityylinen n. «. Rosenle\vin palatsi, kolmi-

kerroksinen Otavan hotellirakennus. 1014 valmis-

tunut .'suomen pankin talo. kaupun;.'in hautaus-
maalla sijaitseva kupolikattoincn .luseliuksen

mau«ol'>umi (kuuluisa .\k>eli Tiallen Kallelan maa-
laamista freskokuvi>tal. useat suuret tehdasraken-
nukset y. ni. Puistoja on. paitsi puistokatujen
yhteydessä yli kaupungin ristiinkulkevia puis-

toja, Kantiliiiom-onpuisto. Kirkkopuisto. Kaunis
.lohanneslehto. Kirjurinluodolle inluteltu puis-

tikko »ekä oikealla rannalla n. s. Sofiegarten.

Toreja on Kauppatori. Aleksanlerintnri sekU
urheilukenttänä käytetty Klisahetintori. P:n
rautatieasema (II I.: Tamperei-lle KlO km,
Helsinkiin .')2.'< km) sijaitsee länsiosassa kaupun-
kia Uinni Linjakadun varrella. .A«emalla myy-

tiin 1913 yhteensä 82.815 pilettiä ja tulot nial

knstajaliikenteestä nousivat sam. v. Smk taan

lOti.SUöi.^SS: tavaroita saapui yhteensä 38,.")70,802

kg ja lähetettiin asemalta 'l9,238,069 kg. —
Paitsi kaupiinirin rannassa olevaa s a t a m a a on

P:ii täytynyt joen mataloituniisen takia hankkia
itsellensä kaksi ulkosatamaa KokcniiiiMijocii

suulla, lieposaaren ja Märityhiodoii salamat, joi

hin suurimmillakin laivoilla voi päästä ja joista

jälkimäi.seen jolitaa Porista valtion 1898 raken
uuttama rautatie. Kaupungin rannassa olevaan

satamaan vie asemalta erityinen .satamarata. Ti

lava tullimakasiini ja pakkahuone sijaitsevat

sataman ohi kulkevan Hantakadun varrella.

Kaupungin tulo- ja menoarvio v :lle 19H
oli Smk. 2.09.1.21.5:— , jo.sta menoja Smk
1,424.81-):— ja tuloja Smk. 670.400:—. Meno
jen peittämiseksi taksoitettiin Smk. 466.170:

Menoarvion hiiomattavimniat menoerät : velkojen

kuoletus ja korot .Smk. 2.->.').116 :00. kaupungin vi

rastot ja kunnallishallinto Smk. 113.491:07. po

liisilaitos Smk. 36.880:, terveydenhoito Smk.
5.5.098:—. köyhiiinhoito Smk. 109.981:—. jialo

laitos Smk. 12.300: — , opetus- ja muut sivistys

laitokset Smk. 272.320:— (mistä summasta
kansakouluhiitos Smk. 264.520:— , kiisilyöliiis

koulu Smk. 3.320:— sekä kansankirjasto ja luku

sali .Smk. 4.680: — 1, satamien ja kulkuväylien

ylläpito .Smk. 152.010:— . Kaupungin varat
v:n 1914 alussa Smk. 6.872.837:77. tästii kau
pungin omia rahastoja .Smk. 432.292:98 ; lahjoitus

rahastoja, joiden korkotulot kiiyletiUin kunnallis

ten laitosten hyväksi .Smk. 503.649:21; arvopape
reita Smk. 100.000:-. Kiinteistöjä: 1. ti

lukset ja metsä a) peltomaita Smk. 1.158.578:10.

h) niittymaita Smk. 151.002:80. e) laidunmaita

Smk. 90.018:40, d) metsämaita Smk. 434.409:95.

ei munia tiluksiin kuuliiv:ia omaisuutta .Smk.

241,7:iO; 2. tonltialiieita ja rakennuksia
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AleksantPrinkitta.

Raatihuoneen puisto. Puuvilhitehdus.

i.736,6öO:— , 3. sekalaista kiinteistöä 7,000:—
:|irtaimistoa: 1. ulkonaista irtaimistoa Smk. i

362,540:23, 2. kunnallisten laitosten irtaimistoa

Smk. 332.203:06: P:n kunnallisen sähkölaitokseni

pääomaa Smk. 225,000 :— . Kaupungin velat,
V :n 1914 alussa Smk. 3.093.514 :45. mistä summasta !

oblijratsionilainoja Smk. 1.825.100: — . muita kuo-

letuslainoja Smk. 1,137.414:45. erinäisiä lainoja

Smk. 131.000:— . P:n kuuuallisomaisuus
siis Vt 1914 kaikkiaan oli Smk. 3.779,323:32. Kau-
pungin hoidettavina olevia rahastoja oli yhteensä

39 (joLsta osan korkotulot käytetään kunnallisten

laitosten hyväksii. ja niillä varoja '/il 914 yliteensu

Smk. 1.287,096:01. Näistä olivat suurimpia ra-

hastoja: kansankirjasto-rakennusrahasto Smk.
390.853: — , P:n siltarakennusrahasto Smk.
184.505:42. Gust. .Svensbergin rahasto kaupungin
istutusten kaunistamiseksi Smk. 107,113 :85. Gust.
Svensbergin apurahasto ruumiillisen työn teki-

jöille Smk. 105.420:14. Karl Fredrik Juseliuksen

ja Karl Nordgrenin lastenkotirahasto Smk.
63.458 :35, Gust. Svensbergin kuumesairaala-
rahasto Smk. 60.428:57. P:n vesijchtorahasto

Smk. 51.229:65. Anders JIauritz Grundströmin
rahasto Smk. 42,025 :— , Amalia ja Karl Fredrik
Juseliuksen lahjoitusrahasto Smk. 31,789:94.

Lars August Asplundin rahasto köyhäinhoi-
toa varten Smk. 28.652:30, Sjöblomin lahjoi-

tusrahasto Smk. 27.040:—. Carl Duvaldtin lah-

joitusrahasto Smk. 22.664:39. Karl Oskar Fri-

manin lahjoitusrahasto Smk. 22.295:61, anniskelu
o.-y:n stipendirahasto kansakouluoppilaita varten

Smk. 21.928:48, Thure ja Elin Eostedtin rahasto
Smk. 21.190:63, Lars August Asplundin testa-

menttiraha.sto kansakouluille Smk. 15.289 :08.

.Xnna ja Viktor Sjö\)lomin rahasto Smk. 13.216 :50,

köyhien kansakouluoppilasten vaatetusrahasto
Smk. 12.237:51, H. M. Keisari Aleksanteri II :n

koulustipendirahasto Smk. 12.002:78. Gust. Du-
valdtin kansakoulurahasto Smk. 11.232:25, Gus-

taf Vilhelm Grönfeldtin stipendirahasto Smk.
11,224:71, Antti ja Eva Ahlströmin rahasto Smk.
10.600:—.

Kunnallisten virastojen ohessa P:ssa on tulli-

kamari, postikonttori, säbkölennätinkonttori sekä

piirilääkärin ja Ulvilan kihlakunnan tuomarin
ja henkikirjurin asemapaikka. Kaupungilla on
kunnallissairaala, työnvälitystoimi.sto ja sähkö-

laitos. Kouluja (oppilasmäärät 1914 kevät-

lukukauden lopussa I : P:n suom. klassillinen lyseo

(ISO opp.). suom. yksityistyttökoulu (6-luokkai-

nen) jatkoluokkineen |3 luokkaa: yht. opp. 217),

ruots. yhteiskoulu (148 opp.). ruots. 2-luokkainen

valmistava koulu |28 opp.), kaupungin kansakou-
lut (P:ssa ja Reposaarella: näissä oli 1914 oppi-

laita 1.718, joista 863 poikaa ja 855 tyttöä, luok-

kia 60, joista 48 suomenkielisiä ja 12 ruotsinkie-

lisiä, opettajia ja opettajattaria 56). kansanlas-

tentarhat (1914 7 osastoa, joilla opettajia 14 ja

oppilaita 215), P:n kauppakoulu (54 opp.), P:n
kauppa-apulaiskoulu (19 opp.), P:n valmistava

ammattikoulu poikia varten (69 opp.). P:n val-

mistava ammattikoulu tyttöjä varten (102 opp.),

P:n yksityinen teoUisuuskoulu (11 opp.), P:n
ylempi käsityöläiskoulu, P:n käsityölaitos. yksi-

tyinen lastenkoti. Kirjastoja: Kansankir-
ja.sto ja lukusali (1913 6.835 nid.. lainojen luku-

määrä 12.637). Reposaaren kansankirjasto (1912

v:n lopussa 1,594 nid., lainausten lukumäärä
sam. V. 1.883). P:n lyseon kirjasto (1913 5.779

nid.). CygUcBus-kouluu opettajakirjasto (1913 1.013

nid.). JI u s e o j a : Satakunnan museo (luetteloon

merkittyjen esineitten lukumäärä kesällä 1914

9.428, merkitsemättömien n. 1.000). Sanoma-
lehtiä: ..Satakunnan sanomat", ,,Satakunta".

..Sosialidemokraatti" (ilmestyvät 3 kertaa viikossa)

ja ,.Björneborgs Tidning" (2 kertaa viikossa). Y h-

dist yksiä ja seuroja: Kansanvalistusseu-

ran P:n haaraosasto, raittiusseura ,,Alpha". P:n
raittiusliitto, kasvatusopillinen yhdistys, koti-
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Mutuybdistx.". »vitaiinolliiicii seiiru. IVii luiile-

... 1 .,!...,- II,. ..... i.,|i^ty« Sntakiiiiiiiiii niiiunvil'

:inaii uiuuiiYiljvlijitiu liitto.

Ijelijäin yhdistys. P:u kauppa-

l>akliilii. P:a kaiippa-apulais

•yi) ja tehdasylidistys, laivan

ys. talonomistajain yhdistys, liike-

-. tii';.ii<tMi tyiiu liiton P;u liaara-

ilistys. kansakouluuopet-
ii-tys. roiivasväcnyhdistys,

- uaisliitOD P:n haaraosasto.

..inta. Satakunnan eläiusuojo-

luaiiiJialVä, r.u cliiiusuojelusyhdistys, suom. yh-

distys, suom. nuija, työväenyhdistys, P:n met-
- -.1. Satakunnan metsästysseura. P :n pur-

i. l':n saaristolais purjehdus.seura, voi-

tiu-ieui Ja urheiluseuroja: ,.Tarmo". ..Pyrintö".

..S. L. U." tP:u csaeto), P:n uimaseura. T e 1 e-

f o n i y h t i ö 1 1 ä oli » ,o 1914 .itU puhelinta ka;i

puiifissu. Suoranainen puhelinyhteys on m. m.

Helsinkiin. Pankkeja: P:n säästöpankkiiper.

1ST4: vastuusumma »Vijl913 Smk. 2.25;!.329 :01)

.

P:n suom. sää.stöpankki (vastuusumma "/,» 1913

Smk. •2t>4.562:45: omat rahastot Smk. 0.306:15),

Suomen pankin. Kansallisosakepankin. Pohjois-

maiden osakepankin. Suomen yhdyspankin ja Vaa-

san osakepankin haarakonttorit. Teollisuus-
laitoksia (tiedot V :lta 1913): Rosenleu- ja

C:on höyrysahat (Seikku ja Vanha saha) sekä laa-

tikkotehdas (1.250 työm. ; valmistusarvo n.

6.300,000 mk.). P:n puuvillatehdas (800 työm.;

valmistusarvo n. yli 4 milj. mk.l. P:n tulitikku-

tehdas (200 työm.; valmistusarvo n. 1 milj. mk.i.

I':n kunnallinen sähkölaitos (13 työm.: virran

myyntiarvo Smk. 97.829: 75), P:n konepaja (350-

400" työm. ; valmistusarvo 1.000.000-1.800.000 mk.),

Ijkolis.-onin konepaja (valmistusarvo Smk.
225.601 :7I: 70 työm.). Bäckmanin clutpanimo
o.-y:n 3 panimoa (vakinaisia työm. 14: yhteen-

laskettu valmistusarvo n. 140.000 mk.) : K. F. Grön-
vallin 2 olutpanimoa ja 1 mietomallasjuomatehdas
(vakin. työm. 11; yhteenlaskettu valmistusarvo
n. 115,000 mk.), kolme paloviinapolttimoa, Repo-
i^iaren höyrysaha o.y. Reposaarella. P:n laiva-

veistämö. P:n puunjalostustehdas, saippuatehdas,
»Kfalttitehdas, höyrymylly, meijeri. P:n sänky-
tehdas y. m. — P:sta on säännöllinen laiva-
yhteys pohjoiseen päin Kristiinaan, Kaskisiin
ja Vaasaan: etelään: Raumalle, Uuteenkaupun-
kiin. Turkuun. Hankoniemeen, Tammisaareen,
Hel.itinkiin, Kotkaan ja Viipuriin; sekä ulko-

maille: Pietariin. Tallinn.ian. Hernösandiin,
.Sundsvalliin. fJefleen, Lyypekkiin, Köiipenhami-
naan, Hampuriin ja Kulliin. Rannikkoliiken-
nettä lukuunottamatta kävi P:n satamissa pur-
jebduKkautena 1913 581 ulkomailla kulkevaa lai-

vaa, yhteensä 253.180 netto rek.-ton. — Tulli-
kamarin kanto 1913 teki Smk t. .346.733 : 72,

kaupunLMn liikennetulot Smk. 222.276: 70, josta

tiiuloakimaksut Smk. 20.99H
: 70. P:n koko vienti

oli 1913 arvoltaan Smk. 16.235.322:—, josta

puutavarat ykiintään Smk. 15.1.">7.947 :— . Tuonti
kam. v. .Smk. 9.971.244:— . joxta r:uika-aine teh-

taita varten muodoitti pääosan (puuvilla, villa y. m.
Smk. 1.242.058:—. rauta Smk. 449.302 :-. koneet
ja koneenosat .Smk. 009.1 H5 :

KiiotKilla. Norjalla. Tanskalla

nilla ja Ra nokalla omat h i j a

— Kaujmnki on vuokrannut

— nikovalloiflta 00
.SakHnlla, Enplan-
ixkonsulinsa.
omistamansa luo-

dot ja vesialueen k a I a s

t u k s e n harjoittamista

varten, josta kaupungin
tulot on 1914 arviiitu

Smk:ksi 3,328:—. P:n
vaakunana ou kruu
uattu (kruunu punainen,
siniset kruuuukivet) kar
hunpäii kultaisella poli

jalla (kilpi sinipunertavai.

tunnuslauseenaan : ..l)eu>

prot«-tor noster".

Kirkollisesti 1'.

kuuluu (vielä toistui

seksi) kappelina Ulvi-

laan; per. kaupunkiseura-
kuntana (..Ulvilan kau-
punkiin") 1558, oli itse-

näisenä khrak:na 15S4

1002, viimemain. v. se jäl-

leen yhdistettiin Ulvilan
emäseurakuntaan ; mää-
rätty eroamaan omaksi
khrakunnaksi sen. päät :llä

15 p:ltä tammik. 1877 (eroaminen tapahtuu Ulvi

lan nykyisen papiston poistuttua). — Kirkko tii-

lestä, valmistui 1863. A-i K.

Historia. Jo sangen varhain Kokemäen-
joen, Satakunnan tärkeimmän liikenne- ja asutus-

väylän suuhun syntyi alueen tärkein kauppa- ja

markkina]>aikka. .Se ei alkuaan ollut nykyisen
Porin paikalla, vaan paljon ylempänä, Koke-
mäellä, jonne sen ajan merialuksetkin silloin

vielä pääsivät nousemaan. Kokemäen Ylistaron

kylässä kerrotaan keskiajalla olleen .,Teljän kau-

pungin", kauppapaikan, jonne Saksan kestit saa-

puivat hieromaan kauppaa maakunnan asujan-

ten sekä lliimeei\ ja Pohjanmaan tuotteita kaup
paavien pirkkalaisten kanssa. Useat tutkijat

olettavat juuri Kokemäellä elleen sen :,Hämä-
läisten sataman" (Port us Tavastorum). jossa

Birger Jaarli nousi maihin ristiretkellään hämä-
läisiä vastaan. Maan kohotessa ja joen madal-
tuessa liikenneväylä Kokemäelle aikaa myöten
katkesi Lammaiston koskien sjntymi-sen johdosta,

jolloin Satakunnan satama siirtyi koskien ala-

puolelle, Kokemäenjoen silloiseen suuhun Latto

meren rannalle, Ulvilaan. Sen perustamis-

vuosi on tuntematon, mutta varmaa on, että

Ulvilan kaupunki oli olemassa ennenkuin Alhrekt

1365 sille antoi sen ensimäisen tunnetun privi-

legikirjan. Ulvilan ulkomaankauppa oli yhä
Hansan käsissä, mutta kotimaankauppa kehittyi

tuntuvasti. Ulvilan porvarit purjehtivat ahke-

raan Pohjanmaan satamapaikoissa (etenkin Mu.sta-

saaressa ja Pietarsaaressa) ja kävivät Hämeen
ja Satakunnan markkinoilla. Tanskan sotien

aikana vihrlli.set ryöstivät ja polttivat kaupunkia,

ja 1550 Kustaa Vaasa käski kaikki Ulvilan jior-

varit muuttamaan Viistaperustettuun Helsinkiin;

vaikka käsky peruutettiin 1556. oli Ulvilan koh
talo toi»ella tavalla ratkaistu. Joen lietteestä

Lattomeri väliitellen oli täyttynyt ja lietesaarel

väylän tukenneet. niin että piiä.sy aluksilla Ulvi

laan oli kilynyt yhä hankalammaksi. .Siitä syystä

jo 1556 Ulvilan tienoilla oleskellut .Suomen hert

tua Juhana 8 p. maalisk. 1558 antamallaan
pcrusluskirjalla määräsi Kokemäenjoen uuteen

suuhun, Vähänrauman kylään, ehkä jo keski-
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ajalhi siellä rlleeii linnan ja vasta perustettavan
kuninkaankartanon ääreen rakennettavaksi uuden
kauppakaupungin, jonno Ulvilan porvareiden heti

oli muutettava, P:ssa kehittyi Teijassa ja Ulvi-

lassa aloitettu kauppa. Porvarit alkoivat itse

omilla aluksillaan viedä Pohjanmaalta ja sisä-

maan markkinapaikoilta (Pirkkalassa ja Lammai-
sissa) hankkimiaan tuotteita (etenkin turkiksia,

traania, lohta, tervaa) Saksan hansakaupunkeihin.
Asukkaita lr,U oli n. 4110. IGOO jo n. 800 (Turun
jo Viipurin jälkeen asukasmäärältiiän Suomen
kolmas kaupunki) ja 1600-luvun alkupuoliskolla

900-1.000. Varallisuudessa P:n 1,500-luvun lopulla

ajoittain voitti vain Turku. — Pian P;ia kohta-

sivat ankarat iskut. V. 1614 P. menetti passii-

visen ulkomaankauppaoikeudeu ja, mikä vielä

pahempaa. 1()36 mvö.s aktiivisen (puuastiain vien-

tiä lukuunottamatta). Pohjanmaan kauppa supis-

tui samoihin aikoihin sangen vähiin sinne kun
1600-luvun alussa oli perustettu kaupunkeja.
Hämeen kauppa alkoi vähitellen joutua muiden
kaupunkien käsiin. Joen mataloituminen rupesi

haittaamaan merenkulkua; kaiken lisäksi paloi

osa P:ia I.tTI. melkein koko P. 1603 ja suuri

osa siitä 1640. P:sta tuli nyt vähäpätöinen maa-
kaupunki, jonka kotimaankauppa rajoittui lähi-

seutuun ja ..ulkomaankauppa" Tukholmaan; vie-

tiin etenkin S30ttökarjaa. vähin puutavaroita,

tervaa ja halkoja. Muutkin elinkeinot rappeu-
tuivat; vain kalastuksen, sillinpyynnin Reposaa-
ren luon;i. kerrotaan ajcittain olleen erittäin

tuottoisan. Tulipalot hävittivät kaupunkia 1666
ja 1692. ja 1698 koko kaupunki paloi. Asukas-
määrä aleni 1700-luvuu alkuun mennes.sä 700 hen-

keen. — Isossa vihassa P. menetti mitä sillä oli

jäljellä. Rauhan palattua P. vähitellen alkavan
ulkomaankaupan (puutavaroita ruvettiin viemään
Saksaan puuastiain varjolla) ja sahaliikkeen
avulla rupesi vaurastumaan; 1V64 P;lla jo oli

li) alusta. Si-sämaankauppakin kasvoi ja ensiraäi-

set teollisuu.slaitokset perustettiin (tupakkakeli-

riiämö 1761. värjäämö ja flanellipaino). Kaupun-
kilaisten harjoittamista maalaiselinkeinoista mai-
nittakoon varsinkin tupakkaistutukset ja suuri-

suuntaiset, kruunun omistamille saarille perus-
tetut lammastarhat, joihin rodun jalostamiseksi
hankittiin paljon hienovillaisia esp. lampaita
(niitä kaupungilla lopulta oli n. 2.000 kpl.).

Asukasmäärä nousi 1765 ainakin 1.000 henkeen.
— V:sta 176.5. jolloin P. sai takaisin tapulioikeu-
den. alkoi P:lle pormestari Lars Sacklfnin y. m.
kaukonäköisten miesten johtamana uusi aika. Puu-
tavarainvienti kohosi aavistamattomiin summiin,
siihen liittyi melkoinen tervanvienti ja kon-
junktuurien ollessa suotuisia myös suuri rahti-

liikenne ja laivanrakennus. Vuosisadan lopulla

kauppalaivastoon kuului 16-17 alusta, yhteensä
600 650 lastin kantoisia. Yhä madaltuvaa väylää
koetettiin pitää auki mutauksilla ja 1775 Repo-
saareen rakennettiin ensimäiset laiturit suuria
välimerenpurjehtijoita varten. Uusista teollisuus-

laitoksista mainittakoon Jaakko Wad6nin yhtiö-

tovereineen 1780 Luusouriin rakentama saha,
ensimäinen P:ssa. Näihin aikoihin myös suori-

tettiin Kraftmanin johdolla 1773 päätetty, suoksi
täyttyneen Lattomeren kuivaus. — Asukasmäärä
manttaalikirjojen mukaan 1766 oli 1.500 henkeä.
1800 2.141 henkeä. — V. 1801 tulipalo hävitti

P:n kokonaan ja onnettomuutta pian seurasivat

sotavuodet 1808-09 majoituksijieen ja muine rasi-

tuksineen sekä sitten aluksi huonot konjunktuurit
ulkomaan rahti- ja tavaramarkkinoilla, muttii

pian alkoivat kaupalle parenunat ajat (edulliset

varsinkin ISSO-luvulla). Puutavarain, etenkin
lankkujen vienti kasvoi nopeasti (lankkuja vie-

tiin 1817 722 tolttia. 1850 26.440 tolttia). Koko
vienuLstä 1843. arvoltaan 114. 180 hopearuplaa, puu-
tavarain osalle tuli 86,800 ruplaa. Suuria puu
tavarainviejiä ja sahanomistajia olivat F. F. Wal-
lensträle. C. F. Björnberf:. Björkman & Rosenle\v

y. m. Samoihin aikoihin laivanrakennus ja rahti-

liikenne saivat euiu'n ja jälkeen saavuttanuitto-

man merkityksen. V. 1839 P:n kauppalaivasto
käsitti 41 alusta, 6.463 lastia (16.4 % Suonien
koko kauppalaivaston lästimäärästä). Wallen-
sträle oli pietarsaarelaisen Malmin jälkeen Suo-
nien suurin laivanvarustaja, omistaen 1838
1,363 lästiä. Satama siirtyi melkein kokonaan
P:sta Reposaareen. Asukasmäärä nousi nopeasti

ollen manttaalikirjojen mukaan 1830 4.198 hen-
keä. 1850 5.450 henkeä. V. 1852 kaupunkia koh-
tasi tuhoisa tulipalo, josta säilyi vain satakunta
pientä mökkiä. Pian seuranneessa sodassa engl.

laivasto elokuussa 1855 ryösti P;n satamasta
useita aluksia, ja muulla tavalla, kaappausten tai

myöntien johdosta P:n laivasto pieneni niin,

että se sodan loputtua enää kä.sitti vain 1,723

lästiä. Palon ja sodan vauriot korjattiin ver-

raten pian; 1866 kauppalaivasto käsitti 5.844

lästiä ja puutavaroita 1865 vietiin 88.000 tolttia

lankkuja. 31.000 tolttia lautoja. Puutavarain-
vionnissä P:n voitti vain \'iipuri. Uusia sahoja

y. m. teoll!suu.slaitoksia perustettiin. Vuosisadan
lopulla puutavarainvienti kasvamistaan kasvoi,

mutta kauppalaivasto monesta syystä väheni,

käsittäen 1894 vain 3.928 rek.-ton. lietto In. 2.600

lästiä). Suomen rautatieverkkoon P. yhdistettiin

1805, jolloin P :n-Tampereen rata avattiin liiken-

teelle. [J. \V. Ruuth. ..Porin kaupungin historia".]

E. E. K.
2. Maalaiskunta. Turun ja Porin 1.. Ul-

vilan klilak., Ulvilan-P ;n-Nakkilan-Kullaan nimis-
miesp. Pinta-ala 215.8 km-, josta viljeltyä maata
(1910) 6.365 ha (siinä luvus.sa luonnonniityt

1.785 ha. puutarha-ala 11.m ha). Manttaalimäärä
27 ä*/is, talonsavuja 98. torpansavuja 139 ja muita
savuja 66 (1907). — P:n maalaisseurakun-
nalla on talous, kirkko, papisto y. m. yhteisiä

P:n kaupunkiseurakunnan kanssa, mutta sen

hoitoa varten on eri kanslia ; sen asukasluku 1913

oli 7.440 henkeä, joista 3.753 miesp. ja 3,687 naisp;

siinä oli (1901) 1.355 ruokakuntaa, joista maan-
viljelys pääelinkeinona 462:11a. teollisuus 475:llä;

637 iievosta. 2.440 nautaa (1911). — Kansa-
kouluja oli 1914 Vähä-Rauman. Kokemäen-
saaren. Pihlavan. Yyterin. Preiviikin. Toukarin,

Ruosniemen, Viasveden ja Lyttylän kansakoulut

(13 opettajaa). — Teollisuuslaitoksia:
Ahlström o.-y:n höyrysaha Pihlavassa. Ulasourin

tiilitehdas ja kaakelitehdas. — Kokemäenjoen var-

rella 2 km P:sta itään on Lukkarinsanta
niminen valtion kalastuspaikka lohen- ja siian-

kalastusta varten (vuokralla). — Muinais-
muistoista on mainittava hiidenkiukaat:

Tuorsniemen kartanon vainioiden takana (8 kpl.

K

Luvialle vievän maantien varrella (11 km P:sta,

10 kpl.). Ruosniemen takana kallioilla ja Kuumi-
naisissa. — H i s t o r i .x 1 1 i s i a muistoja:



S13 Porilaisten marssi Porkka 844

D. S. Pla;»sin maavallit ja I.iiotsimiien alnpuolellu

Kokemarajoen varrella olevat vullinjuiiiiiiökset

itimaix-n sodun ajoilta. — V a n li o j n k a r t a-

noita: Yyteri. Vanliakartano, Alikurtano, lly-

velu ia Tuor-iiiiemi. A-i K.

Porilaisten marssi, Runebergin rnnoileiua.

kuuluu ^llo^1en iMiuniaallisiiD lauluihin. Siivol-

mfin arvellaan olleen alkuaan ransk. Na|<oUH)niii

aikui>en sotilai>nuirs»in. M. M.-laulukuuiian esit-

tam&un P. m. oli .\leksnnteri II :n ja Aleksan-

teri III:n niielilnuluja. Se valivisloltiin myös Tu-

run tarkkaanipujapataljoouan soitlokunuau kuu-

ni.inmr«-ik-i. /. Ä.

Porin alarovastikunta kii.sittUii Ulvilan. Po-

rin. Kullaau. l;e|>o>aaren. Nakkilan. Noormarkun,
Pomarkun. .Milaisten. Merikarvian. Siikaislen,

Eura oen. Luvian. Euran. Ilonkilaluteu ja Kiu-

kai-ti'M seurakunnat Turun arkkiliiippakuntua.

Porin konepaja, omistaja 15 j ii r n e 1> o r jr s

m e k a n i s k a v e r k s t a il s a k t i e l> o I a •:. pe-

rusi. lS."i9. loutui 1S7S \V. Koseille»- & ro:lle. joka

1904 luovutti sen nyk. omistajalle. Osakepaiion\a

l.liK).)XK) mk., johtokuntaan kuuluu neljä liosen-

le» >ukuun kuuluvaa henkilöä ja yliinsiniiöri Otto

Kr. Xyt)er!:: isiinnuitsijä J. M. Gylplie. Valmis-

tus käsittäen koneita, aluksia, valintuotteita ja

pannuja, arvoltaan 1-l.t niilj. mk. — Työviiestö

3511 4(10 lienkeii. E. E. K.

Porin kreivikunta, joka 1651 annettiin sota-

mar.<ilkka Kustaa Hornille, käsitti Porin kau-

pungin ja kuninkaankartanon. Koiviston lato-

kartanon sekä 127 taloa (90 '/« manttaalia) Ul-

viias-sa. 191 taloa (113'/, nianttaaliai Huittisissa

ja 39 taloa (27 */• manttaalia) Kokemäellä : tuotti

tuloa n. 8.600 liopealaaleria: joutui 1678 ja

1679 suurimmaksi osaksi Hornin vävylle Niels

Bielkelle: v. 1681 peruutettiin lahjoitusosa, mutta
ei panttitiloja.

Porin lääni oli 1641-46 erotettu Turun Itiä-

nistä eri lääniksi ja kä.sitti silloin Satakunnan.
Nykyään nimitetään Turun lääniä virallisesti

Turun ja Porin lääniksi, nähtävästi sen lohdosta.

että ennen on ollut olemassa eri Porin lääni. ks.

Kokemäenkartanon lääni. A'. H. M.
Porin puuvillatehdas, omistaja B j ö r n e-

b o r g K b o m u I I s m n II u f a k t u r a.b. Porin
puuvillateollisuus o.-y., sijaitsee Porissa

ijuH.sa sille kuuluu 33 tonttia 8:nnessa kaiipungin-

osHAoa), Kokemäenjoen oik. rannalla, sillan kor-

Tau^Hii. laitos pcrust. 1808. osakepääoma on 2

milj. mk., vararahastot 2.160.000 mk., johtokun-

taan kuuluvat F. A. Jus<i|iiis. \Valter Ahlström,
G. E. Ramljcrp. Bruno Juselius, C. G. Sundell.

iiMlnnOitsijil ja lekn. johtaia. Tehdas aloitti toi-

mintansa 1900; 1002 valmistui värjäys-, valkaisu-,

kiillotus- ja purhötyslaitos. Käyttiivoim:! saa-

daan l.:i00 hi-vo-v. hilyrykonee-ta. V^almi-tus kä-

sittää kaikenlaisia puuvillalankoja ja -kankaita:

mvyuti oli 1901 arvoltaan 452.000 mk.. 1910

3.952.000 mk. ja 1913 4..'i(i0.000 mk. Tuotteet

myödiinn yksinomaan kotimaahan. — Työväestö
1914 HfMI henkeä: työväen sairaus- ja hautaiisapu-

kassassa on n, 46.000, avustusrahastossa 80.000

mk. E. E. K.

Porin rata. Piliiraiteen koko pituus viimei-

•exta vaihteesta Tampereen asemalla Mänty-
luodon satamnlaiturin loppiipiiäliän 156.; km;
tienpinnan korkein kohta 128.ti m yi. mcrenp.
on 11:llä km:llä Tampereelta: tienpinnan alin

koilta 1.:» m yi. nierenp. on Mäntyluodon satama-
laiturilla; rautatien tasosta on penkoreillli ja

silleillä 122,t7 km (= 7S.tt<^ K loikkauksissa 34,ii

km (=21.:«'^); syvin leikkaus S.t» m on toi-

sella km:llä Tampereelta. Penger kaikkialla,

paitsi a.semilla sekä Mäntyluodon a.seman ja

s:itainalaituriu välillä, tehty yhtä raidetta var
Ien. — Radalla (1912) 15 asemaa. 9 seisauslaitu

ria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten. 7

seisauslaituria niatkustajaliikonnettii ja pikku-
tavarata varten sekä 5 liustauspaikkaa; huomat-
tavimmat sillat: 5-jänteinen ristikkosilta Tam
merkosken poikki. 8-jänteiiion viadiikti (maa-
silta) Mustalahden torin poikki Tampereella. 2-

jänteiset sillat Siuroiikoskcn. Kokemäen |oen

Köysikoskenhaaran ja Pah;ikoskenh;iaran poikki.

— Radan eri asemilla (Tamperetta lukiuinotta

matta) 1912 saapuvien matkustajien luku 2'.)5.2()2.

lähtevien 295, 954: saapuvaa tavaraa 151,842 lon..

lälitevää 123,219 ton. — P. r:n rakentaminen
päätettiin v:n 1888 v;iltiopiiivillä, rakennustyöt
aloitettiin kesällä 1890; rata Tampereelta Porin
kaupunkiin avattiin säännölliselle liikenteelle 4

p, marrask. 1895, sitä ennen oli kuitenkin jo lU

hes vuoden ajan pidetty väliaikaista liikennettä

Tampereelta Peipohjaan s:iakka; 20 km pitkii ra

danjatko Porista Mäutyluotoou avattiin suännöl-

li.selle liikenteelle 1 p. marrask. 1899. Rakennus
kustannukset (1895) tekivät 10.630,000 mk.
Miintyluodon satamaradan valmistuttua 12,740.000

mk. Nykyinen päiiomaarvo (1912) 15,774.000

mk. 1. 09,400 mk. 1 :tä ratiikilometriä kohti, —
Pcipolijan asemalta P, r:lla lähtee yksityinen

normaaliraiteincn rata Rauman kaupunkiin, ks

1! a 11 m a n r a f a. L. Unen.
Porin rovastikunnat ks. Porin ala-

rovastikunta ja Porin ylärovasti-
kunta.
Porin rykmentti. Kuudes jalkaväen rykmentti

oli ll!:!4 v:n liallitusmuodon mukaan ..molempien

Salakiintien" asetettava; sitä ruvettiin sittem-

min sanomaan P. r:ksi, V. 1004 se järjestet-

tiin ruotujakokannalle. Suuruudeltaan se 1035

oli 1,292 miestil, joista 600 oli Saksaan viety:

1694 se oli 1,025. 1808 (varaväen kanssa) 1,525

miehen suuruinen, Mukana se oli m, m, seuraa

vissa taisteluissa: Leipzig 1642, Böömin sota-

retkellä 1648, Puolassa 1655 56, Preussissa 1078,

Gemäuerthrf 1705, Lesnaja 1708. Pultava 1709,

Porrassalmi jo Piirkiimuki 1789, .'Siikajoki, Kauha
joki ja Juutas 1808, Kainuun pakkosopinuik

sessa 1809 P. r, oli mukana ja lakkasi seiijäl

keen olemasta. A', (!.

Porin ylärovastikunta käsittää T/oimaan.

Metsämaan, Alnstiiron, Huittisten, Kiiuvntsan.

Vampnlan. Puiikalaitiinien, Köyliön, Silkylän.

Kokcmiicn ja Harjavallan seurakunnat Turun
:irkkiliiippiikiinlaa.

Porjuskoski Lunlajnnjoessa PolijoisRuofsissa.

Norrhottciiiii liiiinissä. on .Stora T,iilev:itt nenin

alapuolella, piil,kork, n. 50 m. Siinä on 17 milj.

mk. maksanut, 1914 valniistuniiut siilikövoima

asema, josta otet:ian säliköä .Jällivaaran ja Kii

rnnavaaran kaivosalueille ja malmijunien käyttöä

varten. Täysin valmistuttuaan P:n sähkövoima-
asema antaa lOO.OOO hevosv.

Porkka, nuotta apajalla käytetty tarvin

:

snkHisauva ja tämän alapäilssli oleva rilla.

f. T. 8.
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Porkka, Frans Volmari (1854-89), kie-

lentutkija, syntyisin Suursaarelta, yliopp. 1872,

fil. kand. 1877, fil, lis. 188.i, nimitettiin suomen
kielen lehtoriksi yliopistoon 1886; toimi 1877-82

opettajana llclsingissii eri oppilaitoksissa. Runon-
keruumatkoiltaan (1S81-SÖ) Lilnsi-lnkeristä P. toi

erittäin runsaan ja arvokkaan kokoelman saalii-

naan (vliteensä n. 2,000 runoa). Vv. 1885-86 P.,

Suomalais-ugrilaisen seuran stipendiaattina, teki

kielitieteellisen tutkimusmatkan Kasaanin ku-

vernenienttiin Tsarevokoksajskin piirin tseremis-

sien luo : tällä matkalla hän sai keuhkotaudin,
joka sitten vei hänet ennenaikaiseen hautaan.

Matkansa tuloksista — kansanrunous- ja sana-

kokoelmista y. m. — P. itse ei ehtinyt ennen
kuolemaansa saada mitään julkisuuteen. Julkai-

suja: ,,t'l)er den ingrisehen Dialekt mit Beriick-

sielitigunjr der iibrigen ingermanländischen Dia-

lekte" (väitöskirja, 1885), ,,Inkerin itkuvirsistä"

(1883 Valvojassa, jonka perustajia P. oli), „Ker-
tomus runonkeruumatkasta, jonka v. 1883 ke-

sällä teki Inkeriin" (Suomi II, 19; 1886); Suo-
malais-ugrilaisen seuran toimesta (sen Aikakaus-
kirjassa XIII, Arvid Genetzin toimittamana) il-

mestyi P:n arvokas tseremissiläinen kansan-
runouskokoelma : ,,Tscheremissische Texte mit
Cbersetzung" (1895). joka sisältää satuja, sanan-

laskuja, arvoituksia, loitsuja ja lauluja. P:n tse-

remissiläinen sanakokoelma sekä kieliopilliset

muistiinpanot ovat Suomalais-ugrilaisen seuran
hallus.sa. Y. W.
Porkkala. 1, Kirkkonummen pitäjästä Suo-

menlahteen pistävä niemi ja sitä reunustava
saaristo, Barönsalmenselän itäpuolella, n.

3-4 penink. Helsingistä lounaaseen. P. oli jo

keskiajalla merenkulkijain satamapaikkoja, se

m. m. mainitaan eräässä tanskalaisessa itinera-

riossa n. v:lta 1250. Niiltä ajoin on saarilla

hautuumaitakin. — P. kuuluu nykyjään Tai-

linnan-P:n linnoitusalueeseen, jonka virallinen

nimitys on ,,Pietari Suuren merilinnoitus".
V. 1615 Kustaa Aadolfin toimesta ryhdyttiin

P:n niemellä louhimaan hopeamalmia. Työt kui-

tenkin lakkasivat jo seur. v. luultavasti malmi-
-uonen köyhyyden vuoksi. — 2. Majakka
myös Rönnskärin majakka) R ö n n s k ä-

rin saarella. P:n niemen edustalla, n. 4 pe-

nink. Helsingistä, näyttää valkoista vaihtuma-
tonta valoa; valaisumatka 19.9 engl. penink., va-

loukorkeus vedenpinnasta 50 m, perustasta 32,s

UI; valovoima (lletner-yksiköissäi 12.200. Rak.
1800 (järjestyksessä toinen Suomen majakoista),

uusittu ja korjailtu 1814-21. — Jleteorologinen

ja hydrografinen asema. L. U-nen.
Porkkala 1. P o r k k o 1 a, 1 '/j manttaalin suu-

ruinen allodisäteri Lammin pitäjässä Ormajärven
rannalla 37 km Turengin rautatieasemalta koilli-

seen, käsittää nykyään siihen kuuluvat 5 rälssi-

tilaa mukaanluettuina 5'/, manttaalia. Pinta-alasta

on 350 ha viljeltyä maata. Kotitarvesaha ja

mylly. — P. mainitaan ensikerran jo 1374. V. 1411

se va"ihdcn kautta siirtyi aatelismies Olavi

Flöghiltä Tavast-suvulle. jolta se naimisliittojen

kautta periytyi löOO-luvun alkupuolella n. s. P:n
lUe-suvulle, tältä myöhemmin samalla vuosis:lla

nuoremmalle Finckesuvulle, jonka jäsenistä m. m.
Suomen käskynhaltiia Kustaa Fincke (k. 1566)

omisti sen, sekä Gödik Fincken tyttären Marga-
reetan avioliiton kautta Eevert Kaarlenpoika

Hornin kanssa Kankaisten Horneille (Marienbor-
gin vapaaherroille), joiden hallussa P. oli vielä

1097. Vuosis:n vaihteessa oli P;n omistajana va-

paaherra Krister Bonde, joka 1707 möi tilan pre-

sidentti Kaarle Gylleustjernalle, Myöhemmin
1700-luvulla tila oli Stjernvall- ja von Kr.emer-
suvuilla. Viimem:n hallussa se on vielä seur.

vuosis;n alussa. Sittemmin se on ollut m. m.
Stroganov-. Buturlin-, Etholen- ja Alopaeus-su-
v-uilla. Nyk. omistaja (1914) tilanom. A. Laurell.

vi. Es.

Porkkana (Daucus caroiaj, vasta toisena vuo-
tenaan kukkiva karvainen putkikasvi, jolla on
hienoliuskaiset lehdet, val-

keat kukat, pariliuskaiset

emäsarjaiu suojukset ja

piikkiset lohkohedelmät
Viljellään möyheiden,

maukkaiden, tav. kellan-

punaisten tai kellanvalkei-

den pääjuuriensa vuoksi ja

on tärkeimpiä keittiökas-

veja suuressa osassa maa-
palloa, meilläkin aina La-
pissa asti. On meillä vil-

jelty ainakin 1600-luvulta

lähtien. Jo vanhat Etelä-

Euroopan kansat kasvatti-

vat sitii, aluksi lääkekas-
vina» On nykyisin tärkeä rehukasvinakin, meillä

tähän vain hiukan käytetty. Viljelty p. polveutuu

suuressa osassa Eurooppaa, aina Keski-Uuotsissa

asti kuivilla paikoin villinä kasvavasta kanta-

nuiodosta, jonka juuri on ohut. sitkeä, usein haa-

rainen, keltainen tai valkeankeltainen ja väkevän-

makuinen. \'iljeltyjen muotojen luku on hyvin

suuri, Pääjaoittelu on tavallisesti : k a r o t i t.

joiden juuri lyhyt, typistynyt, usein melkein ym-
pyriäinen, ja varsinaiset p:t, joilla on pit-

i kän kartiomainen juuri. Edelli.set ovat yleensä

hienoja, pian valmi.stuvia. vaikeasti säilytettäviä,

(niitä nimitetään usein kesä-p:iksi vastakoh-

tana jälkimäisille, t a 1 v i-p ;ille. P. viihtyy par-

liaiten edellisenä vuonna lannoitetussa, multa-

va.ssa, hiekansekaisessa savimaassa. Kylvetään
joko myöhään syksyllä tai tavallisesti keväällä.

Juuri sisältää 8-9 % hiilihydraatteja, etupäässä

sokerilajeja. Punainen väriaine on karoliinia.

P:aa käytetään taloudessa hyvin monella eri ta-

valla. M. m. siitä valmistetaan siirappia.

K. L.

Poria, paljon käytetty terveyslähde Keski-

Ruotsissa, örebron läänissä, örebrosta lounai-

seen lähellä rautatietä. On ent. uhrilähde, jota

ruvettiin käyttämään terveyslähteenä 1724, ylei-

sesti ISOOluvulla.

Porlaxumi (ruots. Porlom). 1. Säteri Lapp-

träskin pitäjä-^sä samannimisessä kylässä, käsit-

tää 2=/, manttaalia. Mylly. Tilan omisti 1600-

luvulta alkaen von der Pahlen-suku, jolta se siir-

tyi seur. vuosis;n keskivaiheilla Creutzeille. Ny-
kyään (19141 se on Ehrnroothien hallussa. — 2.

Rautatiepysäkki Lahdcn-Loviisan yksityisellä ra-

dalla Myrskylän ja Miehelspiltomin asemien vä-

lillä 177 km Helsinsistä 29 km Loviisaan.

A. Es.

Porlom ks. P o r 1 a m m i.

Pormestari (ruots. borgmä.'itare) on kaupunki-

kunnan lainkäytön ja hallinnon ylin virkamies.
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— Kun Kuotsin kiiu|iunkeihin ko:!kiiijiiii lu|iulla

hiiiKskrnipMnkien v.iikulukspsta jiirjostettiin kun-
• lliiilo. uiiiiettiin iiUifsii raadille ja

asfiiia. Kusimiiisen yleisen knupnn-
kiUiu luukaau tuli kussakin ktiupun^^issn olin G

p:ia. loista 2 kerrallaan oli virantoimessa. 1'uilen

'>itettiin pnen luku kahdeksi ja sn-

niati kalittH>n osnun. joista toinen

MHilena liuiti lainkiiyttöli toinen taas

iu:i hallinnollisia telitiiviii. Ensiniaini-

i ... 1'tilu'eujohtaja oli oikeusporniestari

ja \ MiituM kunnalli>pornu'.sturi. P:ien

niniit:. .:...:.. oli Ruotsissa pitkiillistii eriniieli-

sNvttä kuninkaan ja valtiopäivien välillä, mutta
1700-luvulIa vakaantui käytäutii sellaiseksi, että

kaupunkien porvaristo .sai asettaa ehdolle kolnn-

henkilöä, joista kuninkaan oli nimitettävä yksi

virkaan. Tämänsisältöiset siiännökset ovat niyiis

1772 ja 17S9 vuosien |>erustuslaeissa. jotka tässii

suhteessa ovat Suomessa vieläkin voimassa. Eli

dokkaiden vaaliin ottavat v:sta 1S73 luhtien osaa

kaikki kunnan iiänioikeutetut jäsenet kunnalli.^-

asetuk.sen siiätämlillä tavalla. Kolmesta enin äii-

niä saaneesta ehdokkaasta nimittää senaatin oi-

keusosa.sto yhdessii keuraalikuvernuörin kanss;i

yhden virkaan. — Ainoastaan suuremmissa kau
punjreissa on kaksi p:ia. jolloin oikeus-p. on pu

heenjohtajana raastuvanoikeudessa tai, jos se on
jaettu useampiin osastoihin, sen ensimäisellä

osastolla sekä kunnallis-p. maistraatissa. »Mil-

loin on vain yksi p., on hän puheenjohtajana
kuninuissakin. P:lla ci ole asioiden ratkaisussa

suurempaa valtaa kuin raatimiehilläkään. Eräissä

pienis:>ä kaupungeissa toimi p. myiis julkisena no-

taarina, ks. K u n t a. Raastuvanoikeus ja

JI a i s t r a a t t i. N. M.
Pormestari I. i .s o I o k k i ks. Lokit.
Pornainen imyös Pornanen. Porneesi,

Pornäilsi, Poruasi, aikaisemmin Kirves-
koski: ruots. Borgnäs). 1. Kunta, Uu-
denmaan 1., nelsinL'in kihlak.. .Sipoon-Pornaisten

nimismiesp.: kirkolle nindh&rin rautatieasemalta

12 km. Pinta-ala 147.f km', josta viljeltyä maata
(1910) 4.578 ha (siinä luvussa luonnonniityt 5.'):t

ba. puutarha-ala 11. ;i ha). Manttaalimäärä
27.<isi. talonsavuja 116, tcrpansavuja 38 ja

muita savuja 318 (1907). 2.161 as. (19i:i)
, joista

runtsinkielisiä 78. .'i.59 ruokakuntaa, joista maan-
viljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 339
(19011. 438 hevosta. 1.473 nautaa (19111. —
Kansakouluja: 3 suomenkielisiä. 1 ruotsinkieli-

nen yk-ityinen (1914|. Säästöpankki. — Teolli-

suuslaitoksia: Pornaisten o.^uusmeijeri. — Van-
hoja kartanoita: .\liacka ja Laha. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen. Porvoon hiippak., Por-
voon tuomiorovastikuntaa : Porvoon emäseura-
kuntaan kuulunut kappeli, sai kappelioikeudet
1729: oma kirkko oli jo 1726 ja oma pappi 1727,

määrättiin erotettnvnksi eri khrakunnakKi sen.

päät. 20 p:ltä lokak. 1806 (ensimäincn vakinai-

nen khra V :iita 1900). — Kirkko puusta, rak.

1833 (C. L. Enpelin piiruntuaten mukaan).
L. hnm.

PomeesI k». Pornainen.
Pomojfrafia (krelk. pomon = portto, ja gra-

phetn r kirjoittaa), epäsiveellinen kirjallisuus. —
Pornojjrnfinpn 'kreik. pornrifirn'phon), epä-

iveelliaiä aoioita enittävä. .

Fomokratla (kreik. porno» - |K>rtto, ja kralo»

-vuiMuil. (Kirttovulta, panvikunuan syvimrotn
rapi>eutuniisen aika (10:8 vuosisata).

Poro ks. 1' o u r a ja P o r o n hoit o.

Foroaita, porolaidunalueello rakennettu :iita,

joka estäii porolaumoja siirtymästä tt isolta palis-

kunta-alueelta loiseliö. P:t saattavat yhtäjaksoi-

sesti ulottua useiden peninkulmien pituudelle, vrt.

Lappalaiset ja P o r o n h o i t o. O. l.th.

Porogit (ven. j>oroi; = koski), Dneprin Etelii-

Venäjän maanselUn poikki kulkiessaan inuodog-

tania koskisarjn: vrt. 1) n o p r.

Forokoski, valtava kuski Siiiiujoessa Aunuk
sessa. Petroskoin ja Pov4Mit-iaii piirikiinlain ra

jalla, keskimäiueu Sunujoen kuuluisassa koski-

sarjassa llirvas-Porokoski-Kivatäu (ks. n.), n.

2
'I,

km Ilirvaksen alapuolella, lähes 90 km
Petroskoista luoteeseen, n. 27 km yläi)uolella Ki-

vatsua. P. käsittää kolme raivokasta peräk-

käistU putousta, joiden yhteinen puKkork. on n.

17 m.; keskivedcn aikaan n. S.I.OOO hevosv. P.

on korkeampi ja voinKikkaainjii koski kuin Ki
vatsu ja sen ympäristö jylliempää erämaata,
mutia Kivatsua ylistetään runollisimmaksi ja

kauneimmaksi. L. U-ncn.

Forolaidun ja porolaidunkysymys ks. P o r o-

1 a i d 11 M k o IM i s s i o IL i. M o t s ä I a i d u n ja

La p JI a 1 a isot.

Forolaidunkomissioni, .Marrask. 1,') p. 1911

tekemällään päätöksellii senaatti a.setti erityisen

komissionin. jonka tuli, kaikin puolin asiasta

neuvotclluiutn, laatia ja senaattiin lähetUlU

seikkaperäinen ehdotus siitä, millä elicloilla

porojen laiduntaminen kruiinunmailla olisi sal-

littava. \'arsiiikin viime aikoin:i. sittenkuin

luonnolliset jäkälämaat ovat osoiltautuneet riii

tämättömiksi, ovat iiiinitläin poronomistajamme
alkaneet kruiiniinmetsissä, joissa heillä on ollut

vapaa laiduntnmisoikcus, kaataa poroille hätä-

ravinnoksi naava- eli n. s, Iiipprkiiiisia. Oli sen-

tähden mctsänhoitomiestaholta ehdotettu entistä

jyrkempiä järjestysmääräyksiä tällaisten n. s.

,,porokaskien" syntymisen ja muiden, porojen

metsälle aikaansaamien vahinkojen ehkäiseini

seksi, ja ylempäiiäinainiliin komissionin tehtU

vänä on ollut |>ohtia liitä asiaa. KoiiiisHioiii on-

kin (toiikok. 1914i senaatille jältiinyt hiietiii-

tnnsä ja se kohdistaa pääasiassa elidotuksensa

siihcii Hiiiinlann. etlii porojen lukua ylinialka:in

olisi vähennettävä luonnolli-<len l.iiiliinmaiden mu
kaiscsti, jotenka kullekin paliskunnalle olisi

niiUirättävä korkein sallittu poromääriinsä. To-

dellisen poroluvun ilrnisaumiseksi ja luotettavan

tilaston aikaansaamiseksi komissioni ehdottaa
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sen lisäksi, että, jos paliskunnan alueeseen kuu-
luu kruununniaitu, on jokaiselta paliskunnan
1 vuotta vanhemmalta porolta maksettava 10 peu-

nin vuotuinen laidunmaksu. — P:u nimitystä
kantavat niyiis ne useat komiteat, jotka Skandi-
iiaaviassu ovat pohtineet polttavaa r u o t s a-

1 a i s-n o r j a 1 a i s t a porolaidunasiaa cli kysy-

jä millä ehdoilla ruotsa-

ovat oikeutetut kuljetta-

laitumelle Norjan puolelle,

komissioni asetettiin 1S43
kuuluu ruotsalaisia

niystu siitä, milloin

laiset porolappalaiset

maan porolaiimojan.sa

Eusimäinen tiillainen

ja viimeinen, johon norja-

laisia ja suomalaisia jäseniä, 1913. vrt. Lappa-
laiset. O. Lth.

Porolappalainen, oik. tunturilappalai-
n e n ks. L a p p a 1 a i s e t, palsta .505.

Poronhoito. Villipeuran kesytetyn muodon,
poron, hoitoa on Skandinaavian maissa todis-

tettavasti harjoitettu ainakin toista tuhatta
vuotta, mutta se ei vielä ole voinut muuttaa poron
luonnetta täj-sin kesyksi, kuten kotieläinten. —
Poroja on Suomessa kaksi muotoa, jotka eroavat
toisistansa pääasiallisesti elintapojensa ja ko-

konsa puolesta, nim. metsä- 1. o u t a p o r o,

joka koko vuoden elää metsäseuduissa ja johon
suurin osa maamme porokarjoista kuuluu, sekä
t u n t u r i p o r o. joka ainoastaan talvisin, jol-

loin hanki tekee ruuansaamisen pohjoisessa koi-

vikkovyöhykkeessä ja avonaisessa tunturiseudussa
vaikeaksi, laskeutuu alempiin metsäseutuihin.
Ruumiiltaan tunturiporo on lyhyempi ja pyö-
reämpi sekä pitempikarvainen kuin metsäporo ja

painoltaan se täysikasvaneena on n. 1.5-20 kg
viimemainittua keveämpi. Karvaltaan Suomen po-

rot ovat enimmäkseen vaaleamman tahi tummem-
man ruskeanliarmaita

:
pohjoisosissa on kummin-

kin myös valkeita ja harmaanvalkean kirjavia.

Se alue. jolla p:oa meillä harjcitetaau. käsit-

tää suunnilleen Oulua idempänä ja pohjoisempana
olevan osan maata. Tämä alue on poronhoitoon
nähden jaettu 67 pienempään maantieteellisesti

rajoitettuun alueeseen, paliskuntaan. Palis-

kuntia on Lapin khlak:n kaikissa kunnissa. Ke-
min khlaktn Kuolajärven. Kemijärven. Rovanie-
men. Tervolan. Kemin. Simon. Kolarin ja Yli-

tornion kunnissa sekä Oulun khlak :n Kuusamon.
Pudasjärven. Taivalkosken, 'iläkiiminsjin. Kii-

mingin ja Iin kunnissa ja Suomussalmen kun-
nassa Kajaanin klilakrssa. P:oa ja siitä makset-
tavaa veroa koskevia hallinnollisia määräyksiä on
annettu jo 1600-luvulta alkaen, mutta paliskuntien
järjestäminen on vasta viime vuosisadan loppu-
puolelta. Ennen paimensi ja hoiti kukin poron-
omistaja porolaumaansa yksin, kesät talvet, mutta
nykyään on tämä tapa osoittautunut epäkäytän-
nölliseksi. Kun uutisasutus on levinnyt, on poro-

jen paimentaminen ja hoito käynyt hankalaksi.
ja kun valtio on met^äinsä hoidon takia tehnyt
rajoituksia ennen niin luonnollisena pidettyyn

Valkea ja harmaa ajoporo Enontekiöstä.

hakkuu- ja laidtinoikctiteen kruuniitiiiiailla, on
p:nkin ollut pakko siirtyä enemmän järjestettyyn
yhteistoimititaan, paliskuntajärjestelmään (senaa-

tin kirje 22 p:ltä maalisk. 1898, jolla paliskuntain
nmodostamincn on määrätty ehdoksi samalla kir-

jeellä myönnetyn hakkuu- ja laidunoikeuden naut-
timiselle). Erinäiset alueet, joko kokonaiset kunnat
tai sen rajoiltaan määrätyt o.sat ovat muodosta-
neet tällaisia ylidyskttntia, ensiksi p.-altieen ete-

Uiisissä tiheämmin asutuissa kunnissa ja sittemmin
Lapissakin. Kunkin kunnan paliskunnat kuuluvat
erityiseen p.-yhtiöön. \'iimcmainituilla on kuver-
nöörin vahvistamat ohje.säännöt, joissa on mää-
räyksiä p.-ylitiön perustamisesta ja toiminnasta,
paliskunnista ja niiden tehtävien järjestämisestä,

porojen hoitoa ja ptiimentamista koskevissa
asioissa. Kussakin paliskunnassa on valittu esi-

mies eli poroisäntä, joka valvoo, että kukin
paliskunnan poronomistaja täyttää velvollistiu-

tensa sovitun paimeutamis- ja hoitotavan mukaan.
Toisissa paliskunnissa on palkatut vakinaiset
p.aimenet koko ylidyskunuan porokarjaa varten,

toisissa taas isäntä pitää huolen, että poron-
omistajat kukin osuutensa mukaan ottavat osaa
poromiesten hankkimiseen poroisännän käytettä-

väksi. Viimemainittu paimennustapa on tavalli-

sin. Jos joku osakas laiminlyö velvollisuutensa,

voidaan hänet ohjesäännön mukaan pakottaa
laiminlyöntinsä korvaamaan. Paliskunnan jäsen

on jokainen joka sen alueella omistaa po-

roja ja jonka poromerkki löytyy paliskunnan
merkkiluettelos.sa. Kullakin poronomistajalla on
vähintään yksi paliskunnan lialliunou hyväk-
symä merkki, joka leikataan poron korviin ja

takaa sen omistajalle omistusoikeuden poroon.

Karjansa kanssa kukin jäsen saa menetellä mie-

lensä mukaise.sti, mutta on velvollinen ottamaan
osaa paliskunnan yhteisiin menoihin, jotka syn-

tyvät pääasiallisesti etsimis- ja paimenkustannuk-
sista. korkeiden ja joskus kymmeniä peninkulmia
pitkien, paliskuntain rajalla olevain poroaitain

rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä maanvil-

jelijöille saatettujen vahinkojen korvauksista, suh-

teellisesti poromääränsä mukaan. Usein paliskun-

nat saavat avu.stusta valtiolta aitojen rakenta-

mista varten joko lainana tai suoranaisena apuna,

jota paitsi puut saadaan ottaa knuinunmetsästä.
— Mitä tulee kruununmaiden käyttämiseen palis-

kuntain laidunmaina, on lupa siihen viimeaikoina

annettu vain määrävuosiksi. Poikkeuksena tästä

ovat Kuusamon. Kemijärven ja Kuolajärven kun-

nat, joille laidunoikeus kruununmailla myönnet-
tiin armollisella julistuksella 5 p. huhtik. 1879.

Kesäisin porot yleensä ovat vapaudessaan .,vei-

tallaan". Lumen tultua aletaan poroja syystal-

vc!.ta kerätä kokoon kunkin paliskunnan alueelta»

ja viedä isommissa tahi pienemmissä laumoissa.

,.tokissa", sitä varten rakennettuihin aitatiksiin,

„kaarteisiin", missä vielä merkitsemättömät po-

rot merkitään, vieraisiin paliskuntiin kuuluvat

luovutetaan niiden omistajille, kukin paliskunnan

jäsen saa erottaa ne poronsa, jotka hän haluaa

teurastaa, käyttää vetoeläimenä tahi muusta
s_^-ystä haluaa pitää erillään yhteisestä karjasta,

ja missä poroisäntä laskee kunkin omistamat po-

rot. Näitä erotteluja jatkuu tav. maaliskuuhun
saakka ja ne porot, joista erottelu jo on toimi-

tettu, viedään senjälkeen talvilaitumille. missä

niitä pidetään paimennuksen alaisina, kunnes ne
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l\»n»]*»n erottelu.

keriitbiinkieii uikHiia uiidelleon liajaaiitiivut. Pai-

nipniius supistuu siilien, että paimenet jonkin

kerran vuorokaudessa kiertiiviit niuan. niiliin |>o-

rot ovut asetetut, sekä ajavat takaisin erkaantu-
neet |>orot. Paimennuksen piiiitarkoituksena on-

kin estää poroja tekemästä valiinkoa maanviljeli-

jöille sekä suojella karjaa petoeläimiltä. P.-alueen

poUjoiso~assa käytetään koiria paimenten apuna.
.\inoa-tiuin paimentolaHset, joihin Suomes.sa 1910

kuului kaikkiaan '26 ruokakuntaa Enontekiön. Ina-

rin ja Ltsjoen kunnissa ia jotka kaikki ovat lap-

palaislieinioa. omi>taen yhteensä noin 7.000 poroa,

paimentavat karjaansa koko vuoden, suurempain
karjain omistajat kukin i-rikseen. pienempien yh-
tyen u-canipitt ..|>orokyläksi" tyim helpottamista

varten. Sitä mukaa kuin laitumet tulevat .syiidyiksi

ja tallaantuvat, ovat paimentolaiset pakotetut
siirtämään kotansa ja karjansa aina vereksille

laitumille.

Koko Suomen p.-alueella aisuva.sta väestöstä oli

1912 ainoastaan IS.t «"^ poronomistajia, vaihdel-

len tämä määrä eri kunnis.sa 3 '^ :sta (Simos.sa)

31
',:J. :iin (Utsjoella). Porojen lukumäärä Suo-

messa oli silloin 160.000. Arvioidaan 200 poron
suuruisen karjan keskikokoiselle perheelle anta-
van ainoastaan puutteenalaisen toimeentulon.

Poroja käytetään meillä sekä aio että veto-

ja kanto<'läiminä. mutta suurin merkitys on niillä

kumminkin teuraseläiminiU .\jo|>oron nopeus on
knrkointaun 2 penink. tunnissa lyhyellä taipa-

leella, kun on kevyt kuorma, ja l.iO km vuoro-
kaudessa. Se voi vetää 100 1.'«O kfr;n painoisen
kuorman 40-riO km:n matkan vuorokaudessa hy-
vällä kelillä. iiiionoUa 20 :tO km tai vieliikin vä-

hemmän. Kantoeläimenä se kuljettaa selässään

30 40 kp painoisen taakan. .Suurimmista poroista
saadaan liilies 100 kp lihaa, mutta tav. teuraste-

taan |ir>rot 3-4 v:n ikäisinä, jolloin lihantiilo on
keskimäärin n. .lO kp. Niinhyvin ajoon kuin teii-

rajitukneenkin käytettävät urosporot ovat salvet-

tuja ..fiorohärkiä". .Siitoskykyisiä iirosporoja.

„liirv«ita". ei pidetä enempää kuin mitä tarvi-

taan siilosta varten : naaraita nimitetään ..vaa-

timiksi".

P. ei Suomessa vielä ole järjestelty minkiUln-
lainella lainsäädännöllä. Esityksen laiksi p:st3
ja porcmerkeistä teki 1904 Lapinmaan talou-

dellisia oloja tiitkimiian asetettu komitea, jostn

p.-alueen fioronomistajista ja maanviljelijöistä
muoilostettii n. ». I.dpin neuvotti-lukomitea 1907
antoi vaaditun lausuntonsa. .M ii-t innossaan

v;lta 1910 on sitäpaitsi niaamme pohjoisempiin
osiin järjestettävien siiojolusnlueitten erottamista
varten asetettu komissioni lausunut mielipiteensä
p:ix)u nähden, ja 1914 on sitä varten asetettu
komissioni valmistanut esityksen ehdoista, joilla

IKirojen laiduntaminen kruununmailla olisi sai

littava.

Ruotsissa ja Norjassa p;n suhde muihin elin

keinoihin sitävastoin jo on määritelty. Edelli-

sessii p. on sallittua erinäisillä ehdoilla ainoas
taan Xorrhotteniii ja \'eslerlioltenin liiäneissä

sekä eräissii Jänitlandin tunturiseuduissa: jälki-

mäisessä p. on luvallista maan eteläosissakin yk-
sityisten ja vuokramailla. ^'ll'ensä on niiissä

maissa p:oa järjestettäessä koettu lappalaisille

eilelleenkin säilyttää mahdollisuus ja etuoikeus
p:oon. sikäli kuin muut elinkeinot sen sallivat.

Kansainvälisen sopiiiniksen perusteella on T?iiot

sin Norrbottenin ja XVsterliottenin lappalaisilla

edelleenkin oikeus kesäisin laiduntaa poroinan
määrätyillä alueilla Norjas.sa ja Norjan lappa
laisilla tuoda [«jronsa talveksi Huotsiin. vrt.

Lappalaiset, palsta 572. ja P o r o I a i d u n-

komissioni. V. 1908 oli Ruotsissa 237,000 ja

Norjassa 133.000 poroa.

Poron kesyttäminen on tehnyt mahdolliseksi

monen pohjoisen seudun asuttamisen, joka muu-
toin ehkä olisi ollut mahdotonta. Nykyään har-

joitetaan p:oa kaikkialla Euroopan ja Aasian
pohjoisosissa; onpa sitä menestyksellä koeteltu
aikaansaada .\laskassakin v:ii 1801 jälkeen Sipe-

riasta hankittujen kantaeläiuten ja p:n-neiivo-

jain avulla. — vrt. Peura ja Lappalaiset.
A. Sm. rf O-i O.

Poronjäkälä (Cladonia ranriifcrina). harmaan-
valkea tai riiskahtava. hyvin riinsashaarainen. ta-

vallisesti 5-10 cm korkea jiikiilä. jota hyvin ylei-

sesti ja runsaasti kasvaa kaikkialla maassamme
kankailla, kuivissa metsissä ja kallioilla, runsaim-
min Polijois-.Siiomessa ja Lapissa. On pääravin-
tona poroille, joiden talvisaikaan täytyy kaapia
ravintonsa esiin lumivaipan alta. P:ää on käy-
tetty hätätilassa karjalle ruuan lisänä ja viinan-

valmistukseen, .läkäläntiintijat erottavat p:iiä 3

eri lajia, joista Cl. alpeslrisla. jonka tiheät haa-

rat kauniisti ryhmittyvät pyöristetyiksi kor-

keiksi keoiksi, ii.sein käytetään akkunain välissä

talvella (a k k ii n a j ii k ä I ä)

.

Jäkäläsuku Cladnnin, jonka tärkein edustaja

p. on, käsittää 140 lajia. Suvun tuntomerkkejä
ovat pensasmainen, ontto sekovarsi (selitetään

..hedelmän" varreksil. erityinen lehliniiiinen aliis-

varsikko y. m. Vleisiii metsissä, kallioilla ja ki-

villä kasvavia lajeja ovat paitsi p:ää m. m. Cl.

uncialis. Cl. furoilta ja m a I j a j ä k ä I i k s i

(ks. t.) nimitetyt Cl. grnrili/i. Cl. finihrinla. Cl.

pyTiduln. Cl. rnrr.ifrrn. jälkimäisellä maljan reu

nus hedelmöidessäiln punainen. K. L.

Pororaito (Inarin lap. pomuiraifiAu, Norjan
l;ip. honl/iorniddn) on yhtenäinen jono ahkioita t.

rekiii (..kelkkoja") vetäviä poroja. Matkueeii etu-

nenässä ajaa r a i t o m i e s. jonka ahkioon on

seuraavan poron hihna kiinnitetty. Näin sido-

taan jäliessilkulkevan juhdan (..judon") hihnan-

piUl e<lellisen veloneuvoihin kautta koko ionon.

.Mikinita on raiiloissa tav. 10-12 (.Suomen puolella),

poroja 11-10. joista 1-5 viimeistä on kiiormatto-

mia varaporoja (..liika- t. pidätysporoja". lap.

tiilrluveJi) . Kohtalainen poronkiiorma on 100 kp.
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- Jos vetoiieiivottciiiiia poroja viedään johonkin
määrilpaitckaan, esim. syksjUu ctsoaikuna ja muu-
ten siirrettäessä, kiinnitetään kuukin liilina edel-

liikulkevan kaulaan. Tällaista jonoa (..kollos".

hip. kotilus), jossa on enintään :i5-40 eläintä, kul-

lettaa poromies kavden. hiihtäen t. ajaen edessä.

T. I.

Pororoca ks. A m a z o n v i r t a.

Pöros (vanlian ajan Kalauria), saari Pelopon-
iiesokseji itärannikolla, Aijrinan-lahden suussa.

11 km-, 108 m korkea. Kapea salmi erottaa P:n
mantereesta. Kesäkylpylä. — Saarella on P. ni-

minen kaupunki (4.611 as. 1896. eninniiäkseeu al-

Lianialaisia). joka aikanaan oli Kreikan hallituk-

een nsunlona ja pääsotasatamana.

Porovesi, järvi Iisalmen reitissä; pit. n. 12

km. suurin lev. n. 4 km, 86 m yi. mereiip. P:een
keräytyy huomattavampia vesiä kolmelta haa-

ralta, nimittäin: Kiuruveden reitin vedet län-

nestä Haapajärven kautta, liveteen keräänty-

neet vedet pohjoisesta Koljonvirran kautta ja

Kilpijärveen kerääntyneet vedet idästä Palois-

järven sekä Paloisvirran kautta. — P:n itäpään

pohjoisrannalla on Iisalmen kaupunki, Paloisvir-

ran varrella. L. H-nen.

Porphyrogennetos [ge'nnr-J (kreik.), „purp-

purassa syntynyt", nimitys, joka Itä-Rooman val-

takunnassa annettiin prinsseille, jotka olivat

-syntyneet isän ollessa keisarina.

Porrasputkilo ks. Putkilot.
Porrassalmi, matala ja kapea salmi Mikkelin

pitäjässä n. 8 km etelään Jlikkelin kaupungista,

mistä Ristiinaan johtava maantie kulkee salmen
poikki. Sen rannoilla ja sillalla oteltiin 12-13 p.

kesäk. 1789 kuuluisa P;n tappelu. Venäläisten

päävoima suuntasi main. v. kenraali Michelsonin
johdolla ensimäisen liyökkäyksensä Savon prikaa-

tia vastaan ja saapui, karkoitettuaan väliäisen

«luvartion sitkeän va.starinnan jälkeen Kyyröstä,
n. 6,000-miehisenä kesäk. 12 p. iltapäivällä P:lle.

lot.a puolustamaan Savon prikaatin päällikkö

Kurt von Stedinjrk oli saanut kootuksi vain n.

<)00 miestä. Puoliyön aikana alkoivat venäläiset

kiivaan ammunnan, johonka meikäläiset saattoi-

vat vastata ainoastaan kahdella tykillä. Klo 6

lamulla he tekivät hyökkäyksen suomalaisten ase-

maa vastaan, mutta pakotettiin peräytymäiin

:

klo 11 a. p. he uudistivat hyökkäyksensä johta-

lanaan Y. M. Sprenfrtporten, joka alipäällikkönä

oli matkassa, mutta kenties vieläkin liuonom-

inalla menestyksellä. .Sprenstporten itse haavoit-

tui vaarallisesti. Kun meikäläiset vilidoin saivat

lisäväkeä, peräytyivät venäläiset klo 8 aikoihin

illalla, menetettyään n. 30 upseeria ja 500 miestä.

Savon prikaatin miesliukka oli toistakymmentä
upseeria ja n. 200 sotilasta. Haavoittuneiden jou-

kossa oli m. m. G. C. von Döheln. Taistelua on
syystä verrattu vanhan ajan mainehikkaimpiin
sankaritekoihin. — Kesäk. 19 p. sam. v. venä-

läiset uudistivat yrityk,sensä P:n asemaa vas-

taan ja kiertämällä sen he pakottivat von Ste-

dinijkin peräytymään. A, Es.

Porrastie, suon yli rakennettu jalkatie 1. polku,

joka tehdään tav. kalidesta halaistusta puusta,

jotk.a lasketaan vierekkäin suohon niin etäälle

toisistaan, että niitä pitkin on hyvä kävellä. Jos
porraspuiden alle asetetaan joku poikkipuu, py-
syy tie paremmin kunnossa. Myös kärriteitä var-

ten tehdään soiden yli sam.antapaisia porrastuk-
sia siten, että tien suuntaan laskettujen niska-

puiden päälle ladotaan vierekkäin poikittaisia ha-

laistuja porraspuita ja niiden muodostaman la-

van päälle snomultaa sivuojista ja myös soraa
tiepinnan vahvikkeeksi. Kun porraspuut painu-

vat niin paljon suchon, että pysyvät märkinä, säi-

lyvät ne pitemmän aikaa lahoamatta. J. C-in.

Porsangerfjord. ks. P o r s a n p i n v u o n o.

Porsanginvuono (norj. Porsnnfjerfjord), Poh-
jois-Xorjassa. Finmarkenissa, ulottuu koillisesta

lounaiseen 116 km. suussa 17 km, sisempänä 20

km leveä. — P:n ympäristön asukkaat ovat pa-

raasta [läästä suomalaisia.

Porsaskoski, maatila Pieksämäen pitäjässä

Pitkäjärven rannalla lähellä samannimistä koskea

2L km Pieksämäen rautatieasemalta lounaaseen.

Pinta-ala n. 1.000 ha. .Saha ja mylly. Omistaja

(1914) maanvilj. Steniiärd. — Tilalla on vanha
rautatehdas. Talolliset H. ja G. Sikanen y. m.
saivat 1838 oikeuden perustaa P:n harkkohytin.

Kankirautapajan perustamislupa saatiin 1859 ja

manufaktuuripajan 1861. Tehdas ei ole ollut

käynnissä sitten v:n 1885. A. Es.

Perse, K n u t. Hallannin ja Vironmaan hert-

tua, esiintyy ensin taistelussa Biri;er kuningasta
vastaan 1318. ollen nähtävästi jo silloin tärkeän

Varberjrin linnan päällikkönä; hänen onnistui

pian voittaa täydelleen itsellensä Kerik herttuan

lesken, herttuatar Inceborcin suosio. Ruotsin

valtaneuvosto teki vihdoin 1322 sopimuksen P:n
vaikutuksen ehkäisemiseksi ja pian leimahti nii-

den välillä ilmisota, kunnes Inireborfrin 1326 täy-

tyi suostua siihen, että P. kokonaan karkoitet-

tiin Ruotsista. Tanskassa hän kuitenkin saavutti

mahtavan aseman, tunnustettiin Hallannin (sit-

temmin Vironmaankin) herttuaksi ja vietti liäiinsä

Ingeborsin kanssa. Mutta jo 1330 hän äkkiä

kuoli, nähtävästi vielä parhaimmassa iässään.

K. G.

Porsenna, etruskilainen Clusiumin kuninsjas,

joka lieimolaisensa Tarquinius Superbuksen tul-

tua karkoitetuksi Rooman valtaistuimelta (.509)

sotajoukkoineen hyökkäsi kaupunkia vastaan ja

kukisti sen (507). Roomalainen taru Mucius

Sca'Volasta kertoo P:n säikähtyneenä yksityisestä

urhouden ilmauksesta menettäneen toivonsa

saada Rooma vallatuksi ja vieneen pois sota-

joukkonsa. Todellisuudessa lienee tasavalta P:n
retken kautta edelleen joutunut etruskilaisista

tuntuvasti riippuvaksi, vrt. Rooma, historia.

E. ni.
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Fors^rund,
b»ri:iu :ini"««

joen
n>in

1..

kiiiipuuki Etelii-Norjusiia, Briits-

•>«:i loiiuaiset-u Kri>liauiu>la. Skieii-

i lähellä sen luskim Frit-rfjorde-

1910). — Kaksi kirkkoa: kouo-
imiattikoulii. Suuri konepaja ja pav

useita muita trollisuushtitoksiu.

imo 74,912 rek.-ton. llkiimiilK-

iroitn. puumassaa y. ni. — Maini-
i.i.ii K ..iii'..|' likkana jo aikaisin; 1(552 sinne pe-

rustetliiii tiilliaseuiu.

Porsliini - |K>»liini 'ks. t.).

Porson //-<«)»/. Kicliard (17591808), entil

filuloj;!. kreikan kielen professorina Cambrid-iessä
1790. Turkeinimut julkaisut Aisklivlosteu traj:e

ilinin painoä ja useat Euripideeu tra^^etliut.

L. T.

Porta liat.), portti, ovi.

Pcrta. H a c c i o della ks. K a r t o I o ni m e ».

Porta, tiuglielmo della (u. 1516-77), it.

kuvauveistäjii; työskenteli ensin Genovas.sa ja

myuUemmin Roonia.s.>a. jossa hiin MiolielanLrelon

vaikutuksen alaisena Iti |>äiiteokseDsa, Pietarin-

kirkossa olevan paavi Paavali 111 :n pronssisen
hautanierkin, jonka suurpiirteinen kiisittely ja

yksinkertainen sommittelu muistuttaa Michel-
anjielon Mediri-hautanierkkejii. E. Kr.

Portaali <ransk. portail), linnain, kirkkojen
>'. m. julkisten rakennus-
ten suuri kcmea sisiiän-

kiiytävii' 1. valtaovi. P;n
muoto vaihtelee tyylien

muk:uiu ja piiäpaino on
kehyksien monumentaali-
ses.sa muodostuk.sessa. An-
tiikin ja rcnesanssin

|

yleen.sii noudattamana peri-

aatteena on muurista ui-
|

koneva kehys, joko ovea i

kiertiiviinä profiloituna ke-

liyslantana tai pilasterien, i

pylviiiilon kannattamana
piiätynii : keskiaikana

koru-piien kaaripäätteiset

kehykset viistetään muuri-
paksuuteen, ks. O V i.

Uo N.

Portaan pitäjä iPortasI, muinainen kirkko-
pitäjä, joka kiisitti sekä Someron että Tammelan
kirkkopitäjät (sekä niistä myöhemmin lohkaistut

seurakunnat I. Kahta viimeni:ua pitäjää nimite-

tään vielii l.^OO-luvun lopulla kumpaakin P. p:ksi.

Portaan hallintopitäjä käsitti päiiasialliscsti mui-
nainen Tammelan, missä oleva.sta Portaan kylästä
»e oli saanut niniensii. A. Es.

Portaat välittävät yhteyttä eri korkeudella
olevien vaakasuorien tasojen välillä : ulkoilmassa
joko itsenäisinä rakenteina penjrer (tera-ssi-) so-

vituksissa tai rakennuksiin johtavina ulko-pinn,
rakennusten sisässä eri kerrosten välisinä sisä-

p:na. V. »vat kokoonpannut astuimista. .lokaisen

astuimen muodostaa astuinpinta ja var-
vas p i n t a. joiden ke.<kin!iisellä suuruudella

on mäilrHtty »uhde. KuUi leveämpi astuin-

pinta. sitä matalampi nousu. Tavallisimmin käy-
tetty kaava rn johdettu ihmisen askeleen pituu-

desta t(V) M emi ja olettamuksesta, että nousu
pystysuuntaan vaatii kaksinkertaisen ponnistuk-
%tn samanpituiseen vaakasuoraan matkitan ver-

rattuna. .Ifn / merkitsee a«tuimen leveyttä ja k

ir«-Ti

mm\\
E

>

iJ;r

Barokkiponaati Aniverpe-
Bissa iRubrns).

I, S. Suorsi portaat, yksi- js knksivnrilseL — 3, 4, «, «, 7.

Taitetut portaat, yksi-, kaksi-, kulnii- ja nelivartiset. — la^

if(L, Sa JA ia Tvypeisffl 1, 2. :t ja 4 miiodosliMUijit olko-,

penj^er- ja vestiliyliporiatia. -- s. 9. Kii-rrc punaat. — to.

Spiranllporiaai, — n. Pitiiporiaat, joissa astumiiM ovai npo-
lettii reisipuihin. — i:^. Puuportaat ptllkkyasiuimista, jotka
lepA&vat reisipiiiden pltAllä. — 13. Salvainalla ifbd>t puu-
portaat. — 14. Graniiitiastuimia. -- JS- Samoja, joissa on
valoaukkoja. — IG. Bfioniasiuimia, ..vapaastikaniavia' i.

luetuiiB. — 17. .\sluin)aaMoja marmorista, kalkkikivestä,
joita tukoe erityint^n aUisholvi. — /s. .\stulmii'n prodili-

muoiiija- - - ti* kiviset spiranliportaat. — :rt>, Li-ikkaus spt-

raalipunaidpn nstiiimista kapeamman pftftn kohdalla. — */.

Kiviportaai (holvatut). — i*:^. Uautapiinaat. joiden nsluiraet

ovat raiitakannaltajain varassa. — 2^- „Vapaiislikantavat',
surifal porlaal. — 2t. Saiuanlaiset spiraaliporlaat. — S.5. Sel-

D&an muurattu kivinen käsijohde. — If6. Puinen käsijohde.

son korkeittta. ou kaava siis: /-|-2fr = 6ö

—

Gi fin,

jota käylelliiessä astuimen leveys lasketaan var-

vaspiuuasla toiseen Uikiiiinottamatta astuimien

mahdollisia profiilimiiotoju. Hyvin mukavissa
(loisto) p:ssa on asluimieii korkeus 10-14 cm. ta-

vallisissa (asuinrakennusten päii-p:ssa) 14-15 cm,
toisarvoisissa (keittiön, ullakon, kellarin p:s.sai

16 20 cm.

P., joissa on monta astuinta yhteen jaksooit

(yli 20-25), jaetaan tav. eri p o r r a s v a r s i i n

(syöksyihin) , joita erottavat toisistaan lepo-
tasot ii>odcstit). Porrasvarsien liikutin ja mtio

toon nähden on olemassa useita erilaisia ja eri tar

koituksiin sopivia porrassovituksia (ks. kuvasar-

jaa). Suorat p., y k s i V a r t i se t. tulevat tav.

kysymyk.seen puurakennuksissa, yksinkertaisissa

uiko-p :ssa. kellareissa y. m. s., suorat, kaksi-
tai u s e a m p i V a r t i s e t suurpiirteisissä pen-

gerrakeiileisMi ja loistorakeiiniiksissii, pohja- ja

valtakerroksen välisinä päiip:na. Taite-
tuissa p:ssa erotetaan kaksi päätyyppiii.

joista toisessa porrasvarref ovat yhdensuuntiii

set, toisessa taas muodostavat keskeniiiin suoran
kulman. Näistä soveltuvat varsinkin edellisen

tyypin kaksivartiset p. verrattain pienen tilansa

tähden tavallisiin useampikerroksisiin asuin- ja

liikerakennuksiin. Useampikerroksisiin raken-

nuksiin sopivat myös molempien päätyyppien
kolmivartiset p. sekä nelivartiset p. ja iiäitii

käytetään, kun p:lle tahilotaan antaa suurempaa
väljyyttä tai komeutta. Taitetut kaksivartiset p..

joiden varret niiiodustavat keskenään suoran kul

man, sopivat erikoisesti muodostettaviksi avonai-

siksi ja arkkitehtonisesti vaikiitlaviksi p:ksi väl

jemmissä hiionetiloiss.a. kuten atelieereissa, huvi-

loiden halleissa (ni julkisten rakennusten v<>sti
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hyleissä. K i e r r e p :s s a ovat kaikki astuimet
toiseen päälliinsä kapenevia ja p:n ptlijaniuoto

tav. puolipyöreä, täyspyöreä tai soikion muotoi-

nen. Näissä määrätään astuimien leveysniitta.

'/oUi tai '1-3 -a kohdalla astuimien leveämmästU
päästä lukien. Pyöreitä p:ta, joiden astuimet
kiertävät ylitei-ien joko suoran tai ruuvimaiseu
akselipylvään ympäri (jälkimäisessä p:n kes-

kuksei-n muodostuu pieni aukko), sanotaan s p i-

raali-p:ksi. Kun tällaisten p:n astuimet le-

veämmäsiä päästiiän ovat verrattain leveät (40-

70 emi, rakennetaan p. useimpienkin kerrosten

läpi jatkuessaan tav. ilman lepotasoja.

P:n rakennusaineena käytetään puuta, ki-

veit tai rautaa. Puui);ta käytetään tulenarkun-

den tähden etupäässä vain puurakennuksissa. Puu-
p:n astuimet ovat tav. kokoonpannut vaakasuo-

rasta astinlaudasta ipaksuusmitta 4-7 cm)
ja pystysuorasta v a r v a s 1 a u d a s t a (2-3 cm)

.

Astin- ja varvaslauta upotetaan kummastakin
päästään p-.ta kannattaviin r e i s i p u i li i n
(5-7 cm), mitkä ylhäällä välittömästi t. välil-

lisesti kiinnitetään porrasaukon päässä olevaan
kattovuoliaiseen, alhaalla taas nojaavat lattia-

kerran korokkeiden varaan sovitettuun pölkky-

astuimeen. Joskus tehdään puu-p. kokonaan

p ö 1 k k y a s t u i m i s t a. s. o. suorakaiteenmuo-
toisista parruista sahaamalla nämä kulmittain
halki: astuimet naulataan reisipuiden päälle. Maa-
laisrakennusten ja huvilain ulko-pissa suorakai-

teenmuotoiset pölkkyastuimet ovat joskus salva-

maila liitetyt yhteen hirsistä tehtyihin p:n
sivuihin.

Kivi-p:ssa tehdään astuimet sekä luonnolli-

sesta kivestä, kuten frraniiti.sta. kalkkikive.stä ja

marmorista, että keinotekoisesta, jommoisena be-

toni nykyään on yleisin. Betoniastuimet valetaan

erityisissä muoteissa. Pää-p:ta varten tehdään
n. s. m o s a i i k k i a s t u i m i a, joiden hiotussa

pinnassa näkyy hienoja marmorisiruja. — P:ta,

joissa on tällaiset betoniastuimet. kannatetaan
tav. ilman mitiiän [lorrasvarsien alla olevaa alus-

holvia. Kuu nim. betoniastuimiin jo valettaessa

mukavasti voi upottaa vahvistusrautoja. tuetaan
astuimet joko molemmista päistään muurien tai

rautakanuattajien varaan, tahi ainoastaan toi-

sesta päästään. Jälkimäisessä tapauksessa p :ta

.sanotaan vapaastikantaviksi, joita käy-
tetään yleisesti sekä suorissa että taitetuissa

p:ssa. mutta ne ovat konstruktiivisesti edulli-

sempia kierre-p :ssa, joiden astuimet kapenevat
tiikemattomaan päähänsä. Spiraali-p :ssa muo-
dostetaan akseli]iylväs itse astuimien kapeam-
mast.a päästä tätä pyöristämällä. A.stuimien ka-

peutta p:n keskipisteeseen päin koetetaan vä-

hentää varvas])intoja kovertamalla. Goottilaisen

tyylin ajalla olivat tällaiset p. suosittuja, ja

ihmeteltävällä taitavuudella on niissä käytetty
sekä suoraa että ruuiintapaisesti nou.sevaa akseli-

pylvä.stä, joka on muodostettu päällekkäisistä as-

tuimista ja rikkaasti koristettu uurteilla tai or-

namenteilla. — Ennen raudan ja varsinkin beto-

nin tuloa yleiseen käytäntöön olivat tiilestä hol-

vatut p. tavalliset. Näiden porrasvarsia ja lepo-

tasoja kannattaa täydellinen holvirakenne. muo-
dostettu tav. kappa- tai ristiholveista, jotka no-

jaavat joko umpinaisiin muureihin molemmin
puolin porrasvarsia tai muurattuihin pylväisiin

ja näiden välisiin kannatuskaariin. Astuimina

käytettiin orilai-sesta luonnollisesta kivestä saa-

tuja laattoja sekä myös tiiltä ja puuta. Tällai-

set holvatut p. vaativat paljon tilaa; julkisissa

rakennuksissa ne useinkin muodostuvat näiden
arkkitehtonisesti vaikuttavimmiksi osiksi.

R a u t a-p. ovat kantavuuteen.sa verrattuina
kepeärakenteisia; ohuesta tai läpäistystä ai-

neesta tehtyinä ne vievät vähän tilaa ja laskevat
valoa lävitsensä. Kun ne lisäksi ovat tulenkestä-
viä, soveltuvat ne etenkin kirjasto- ja arkisto-
rakennuksiin, tehtaihin, makasiineihin, kone-
huoneisiin y. m. s. Rauta-p. tehdään sekä valu-

että, takoraudasta ja voivat rakenteeltaan olla sa-

manlaiset kuin puu-p., joten astuimia kannatta-
vat reisipuiden tapaiset joko suorat tai porras-
maiset rautakannattajat. .Vstuimet ovat tav. valu-

raudasta tai puusta. Kauta-p. voidaan paljoa
suuremmassa määrässä kuin kivi-p. teiidä ..va-

paastikantaviksi" s. o. porrasvarret pannaan ko-

koon pienistä astuimien ja porraskaiteen erikois-

osista, jotka toisiinsa liitettyinä muodostavat
kannattavan rakenteen ilman erityisiä reisiä.

Porrasvarret ovat avonaiselta sivultaan varus-
tettavat kaiteella ja käsijohteella;
viimemainittu on u.sein sovitettava seinänkin
puolelle. K. S. K.

Portalis l-li'sj, Jean fitienne Marie
(1746-1807), ransk. lakimies; toimi v:sta 1765
asianajajana Aix'ssä; vangittiin hirmuvallan ai-

kana Pariisissa, mutta pääsi vapaaksi Robes'
pierren kukistuttua; valittiin 179.5 vanhojen neu-
vostoon tullen seur. v. sen puheenjohtajaksi. P.

kuului direktorihallituksen vastustajiin, minkä
vuoksi hän fructidorin valtiokaappauksen jäl-

keen (1797) tuomittiin karkoitettavaksi Cayen-
neen. mutta hänen onnistui paeta. Oleskeltuaan
Sveitsissä ja Holsteinissa hän brumairen 18 p:n
vallankumouksen jälkeen palasi Ranskaan, missä
Napoleon Bonaparte käytti häntä tärkeissä toi-

missa; m. m. hän otti erittäin tehokkaalla ta-

valla osaa Code civilin valmistamiseen ja paa-
vin kanssa tehd}"u konkordaatin aikaansaamiseen

;

tuli 1804 kultusministeriksi ; teoksia: ..Discours.

rapports, et travaux inSdits sur le Code civil"

(1844), ,,Di.scours etc. sur le concordat de 1801"

(1845), ,,De Tusage et de Tabus de Tesprit philo-

sophique durant le dix-hiiiti6me sificle" (1820).

[Lavollee. ..P., sa vie et ses oeuvres".] J. F.

Poitamento [-e'-], (it.,= kantaen). 1. Laulussa
ja jouhisoitinesityksissä tarkoitetaan p.-esityksellä

äänen yhtäjaksoista siirtymistä sävelestä toiseen.

Se on siis sävelkulultaan oik. samaa kuin vin-

kuminen tahi ulkominen. Kuitenkin voi sillä olla

erinomainen taiteellinen vaikutus harvoin ja tai-

ten käytettynä. — 2. Pianonkosketustapa. joka on

legato- ja staccato-esityksen keskivälillä (.,por-

tato") . Se osoitetaan nuottien yläpuolelle merki-

tyillä pisteillä ynnä kaarella : ^'T^. ^^^^ 'y*

hyillä viivoilla: - - -
-. I. K.

Port-Arthur (jap. Riojiin), .Japanin omistama
satama ja luja linnoitus Kiinalta vuokratun
Kvantungin niemimaan eteläkärjessä Keltaisen-

meren rannalla : 4 km' laajuisesta jäättömästä

sisäsatamasta '/j k™ leveä salmi vie ulkosata-

maan. — Historiasta ks. L i a u t u n g ja Japa-
nin sota.
Port Arthur [ixttO'p9] (ennen Prince Arthurs

landinff). kaupunki Kanadassa. Ontarios.sa, Ylä-

järven pohjoisrannalla Thunder bay-Iahden luo-
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tpiskulmasisa ; ö.2M aä. (1901). pitljou stioinnltii-

sia. — P. A:iin ja sen sisttrkiiiipiiiikiiu Kort
\V i I I i il m iin keskittyy Sisii Kiiiiadiin suuiina-

toii vdiuiiiivieuti ; jo l'.U>9 niissii oli 19 suurta

viljasilca. joihin nialitiii 7 niilj. Iil viljaa. Cann-
diau iNirific. Orauil triink paiifio ja Canniliaii

uortliern niiniset rautatiet yliilistiiviit P. A:n
>i>ämaitlian ja Itä-Kanailaaii. — Viotliiiiu paljon

; ;!.ivaroita ja nuilniia. — Kuivatelakka. — Suo-

:i..i .ii-illa on 6 kertaa viikossa ilniostyvU „Tyi>-

iian>;i" niminen sanotnaleliti. E. f', h.

Fortas ks. Portaan p i t K j U.

Fortatiivinen (lat. porfdVr = kantaa), kannet-

lava: siirrettävä.

Portato k>. P o r t a ni e n t o.

Port au Prince Iportufrä'.-!] (alkuaan L'II6pi-

lal), kaupunki Liiusilntiassa, Haiti'n snarellu.

Haiti'n tasavallan pääkaupunki, Gouavenlaliden
perukassa: n. yO.UOO ns. tneekereitä ja mulatteja).

Vanhat. ranskalaisaikai>et hallintorakennukset

samoinkuin koko kaupunki aivan rappiolla.

Piis|>nnistuin. Pari pientä rataa sisjiniaah^in.

Satama hyvä; 1912 siinä selvitettiin Ö7;l.O,"i4 rck.-

ton. \°ie«iään kahvia, kaakaota, jaloja puulajeja,

puuvillaa, vuotia, tuodaan tcollisuudentnotteita,

ruokatavaroita, väkijuomin. — P. a. P:n per.

ran.-kalniset 1749. Moneen kertaan sitä hävitti-

vät inaanjUristyk^ft. E. E. K.

Porta Westfalica l-fii'-] (snks. Meslfälische
P/or<c = „\Ve»t(alenin portti"), se vain O,') ni leveä

solapaikka Ijinsi-Saksassa, \Vestfalcnissa 8 km
Minilenistä eteliiän lähellä Hannoverin rajaa,

jo.ssa \Ve.ser murtautuu \Veser-vuoriston poikki.

Portax k-. X i I p a i.

Port Darwin / /lOl duuin], syvä, mainiosata-

mainen laliti .Austraalian Polijoisterritorissa; sen

rannalla on Palmer-tonin kaupunki.
Portechaise Ijiorlifz] (< ;)or<rr = kantao, ja

cAoiJK' = tuoli I iransk.). oik. kantotuolin kantaja:
oipillU myös kantotuoli iransk. rhainc h porlciim).

Forte-fp6e //lor/r/jr'/ iransk.. = miekankan-
nike) oii Hanskassa siiilyttänyt alkuperäisen mer-
kityksensä tarkoittaen miekankanniketta I. hih-

naa josta miekka kupeella riippuu. Kaikissa
muiiisa sotajoukoissa sillä tarkoitetaan kulta-, ho-

pea- tai villalanknista tupsua tai vihkoa, joka ko-

ri-tuksena kiinnitetään .samasta aineesta valmis-

tetulla nauhalla tai nalik.innoralla miekankah-
vaan. — P.-v ä n r i k k i. aikaisempi viinrikinar-

von nimitys. — P.-a 1 i u p s ce r i. aliupseeri, jolla

DU kunnianosoituksen merkkinä oikeus kantaa
p:ta: vääpeli, ratsuväen vahtimestari, ylitulit-

taja. Iaivn»t»n kansiiipnccri y. m. J/. t;. //.

Port Elizabeth li/>leli'zohal>l, kaupunki Etelä-
.\(rikas-a, Kap-maassa, Intian valtameren muo-
dostaman .Mpoa-lahden Ijonka mukaan kaupun-
kia ui«in nimitetään) rannalla; :!0.0S8 as. 11911;
e-ikaiipunkeiuM-n 37.00.". as.), joista 18.190 val-

kointii, enimmäkseen englantilaisia. Terveellinen.

l.'"eila julkisia rakennuksia ja oppilaitoksia. Hyvä
r :..ii .ijeylileys sisämaahan. .Avonaista satamaa

1 3 nallf.nmurtaiaa. Viedään strutsiiiHiilkia.

.. vuotia, maissia larvoltnan 79.* milj. mk.
IlMli). tuodaan teollisuudentuotteita y. m. (arvol-

taan l-'>l.f mii), mk. 1907). — P. "E:n paikalle

ent'lantil:ii»ef 1799 perustivat pienen linnoituk-

»en; 1820 »on turviin asettui 4,000 eufrl- uutis-

a«ukn<ta. E. E. K.
Porter li'''lil- .1 o h n A d d i s o n ( 1822 0(1).

anier. kemisti ja Kalevalan kiiiiuläjä, oli aluksi re

toriikan opettajana Helavvare eol lou-essa Newar
kissa Dohuvare valtiossa, mutta antautui sitleni

min kemian alalle. Hän opiskeli lS4ri 4S kemia:i

Jusutus Liebipin johdolla (."liessenissä, mi.ssiiniyös

tutustui A. F. Soldaniin. sekä tuli sen jiilkeen

nuinnviljelyskemian professoriksi Vale collegeen

Ne\v Ilaveniin, jossa kuoli 1800, Soldanin vaiku-

tuksesta harrastuneena Kalevalaan hän käänsi siitä

sak.salaisen kiiiiunöksen perustalla erinäisiä osia.
' lliineu kuolenuinsa jälkeen luinen ystävänsä toht.

Eupene Seliuyler toimitti julkisuuteen hiinen käan
tälliänsä .\ino-runot lyhyen jolulatiiksen ja Kale-

valan sisällyksen esityksen seuraamina nimellä

..Seleetions from the Kalevala translated from
the liermau version" (1868, uusi painos 1873).

[Valvoja 1909. siv. 291-2.] E. .V. S.

Porter //xj/.>/, T h o m n s Conrad (1 822- ? )

,

amer. kasvitieteilijä, Kalevalan kääntäjä, harjoitti

sekä teologisia että luijiiiioiitii'ti'<'llisiii opintoja ja

tuli. oltuaan jonkun aikaa pa|iin toimissa. 1849

luonnonhistorian professoriksi Marshall collegeen

Pennsylvanian Merccshurpiin ja siirtyi saman
collegen mukana 1853 Lancasteriin. V:sta 1866

hän oli kasvitieteen ja eläintieteen professorina

I.afayette collegessa Pennsylvanian Eastouissa.

Elossa hiin oli ainakin vielä 1888. P. oli kansa-

laisemme A. F. Soldanin tuttava, joka arvaten-

kin oli kääntänyt hänen huomionsa Kalevalaan.

Erityisesti P. oli kiinnitliinyt huomionsa siihen

yhtäläisyyteen, jonka hän huomasi vallitsevan Ka-
levalan ja IjOngfellow'u IIia\vathaii välillä ja kir-

joitti tästä asiasta v. 18ö.') aikakauskirjaan ,.Na

tional Intelligencer" kirjoitiik.sen, joka aiheutti

kiivaanlaisen väittelyn. Hänen kirjeissiiän .'^ol-

dauille on muutamia näytteitii yrityksistä kään-

tää Kalevalaa englanniksi (41 runon kiiiinnöstii) ;

ei ole tieloa. ovatko käännökset tulleet julkisuu-

teen, mutta joka tapauksessa ne ovat olleet myö-
hemmän kaiintäjän Cravvfordin käytettävinä. [Vai

voia 1909. siv. 288-290.]
'

E. N. S.

Portfölji (ransk. portrfciiillc. < por/rr = kan-

taa, ja /ii(i7/e = lehti, arkki), salkku.

Porthan 1-tu'n], Henrik Gabriel 1 1739-

1804). kuuluisa historiantutkija, syntyi 8 p. inai

raskuiita 1739 Viitasa.i

rella. missä isii oli kirkko

herrana. Isää kohdannci- i

mielenhäiriön tilhden hän

sai kasvatuksensa enoiisii.

Kruunupyyn kirkkoherran
Kustaa Jusleniuksen ko-

dissa, kunnes l,'>vuotiaan:i

l>äUsi ylioppilaaksi Turun
akatemiaan. Perinpohjais

ten opintojen jälkeen hii

iestä tiiällä tuli kauiiopii

heisuuilen dosentti 17<!'J.

kirjastonhoitaja 1772 y.t

vihdoin kaiinopulieisuuili-n

professori 1777. Hänen
opcttajiitoimensa tuli erit-

täin suilriarvoiscksi : laa-

jalti senraien aikansa tie-

teellislil kirjallisuutta hän varsinaisen opetus

alansa ohella luennoi ja kirjoitutti väitöskirjasia

usean eri tieteen alalta, ollctikkin kielitieteen,

filosofian ja historian; täten hän piti opjiilaansa

uusiniiiinn tietämyksen tasalla ja antoi monelle

Honrilc (iiibriBl Poillinri
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ylioppilaspolvelle valistuneen maailmankatsoinuk-
sen perusteet.

Opetustyöltä riitti aikaa monipuoliseen tutki-

mustyöliöu, jonka tulokset enimmäkseen latinan-

kielisinä väitöskirjasarjoina julkaistiin, ja joka

ensi sijassa kolitlistui Suomen kansan olemukseen,

sen runouteen, kieleen ja historiaan. P. oli näet

aikaisin omaksunut ne suomalais-isänmaalliset

harrastukset, jotka äidin setää Daniel Jusleniusta

olivat innostuttaneet, ja joita siilien aikaan vaa-

littiin toisen etäisen sukulaisen, piispa K. F. Men-
nanderin lähipiirissä. Niinpä P. vv. 1766-78 jul-

kaisi tutkimuksen suomalaisesta runoudesta, ,,De

poesi Fennica", jossa runoutemme laatu ja ra-

kenne ensi kerran yksityiskohtaisesti selvitettiin;

ainehistona oli silloisten harvojen taideruuojen

ohella käytetty kansanrunoja, joita P. itse ke-

räili ja joiden arvon hän sivistyneelle yleisölle

osoitti. Tutkimuksellaan Turun akatemian kir-

jaston historiasta ..Historia Bibliothecse Acade-

miic Al)0(>nsis". joka vv. 1771 95 ilmestyi, pyrki

hän samoihin aikoihin kiinnittämään suomalai-

sen yleisön huomiota kotimaiseen kirja-aartee-

seen. Säätyläisyleisö oli saatava tutustumaan
kaikkeen mikä omaa oli. omaan maahan, kansaan
ja kieleen, jotta suomalainen säätyläissjvistys

tälle pohjalle rakentuisi. V. 1770 P. yhdessä ys-

täväinsä ja sukulaistensa Pietari Juslönin ja nuo-

remman Mennanderin kanssa perusti Aurora-seu-

ran, jonka tehtäviä oli sivistyneen seurustelu-
j

tavan ja ruotsin kielen viljeleminen, mutta sen
i

ohella, ilmeisesti P:n vaikutuksesta, myös suoma- I

lais isänmaallisen tiedon kehittäminen. Tätä tar-

koitusta varten perustettiin seuran sanomalehti,

ensimäinen laatuaan maassamme, joka nimellä

..Tidningar utgifne af et sällskap i Äbo" ja P:n
toimittamana ilmestyi vv. 1771-78 sekä 1782-8.5.

Sanomalehdessä julkaistiin osittain kaunokirjal-

lisia ja opettavaisia kirjoitelmia, osittain omaa
maata, erittäinkin sen historiaa koskevia tutkiel-

mia, historiallisia asiakirjoja y. m. Yleisö ei kui-

tenkaan ollut tällaisia yrityksiä varten kypsynyt

:

siksipä seura 1780 :u tienoissa harrastajain puut-

teeseen kuoli, ja kun sanomalehden täyttäminen
jäi miltei kokonaan P:n huoleksi ja tilaa jamäärä-
kin väheni, oli sekin muutamaksi vuodeksi lak-

kautettava.

Perehdyttyään 1779 ulkomaanmatkalla erittäin-

kin Saksan tieteelliseen elämään, P. sitä innok-

kaammin rylityi tieteellisiin tutkimuksiin. Kul-
kien uusimman tutkimuksen osoittamaa tietä hän
sekä väitöskirjoissa että ruotsalaisen kirjallisuus-

akalemiau julkaisuissa (Vitterhetsakad. handlin-

jrar IV) selvitteli suomalaisten alkuperää ja var-

haisinta muinaisuutta, kumosi vallitsevat käsi-

tykset suonien ja heprean kielen mutta myös suo-

men ja lapin perin likeisestä sukulaisuudesta ja

osoitti kansamme suhteellise.sti myöhään kaakosta
käsin asuinsijoilleen saapuneen. Salaperäiset

kainulaisetkin hän tutkimuksessa ..De antiqua

gente Qvencrum" (1788) koetti todistaa suomalai-

sille vieraaksi kansanheimoksi, ja sekavia käsit-

teitä Pohjolan muinaisista kansallisuusoloi.sta sel-

vittääkseen hän toimitti tarkistetun laitoksen

Alfred kuninkaan maantieteellistä kuvausta se-

lityksineen (Vitterlietsakad. handlin.sar VH. Myös
kansamme muinaista taikauskoa hän tutki (..De

super.stitione veternm Feanorum theoretica et prac-

tica" [1782J. joka osittain perustui Erik Lenc- '

qvistin kokoamaan ainehistoon, ja „De fama ma-
•risB Fcnnis attributa;", 1789), ryhmitellen sen il-

menemismuotoja ja osoittaen niitä naapurikan-
soiltakin lainatun. Vanhalla taikauskolla, jota

papit vainosivat ja valistuneet halveksivat, oli

hänestä suuri arvo todistuskappaleena kansamme
sielullisesta kehityksestä: ja samasta syystä hän
yhteist,vöäsä Rantsilan kappalaisen Gananderin
kanssa keräili suomalaisia sananlaskuja ja sanan-

tapoja sekä suunnitteli suurta suomalai.sta sana-

kirjaa, josta myös sanojen alkuperä sekä murre-
sanojen kotipaikka selviäisi, Gananderin sana-

ainehistoa hän tähän suuntaan täydensi ja kor-

jaili, mutta työ jäi keskeneräiseksi, ja vasta
Renvall perusti siihen sanakirjansa (1826). Myös-
kin viitoitti P. väitöskirjassa suomen kielen tär-

keimmistä murteista ,.De praecipuis dialectis lin-

gute Fennica"" (1801) suomalaisen murretutki-
muksen vastaisen tien. Ja lopuksi: koska kielen

kehityksessä kuvastui kansan kehitys, saattoi vie-

raista lainasanoista piiätellä, mitä sivistyskäsit-

teitä suomalai.set aikain kuluessa olivat naapuri-
kan.soilta lainanneet, ja alkuperäisistä sanoista,

mitkä käsitteet ja tavat olivat vanhaa suoma-
laista perua. Näin P. kielestämme saamillaan to-

disteilla loi kuvan suomalaisten sivistystilasta

pakanuuden ajan lopulla (tulijaispuhe Ruotsin
kirjallisuusakatemiaan 1788).

P:n kirjallinen suurtyö oli kuitenkin Juustenin

piispainkronikan julkaisu selityksineen (,,M. Pauli

Juusten — Chronicon Episcoporum Finlanden-

sium, annotationibus et sylloge monumentorum
illustratum"). joka ilmestyi vv. 1784-1800 56

väitöskirjasena. Julkaisijan tarkoituksena oli

aluksi toimittaa Juustenin suppeasta mutta silti

arvokkaasta kronikasta uusi tarkistettu laitos

muutamien lisätietojen täydentämänä, mutta aine-

histo kasvoi työn kestäessä, semminkin senjäl-

kcen kuin P. Tukholmasta sai käsiinsä Turun
tuomiokirkon keskiaikaisen asiakirjakokoelman,

n. s. mustan kirjan. Täten paisuivat julkaisijan se-

litykset ja selitysten selitykset monta kertaa laa-

jemmaksi kuin itse kronikka. Tarkasti tieteellisen

menetelmän mukaisesti P. niissä seuloi siihenasti-

sen tietovaraston keskiajastamme. jossa oikeaa ja

väärää oli sekaisin, osoitti väärät tiedot vääriksi,

selitti mistä erehdys kulloinkin oli alkunsa saanut

ja varmensi oikeat tiedot tosiksi. Ennen kaikkea

hän kronikoitsijain niukkojen ilmoitusten lisäksi

käytti runsain määrin alkuperäisiä asiakirjoja,

antaen niinmuodoin kan,samme keskiaikaisesta

keliityksestä ensi kertaa selvän, runsaspiirteisen

ja yleensä oikean kuvan. Käyttämistään asiakir-

joista hän sitäpaitsi vv. 1802-04 julkaisi tärkeim-

mät ..Sylloge monumentorum ad illustrandam

historiani Fennicani pertinentium" nimisenä ko-

koelmana; ja kuu nuoremman Mennanderin ita-

lialaisten tuttaviensa välityksellä onnistui Roo-

man Vatikaanista hankkia jäljennökset lähes

300 paavillisesta bullasta, jotka koskivat Suo-

mea ja Ruotsia, niin P. 14 väitöskirjasessa

toimitti niiden sisällöstä selostuksen liitteenä

(,,Acce.ssio") von Celsen samantapaiseen julkai

suun. Suurten julkaisujen ohella hän ehti myös
sepittää erikoistutkielmia hi.storian alalta, ku-

ten väitöskirjat suomalaisten saarnain histo-

riasta ,,Historiola concionum sacrarum Fennica-

rum" (1781), pirkkalaisista ..De Bircarlis" (1786.

1789), Porvoon historiasta ..Historia Borgose.
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urbis Xylandia-" (1794. 1795). jcka kiiitpiikin
i

oli l*;n >ekä .\lo|Kieusteii. isän ja |>ojan, yhteis-

tyutä. Kuotsio keskiaikaisen kirkon kymmenyk-
siltä, ..Historia ilefiinariihi etvlesiastioiriim in

Svecia" (1"96, 1798). Pietarin penuingistii ..His-

toria denarii 1'etriui iu Svecia" (ISOil sekä

Ruotsin niuinaisi.stn jaarleista ..De di-rnitnto

JarloruMi iu Sveeia" (179S|. Olipa P:lla yhtet-n

aikaan aikoniuk.sena kirjoittaa ylitiiiuksoiuen esi-

tys Suonien historiasta ruotsin kielellii. mutta
aie jUi sikseen pientä Kristian II :n aikaa kä-

sitteleviiä katkelmaa lukuuuottaniatta. P. pääsi-

kin selville siitä, että hauen tehtävänsä oli ollut

UiuJa Suomen historialle vanna perusta, jolle

v.istaisten tutkijain sitten oli laadittava kertovat

erityksensä. Joka tapauk.ses.sa hän tutkimustyöl-

lään valmisti kansaansa siihen käsityksin»!!, että

sillä, vaikka|>a suurempaan valtakuntaan kuulu-

vana, oli oma erikoinen historiansa, ja että sen

siis myös oli elettävä omaa kansallista eläniiiansä.

P:lle oniinaiiien oli se kriitillinen henki,

joka ilmeni luinen koko tutkimustyössiiiin. Hän
on ennen kaikkea katsottava tosihistoriallisen kä-

sityksen ja menetelmalli.sen tutkimuksen perus-

t-ijuksi kuii.summe muinaisten olojen selvittämi-

se>,sä. Sen veroista kokonaiskuvaiista. jonka
P. kielellisten tosiasiain nojalla antoi muinais-

suomalaisten elämästä, ei ollut aikaisemmin
esitetty, ei suomalais-unrilaisclla eikä iudo

eurooppalaisella alalla. .Ia eräät ajatukset kansan-
runojen kehitykseltä, niiden vaeltamisesta kan-

salta toiselle sekä hänen yrityksensä sulattaa

yhteen eri toisintoja sisältävät idun kaua-'«-

kuntaviin ajatuksiin, jotka ovat toteutuneet osit-

tain nykyaikuisessa kansanrunoudentutkimuk-
sissa, osittain Kalevalan kokoonpanossa.

P:n koko tutkimustyön edellytyksenä oli suuri

kiintymys omaan kansaan ja sen elämän tarkka
tunteminen. Kiiiiipaakin hän kehitti laajoilla

matkoilla kautta koko maamme Pohjanmaata ja

Karjalaa myiiten. joilla hiin vuoroin kiesseillä

vuoroin veneellä kulkien kulutti melkoisen osan
akateemisista loma-ajoistaan. Matkoillaan hän ke-

räsi m. m. maantieteellisen ainehiston, jonka pe-

rustuksella sitten .Suomen maantiede tarkoin ja

aivan uudestaan esitettiin ruotsalaisen Tiineldin

maantieteellisen teoksen seitsemännessä painok-
sessa 179.1. ja llermelinin karttateoksen .Suomea

koskevat kartat laadittiin osittain P:n keräämästä
kartta-ainekse-ta sekä hänen avustuksellaan.

Maan ja kansan tarkka tunteminen oli P:sta eh-

dottomana edellytyk.^enä kaikelle yhteiskunnalli-

selle uudi->tusty<ille: senvuoksi hän lakkaamatta
levittikin tällaista tietm sekä säätyläisten kes-

kuute<-n yleensil että erikoisesti oppilaittensa jou-

kossa, näistä kun n!aan tuleva virkamieliistii ker-

ran oli kasvava. Mutta itsekin hän suoranaisesti

puuttui yhteiskun!ialliseen ja olletikkin taloudel-

lixeen uudistustyöhön. Talousseuran jilseiienä hän
v.fita 179M Muuresti vaikutti KCiiran toiminnan
järjej<tamiseen ja mietekirjoitiiksissa hän määrit-
'••li •^furan va>tai«?n ohjelman sekä käsitteli eri-

i!:iisiä siihen k!iuluvi» kysymyksiä, kuten kau-
punkiemme kel!illäini»lä. köyhäinhoitoa ja ojipi-

ko!ilujen iKirantamista. Turkulaisiin lehtiin,

jotka I7ft9 jälkeen alkoivat ilmestyä, hän kirjoitti

taloudellisistakin kynvmyksistä : m. m. 1797 miet-

teitä .Siirmen viljelykm-ii kehittämisestä ..Tankar

om Finland* uppodliuK". jossa erikoisesti vesi-

reittiemme perkaamisen suurta taloudellista iiier

kitystä selvitettiin.

\'ielä vanhoilla päivillään 1803 P. muutanmin
ystäviiinsä avustamana ryhtyi toimittamaan uuttA
kirjallista lehteä ...Mlniaii Litteraturtiduiup". joka
virkeästi seurasi ja arvosteli vastailnieslynyttil

sekä koti- että ulkomaista kirjallisuutta. Taan-
tumuksellineu hallitus kuitenkin sen ensimaiseen
vuosikertaansa lakkautti. Kesken monia töi-

tänsä P. kuoli IC p. maaliskuuta 1804 niiiärät

luiän testamentissa akatemialle omaisuutensa.

(Suom. kirj. seura painatti uudestaan lSr>9-7"'

valikoiman P:n kirjoituksi:! : ..Opera .seleita"

I-\ . ja julkaisi 1904 suoiiieiiiioksena kokoelma!!

,,11. •;. P;n tutkimuksia"; Hiiots. kirj. seuran

..Skrilter" sarjassa (I- \. XXX\'IU) on ilmes-

tynyt kokoelma P:n kirjeilii. - P;n elämää ja

toimintaa koskevasta kirjallisuudesta mainitta

koon: O. Kein. ..II. G. P." llSli4): J. V. Snell

man, .,Mikä mies P. oli'" (18l>4); E. N. Setälä,

,.Lisiii suoin.-ujrr. kielentutkimuksen historiaan"

(1S91): M. G. Schybergson. ..Historiens stiidiiim

vid Abo universitet" (1891) : I. A. Heikel, ..1'ilo

logins studium vid .\bo universitet" (1894) ;

Gunnar Suolahti (Palander). ..II. G. P. historian

tutkijana" (1901), sama, „H. G. P. yliopiston

opettajana" (1902), sama, ..H. G. P. Elämiiker-

ran luonnos" (1904); E. N. Setälä. ..Dem andenken
II. G. P:s" (Finniscli-uprische Forsehu!!<;en IV

MO). M. G. Schybergson, „H. G. P." (1908.

1911).)
"

G. Silti. (E. N. S.l

Portici fitsij. kaupunki Italiassa, Campn-
nia.ssa. Napoli'n-laliden rannalla lähellä Napoli'a.

Vesuviuksen juurella; 11.0:t2 as. (1901; kuntana
14,.5;iS as.). Kunink. linna (rak. 1738), maanvil
jelyskorkeakoulu |134 oppiliistiv 1911-12|. paljou

liuviloita. merikylpylä. Harjoitetaan kala-stustii.

silkkiteollismitta. — - P:n hävitti Vesuviuksen
purkaus 1U:U.

Portifere lporljä'r] (raiisk.). ovenvnrtiatar

;

oviverhot.

Fortiikki (lat. ;)or(ic«» = läpikäytävä), pylväi

den. pilarien tai arkadien nijoitlama etuhalli,

pylvilshalli. ])ylvä.stö. Vo N.

Portiuncula. Franciscus Assisilaisen raken-

tama rukoiistemppeli Assisi'n luona Italiassa, Pc
rupian ii!a!ikunnassa. Pyhiinvaelluspaikka.

Portiääri (ransk. jiorlicr. < lat. /lor/a = portti).

1. Portinvartia, ovenvartia (esim. hotellissa). —
2. (ransk. pnrlii^ip), oviverhot.

Port Jackson I ivildiiilcsn], syvä. mainiosata-

mainen J!i iiii>iiili:iarain<-n lahti Austraalian itä-

rannikolla Uudessa Etelä-\Valesissa; sen löysi

Cook 1770. Hanniilhi on .Sydney.

Portland ks. H e n t i n c k.

Portland I jm il) tui]. 1. Niemi Etelä-Englan-

nissa. I)or»ctiii kreivikunnassa Kanaalin ran-

nalla; 7 km pitkä. 3 km Icvcii. korkein !!!iippu

140 m yi. merenp. (1.'>.19n as. 1901). Yhtyy !.'>

km pitkiin fliesil liank-särkän k!!!!tt:i m:ii!ter(!e-

seen. Kuuluisat. v;>Ition omistamat kivilouhokset.

Henrik \'lll:i! riikentama linna, rangaistussiir-

tola (tilaa I..'i00 vangille). P:n koillispuolella on

aallonmurtajilla suojattu, lujasti linnoitettu hätä-

satama. — 2. Kaupunki Yhdysvaltain kolllis-

osassa. Mainen valtiossa, .Atlantin viiltamercn

saaririkkiian fasco-lahilcn r:in!!;illa. monen riidan

lälilUkohdassa; 58,.'>71 as. (1910), Mainen suurin

kaupunki. -- Luonnonihana ympäristö. Paljon
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puistoja. Komeita graniitti- ja marmoriraken-
nuksia; postitalo, tullitalo, roomal.-katolinen ja

protestanttinen tuomiokirkko, Lougl'ellow'n koti-

lalo, Longfello\v'n muistopatsas, sotilas- y. m.
nuiistonierkkejä: lääket. opisto, useita kirjastoja.

— Valtion etevin teollisuuskaupunki: valimolta,

konepajoja, säilyketehtaita, laivaveistämöitä, jal-

kinetelitaita y. m. (valmistusarvo 47.a milj. mk.
100.'i). Vilkasta kalastusta. — Linnoitettu satiuna

on jäiitön ; talvella sen kautta lähetetäiln paljon

muurilta järviltä tulevaa viljaa, karjaa y. m.

;

vienti 1912 arvoltaan 36,8 milj. mk., tuonti

vain 8,: milj. mk. — P:n perustivat englantilai-

set 1633; 1775 engl. laivasto pommitti ja poltti

sen. — 3. Kaupunki Yhdysvaltain luoteisosassa,

Oregonin valtiossa, Columbiajokeen laskevan,

merialuksilla kuljettavan Willametten varrella

(yli 4 siltaa), 15 km sen suu.sta, monen radan
risteyksessä ja päätekohdassa; 207,214 as. (1910:
1900": 90,426, joista ulkomailla synt. 25.876, kii-

nalaisia 6,943), paljon suomalaisia, Oregonin suu-

rin kaupunki. Oikeuspalatsi, kaupungintalo, tulli-

talo, protestanttinen tuomiokirkko: yleinen kir-

jasto (75,000 nid,), taidemuseo, muutamia kor-

keampia oppilaitoksia, — Sahoja, myllyjä, teu-

rastimoita, valimolta, konepajoja. Viedään ka-

laa, puutavaroita, viljaa ja hedelmiä (arvoltaan

55,; milj. mk, 1912; tuonti arvoltaan 14,i milj,

mk,). Säännöllinen höyrylaivayhteys m. m.
useaan valtamerentakaiseen satamaan. — P. per.

1845. Ensimäiset suomalaiset saapuivat 1873.

E. E. K.

Portland, geol.. nimitys eräälle alaosastolle

Jurasysteemin yläosassa.

Portland-sementti ks. S e m e n 1 1 i.

Portland-vaasi (aiemmin Barberini-
vaasi), kuuluisa, erittäin hienotekoinen, korko-

kuvallinen antiikkinen lasivaasi, löydetty 1600-

luvun alkupuoliskolla erää.stä maanalaisesta hauta-

holvista Roomasta. Sarkofagi, jossa p. oli, on
Kapitoli'n museossa. P. oli ensin Barberinien
kirjastossa, joutui sitten engl. W. Hamiltonille,

sitten Portlandin herttualle ja vihdoin British

museumiin.
Port Louis ks. Mauritius.
Port Natal ks. D u r b a n.

Porto iit,), postilähetyksistä suoritettava kul-

jetusmaksu, ks. myös Postilaitos (postimak-
sut),

Porto ks. O p o r t o.

Porto Alegro fVorlalegro), kaupunki Etelä-

Brasilias.sa, Rio Grande do sul nimisen valtion

piiäkaupunki, Lagoa dos Patos-järven pohjois-

pjiässä, Rio Guahyba nimisen, viiden joen muo-
dostaman lahden" rannalla: 100,000 as. (1911),

joista n. '/, saksalaisia. — Tuomiokirkko, piispal-

linen seminaari. opettaja.seminaari, yleinen kir-

jasto, Laivaveistämöitä, puuvilla-, rauta-, jalkine-

y. m. tehtaita, konepajoja, olutpanimolta. — P.

A :n perustivat 1743 Atsoreilta tulleet siirtolai-

set.

Porto Empedocle (ennen ilolo di Girgenti),

satamakaupunki Sisiliassa, 5 km lounaiseen Gir-

genti'stä; 10,011 as. <1901; kuntana 11,529 as.).

Viedään suuret määrät rikkiä; satamassa selvi-

tettiin 0,3 milj, rek.-ton. netto (1911).

Portoferrajo [&'-], Elban saaren pääkaupunki,
kauniissa asemassa saaren pohjoisrannikolla:

3,940 as. (1901; kuntana 6,705 as.). Vanhoja lin-

28. VII. Painetta »/a 15.

noituksia, roomalaisten huvilanjätteitä, merikyl-
pylä. Harjoitetaan suolauvalmistusta, kalastusta,

viininviljelystä, viedään rautamalmia ja suolaa.

Hyvä satama, vilkas laivaliikenne. — P:n nyk.
prcfektuurirakennuksessa Napoleon I asusti

1814-15.

Port of Spain [pöt av spe'in] (esp. Puerto de
Espafia), Englannille kuuluvan Trinidadin saaren
pääkaupunki, saaren länsirannikolla; n, 60,000 as.

(1911). Länsi-Intian siisteimpiä kaupunkeja;
kaksi tuomiokirkkoa, kasvit, puutarha, yleinen

kirjasto, Queen's royal college. St. Mary's col-

lege. Rautatieyhteys sisämaahan. Kauppa kukois-

taa, viedään kaakaota, sokeria, rommia, melas-

sia, kookospähkinöitä, hedelmiä }-. m. Laivalii-

kenne nopeaan kasvamassa, 1910 ulkomaisessa me-
renkulussa selvitettiin 2,; milj. rek.-ton. netto

(1900: 1 milj.). E. E. K.
Portolano [-ä'-] (it.), 1500-luvun rannikko-

kartta.

Porto Rico f-i'-] (esp. Puerto Rico = „Rikas
satama'). Yhdysvalloille siirtomaana kuuluva
saari Länsi-Intiassa, itäisin, pienin, mutta taa-

jimmiu asuttu Simrista Antilleista, melkein suora-

kaiteen muotoinen, 168 km pitkä idästä länteen,

60 km leveä, 9,144 km-, itä- ja länsipuolella ole-

vine Yhdysvalloille kuuluvine lähisaarineen (Vie-

ques, Culebra ja Mona) 9,314 km% 1,151,579 as.

(arv. 1912; 1910 1,118,012 as„ joista 732,555 val-

koista, 335,192 mulattia, 50.245 neekeriä, värilli-

siä siis 357o, 1900 38,2%), 125 kmMIä. — P. K.

on jatkoa Haiti'n vuoristoille (Haiti'sta sen erot-

taa 115 km leveä Mona-salmi) ja kohoaa pohjoi-

sessa ja etelässä syvästä valtamerestä (pohjois-

rannikon edustalla 8,500 m:n syvyys). Hyviä,
suojaisia satamia on vain pari, pohjoisrannikolla

pauhaa alituisen koillispasaatin synnyttämä
tyrsky. Pohjoisrannikon kostealta, etelärannikon

hiekkaiselta ja kuivalta rannikkotasangolta maa
sisämaahan päin mentäessä kohoaa 500-600 m
korkeiksi, idästä länteen kulkeviksi vuorijonoiksi

(itäpäässä Sierra de Luquillo 1,124 m, länsipäässä

S, Cayey 907 m yi. merenp,), jotka ovat synty-

neet etupäässä vanhemmista vuorilajeista, lius-

keesta, hiekkakivestä, dioriitista ja diabaasista;

rannikkovyöhykkeissä on tertiääristä kalkkikiveä.
— Ilmasto troopillinen. San Juanissa v;n
keskilämpö -|-26°C, tammik:n -f-24°C, heinäk:n

-f27°C; pasaati viilentää hellettä. Toisinaan hir-

muisia pyörremyrsk.vjä; sademäärä 1,400 mm (pai-

koitellen koillisrannikoUa vuorten tuulirinteillä

3,000 mm), sadekausi syysk.-maalisk. epäterveel-

linen. — Jokia n. 50, osaksi suupuolelta kul-

jettavia. — Kasvullisuus troopillinen ; vuor-

ten rinteillä laajoja metsiä, joissa arvokkaita puu-

lajeja. Eteläosissa ja vuorten suojarinteillä aro-

maisia alueita. — Alkuperäinen nisäkäs-e 1 ä i-

m i s t ö köyhälajinen. Ominaisia ovat vampyy-
rit. — Pää elinkeinona on maanviljelys

;

tuotteet maissi, bataatit, yams-juuret y. m. s., sekä

ennen kaikkea sokeriruoko (320,000 ton. raaka-

sokeria 1912: 86,400 ton, 1903), tupakka, kahvi

(istutuksia tuhosi pyörremyrsky 1899) ja etelän-

hedelmät (ananas, appelsiini, viinirypäle) : etelä-

osassa 1913 valmistuivat laajat kastelulaitokset.

Harjoitetaan myös karjanhoitoa ja kalastusta.

Mineraalikunnan tuotteista käytetään vain suo-

laa (vuorissa kultaa, hopeaa y. m.). Teollisuu-

dessa työskenteli 1910 18,122 henkeä, valmistus-
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«rvo oli 190.1 niilj. mk. (josta yli p\ioU't sokcri-

teollisuuttra osalle). — \'. 19i;! oli tuonti urvoltuaii

191. 1 niilj. nik. (puuvilliilavuroita. rautu- ja teräs-

teok.^ia. riisiil. muita ravititouiiieita), jostn $9.i <*;

Yluljsvtilloista. vienti 254.1 milj. mk. (sokeria

137.» milj. mk- s. o. 54^^ koko vieiiiiistii. "Ji.öOO

tcn. kahvin = 44.1 milj. mk., tupakkaa, nuaiiusta.

viiDirypAleitfi. kookospaiikinuitii). josta S^.t '~r Vli-

Jy.^valtoiliin. — LMkomuise.ssa merenkulussa tiliv.

1911-1:^ selvitettiin 2.i mili. rek.-ton. Pitiisjitn-

mal Sun Junn polijois ja Ponce etelärannikolla.
— Kuiitateitii 1911 547 km; liyviii. ameriikkalais-

ten rakentamin mnanteilii. Snlikölenniitinlinjojn

1910 9.'.0 km. — Hallintoa lioitaa VIulysvnl-

tain presidentin 4 v;ksi niniiltiimii kuvcrniiiiri

niinikiiiin nimitetyn toimeenpanevan neuvoston
(jti-eniuii 6 departementtien johtajaa jn 5 porto-

rieolaistn) nvulln. Toimeenpaneva neuvosto ja

kan.sain valitsema 35-jii.seninen edustajakamnri
(johon Iisaksi kuuluu n. s. residml commisaioner,
joka P. H :oa edustaa Yhdysvaltain kon;;ressissa)

muodo.stavat lakiasnUtäviiu kokouksen. Hallinnol-

lisesti P. K. jnknnntuu 7 piirikuntaan. Piiiikau-

punki S a n J u a n. — Oikeuslaitos 4-nsteineu. —
Siirtomnnn tulot 1012-l:> 4.'>,> milj. mk., menot
49.1 milj. mk., velka 1913 27. i milj. mk. — Sota-

vUes.sU 590, poliisijoukoissa 700 miestii. — O p e-

tusolot nyk. liyvällii knnnnlla, koulupakko,
1913 oli 1,1S"0 kansakoulua, joissa 161.785 opp..

opetuskielenii espanja, ylemmissä englanti. S"Ii-

opisto l!io Piedras kaupunfiissa (per. 1903. 1.019

opp. 1910-11). — Päiiuskonto roomal-katolinen.
— Historia. Kolumbus löysi kariliilaisten

alkuasukasten lioriqurnikai nimittämän saaren
1493 ja antoi sille nimeksi Isla de San Juan. joka

kuitenkin pian vaihtui nykyiseen. Sisäisissä ka-

pinoissa, enplantilaisfen. ranskalaisten jn meri-

rosvojen liyökkäyksis.sä karihit (joita arvioidaan

olleen 600.000 henkeui pian hävisivät sukupuut-
toon; siialle tuotiin 1320-luvultn alkaen neekeri-

orjia. Siirtola ei espanjalaisaikuna koskaan pääs-

syt kukoistukseen (lukuunotlnmntta vv. 1827-34).

\asta yhdysvaltalaisen valloituksen jälkeen 1S99
alkoi järjestys ja edistys. [\V. Dinuiddie.
..Puerto Rico": van Middeldyk. ..Ilistory of

Puerto Rico"; S. Brau, ..Puerto Rico y su his-

toria".] e', e. k.
Fortovapaus tarkoittaa erinäisille laitoksille,

t irkumieliille ja seuroille myönnettyä vapautusta
yksinomaan kuljetusmaksun (porton) suorittami-
seI^ta, vapaakirjeoikeus taas vapautusta
sekä kuljetus- että sisiiiinkirjoitus- ja vakuutus-
mnksuista. Ensiniäisellä vn[innkirjeasptuksella

v;lta 1645 myönnettiin valtion laitoksille ja

virkamiehille mnksuviipnus kirjeenvaihtoa var-

ten virka-asioissa, mutta ennen pitkää väilrin-

käytettiin tätä erioikeutta siinä määrin, että se

lakkautettiin asetuksella v;lta 1068. jota ei kui-

tenkaan liene noudatettu, ja lopullisesti 1673.

ilutla JO 3 vuoltu myöliemmin postilaitos otti

uudelleen maksutta viijittäukseen virkakirjelmiä,
joiden postiin jättämistä varten sekä vilärinkily-

tösten estämiseksi erityiset vapaakirjekirjat otet-

tiin käytäntöön 1685. Useissa asetuksissa on
asianomaisia .sen jälkeen varotettu vapaakirjeoi-
keuden väUrinkäyttämiscstä, ja siten vähitellen

Hantii räikeimmät epäkohdat poistetuiksi. Ny-
kyään voimassa oleva asetus |K>rtovapaudosta ja

vapoakirjeoikeudesta sekä näiilen erioikeuksien

nojalla jiitettyjen lähetysten ulkoasusta, käsitte-

lystä y. m. on v:lta 1898. — Kansainvälisessli

postinvnihdossa välitetiiän maksutta aiuoasUtan
eri postilaitosten virkalähetyksiii sekä sotavan-

geille osoitettuja ju heidän lähettämiänsä lähe

tyksitt. Th. A.
Portrait 1-trt'J (ransk.), muotokuva. vri

Po r t ret t i.

Portreteerata nansk. purtraire), tehdä muoto-
kuva, valokuvata (henkilö).

Portretti (ransk. imrlrail). muotokuva.
Port Royal lp(ilro'jM]. 1. ks. K i n jj s t o n 6.

•— 2. .Saari ja erinomainen satnnui Yhdysvalloissa,

Etelä-Carolinan valtiossa; P. on Beaufortin kau-
pungin (4.110 as. 1900) ulkosatama. Liiliellä Yh-
dysvaltain sotasutama kuivine telakoineen. —
P. \\:n lahteen amiraali G. de Colij.'ny'n lähettämä
Jean Ribaut 1502 perusti pian seujUlkeen hävin
ueen liujrenotti-siirtolan.

Port Royal des Cbnnips IjVyr ruaja'l dc suj.
Pariisin liihei.syydessU ollut. 12(14 perustettu sis

tersiläinen nunnaluostari. Historiallisen merki
tyksen luostari sai 17:unellä vuosis., jolloin se

oli jansenilaisen liikkeen nhjona. Henkisesti ete

vän Jacqueline A r n a u 1 d'n (1591-1661) johta-

mana se kohosi ajaksi Ranskan sivistyksen kes-

kukseksi. Miehet .sellaiset kuin Antoine A r-

nau Id ja Blaise Pascal elivät siellä toimien
kasvatuksien ja tieteen hyväksi ja taistellen yhä
leviävää jesuiittalaisuutta vastaan. V. 1053 Inno-

centius X tuomitsi jansenilaisuuden ja siitä alkaen
Ludvik XIV aloitti leppyniiit tiimiin sodan Port

Royalia vastaan. V. 1707 luostari julistettiin

pannaan jn 1709 se lakkautettiin. Nunnat hajoitet

tiin muihin luostareihin. vrt. Jansen, Corne-
lius. E. K-a.

Port Said, kaujmnki Efry])tissä, Mensnleh-jär-
ven VälinieresiU erottavan kapean, puuttoman
saaren itäosassa, Suezin kanavan ja Suezista sekä

Kairosta tulevan radan pohjoispäässä; 49.884 as.

(1907). joista n. '/« eurooppalaisia (ranskalaisia

ja kreikkalaisia). — Harvoja huomattavia ra-

kennuksia. Satama, joka muodostaa Suezin ka-

navan pohjoisen piiiin. jakaantuu pitkien aallon-

murtajien suojaamaan ulkosatamaan (jossa F. de

Lessepsin pronssinen muis(opatsas) ja moniosai-

seen sisäsatamaan; uiva telakka, vetotelnkkn

y. m. satamalaitteila. Kauppa (puuvillanvientiä)

ei voi kilpailla Aleksandrian kanssa. V. 1911 sei

viteltiin (lukuunottamatta kanavan läpikulkulii-

kennettä) 3,1 milj. rek.-ton. netto (josta uiko

maisessa merenkulus.sa 3 milj.). — Per. 1860.

E. E. K.

Portsioni (lat. porlio), osuus, ruoka-annos.

Portsmouth f iiiilxmnf)]. 1. Kreivikunnan inuo .

dostava. lujasti linnoitcllii .sotasatamakaupunki
Etelii-En;,'lannissa. Kanaalin varrella, \Vifrht-saa-

ren ja mantereen väliin jäävän .Spithead-lnhden

(mainio satama) polijois- ja Spitheadistä poh

joiseen pistävän P. harhour-Ialiden (6 km pitkä.

5 km leveä, »uussn vain '/o km leveii. suuriin

mat sotalaivat päilsevät sinne) itiipuolella, nuin

tereesta kapean salmen erottamalla Portsca is

land-snarella ; 231.1-11 as. (1911). — Läntisessä

kaupunprinosnssa Portseassa ovat suuret kunink
laivnveistiimöt (14.500 työmiestä), 14 kuivaa te-

lakkaa, 2 uivaa telakkaa y. m. Vastapäätä niitä.

P. harbour-lahdcn länsiiiuolella Gosportin kau-

pungissa ovat laivaston muonitusvarastot. P:n
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etcliiinen kaupunginosa Southsea on tunnettu meri-

kylpyljinä. — Kauppa ja kauppamerenkulku mi-

t&ttöMiiit. — Käytettiin sotasatamana 1200-lu-

vulta alkaen: Edvard IV aloitti linnoitustyöt. —
Charles Dickensin synnyinkaupunki. — 2. Kau-
punki Vlidysvalloissa. Ne\v Hampsliiren valtiossa,

Piscalaqua-joen varrella, 5 km Atlantin valta-

merestä; 11.123 as. (arv. 1906). Paljon käytetty

kesänviettopaikka. Saarella P:n edustalla, mutta
Mainen puolella, ovat Vlidysvaltain hallituksen

omistamat P:n sotalaivaveistämöt. — P. per.

1G23. — P:ssa tehtiin presidentti Rooseveltin vä-

lityksellä 5 p. syysk. 1905 rauha Venäjän ja Ja-

panin viilillä. •— 3. Kreivikunnan pääkaupunki
Yhdysvalloissa, Ohion valtiossa, Ohio-joen var-

rella, Soioto-joen suussa. Erie-Ohio-kanavau lähtö-

kohdassa, rautatienristeyksessä; 20,714 as. (arv.

1906). Teollisuuden tuotantoarvo 1905 41. j milj.

mk., josta jalkinetehtaiden oj^alle tuli 22. i milj.

mk. — 4. Kaupunki Yhdysvalloissa, Virginian

valtiossa. James riverin suulahteen laskevan Eli-

salieth riverin suussa, vastapäätä Xorfolkia;

33.190 as. (1910). Monen radan ristej'ksessä.

Norfolk nimiset Yhdysvaltain hallituksen omis-

tamat suuret sotalaivaveistämöt. — Osterinpyyn-

tiä. — P. oli 1S61-62 Etelävaltioiden sotasatama

ja päälaivaveistämö. jossa rakennettiin m. m.
„Merrimae" („Virginia"). E. E. E.

Port Sudan (Bander es-Sudan), engl.-egypt. Su-

danin pääsatama (avattu 1905) Punaisen-meren
länsirannalla, Mersa Seikh Barghut nimisen lah-

den (hyvä satama) molemmin nuolin; 4,289 as.

(1906). Ilmasto kuuma. epäter%eLlliDen. Kauta
tie Niililtä (Berberistä) avattiin 1906. Kuiva
telakka. Kauppa nopeasti kasvamassa; vienti

(karjaa, arabikumia. puuvillaa, taateleita y. m.)

arvoltaan 34.8 milj. mk., tuonti (puuvillatava-

roita. ravintoaineita) 40.8 milj. mk. (1911; koko
kauppavaihto 1908 16.» milj. mk.). E. E. K.

Portteri (engl. porfer = kuorniankantaja), al-

kuaan engl. väkevä olut, jota kuormankantajat
ensinnä joivat. Eri lajeja ovat: stout, brown
stout, double stout. Sen ekstraktinpitoisuus on
suurempi kuin tavallisen oluen. (ks. Olut.)
Portti (lat. poria), sisäänkäynti jollekin

alueelle joko ajoneuvoja (a j op.) tai jalankävi-

jöitä (käynti-p.) varten. Usein nämä molem-
mat ovat yhteen ryhmitettyinä siten, että ajo-p.

on keskellä, käynti-p :t kummallakin puolen, tai

on itse ajo-p :iin sovitettu pieni käynti-p. Jälki-

mäinen sovitus on varsin yleinen kaupunkitalo-
jen p.-käytävissä, mutta tavataan myös talon-

poikaiskartanoissa. — Erikoisissa paikoissa, ku-

ten museoissa, näyttelyissä, rautatieasemilla,

joissa on vilkas henkilöliike ja joissa muutenkin
tahdotaan valvoa yleisöä, on ulkomailla yleisesti

käytännössä pyörivä käynt i-p. (ristinmuo-

toinen päältä katsoen). — P:n avattavat osat teh-

dään puusta tai raudasta. p:n pielet useinkin ki-

vestä. P:n pieliä voi ylhäältä yhdistää erityinen

pääte, milloin kauniisti koristeltuna raudasta, mil-

loin kivestä holvattuna. — Huomattavia ovat entis-

ajan kaupungin-p :t (esim. roomalaisten ajoilta

säilynyt Porta nigra Trierissä). Nämä olivat

itsenäisiä rakennuksia, jotka varsinkin keski-

aikaisissa kaupungeissa olivat linnoitetuilla tor-

neilla varustetut. — Erikoinen laji p:eja ovat
kunnia-p:t merkkihenkilöiden ja -tapahtumain
kunnioittamiseksi, joko tilapäisesti pystytetj-t

tai aiotut pysyviksi rakennustaiteellisiksi muisto-

merkeiksi, kuten roomal. riemukaaret (ks. t.).

Uudempanakin aikana on tämäntapaisia raken-

nettu: Arc de triomphe Pariisissa, Brandenbur-
ger Thor Berliinissä, Propvlaiat MUnchenissä.

K. S. K.

Portti. Korkea, ks. Konstantinopoli,
palsta 1295.

Porttilaskimo ks. JI a k s a ja Verisuonet.
Porttiproselyytti ks. P r o s e 1 y y 1 1 i.

Port Townsend [pöt ta'unzend] , kaupunki Yh-
dysvaltain luoteisosassa, Wasliingtonin valtiossa,

Quimper-niemellä Puget soundiin vievän Admi-
ralty-salmen länsirannalla; 5,300 as. (1905). Sa-

tama mainio, erittäin lujasti linnoitettu. —
P. T :n tullikamarin kautta käy Puget soundin
alueen suuri ulkomaankauppa (ks. Puget
s o u n d) ; sen oma kauppa (viljaa, kalaa, puu-
tavaroita, karjantuotteita) on myös melkoinen.
— Per. 1854, sai kaupunkioikeudet 1890.

Portugal da Fonseca, JIarcos Antonio
(1762-1830), portugalilainen oopperansäveltäjä.

maansa etevin. Toimi kapellimestarina Lissabo-

nissa 1799-1810 ja Rio Janeirossa 1811-15. Sä-

velsi myös kirkkomusiikkia. /. K.
Portugali (virall. RepubUca de Portugal e Al-

garves), tasavalta Etelä-Euroopassa, käsittää Py-
reneitten niemfmaan länsiosan, 88,740 km= (vä-

hän suurempi kuin puolet Oulun läänistä),

5.547.708 as. (1911), 62 km':llä, sekä Azorit ja

Madeiran saaren Atlantin valtameressä, kaikkiaan
91.943 knr, 5.960.056 as., 65 knr:llä. — P:n fyy-

sillinen maantiede ja kartta ks. Pyreneitten
niemimaa. — P:n väestö on sekakansaa;
huomattavampaa erotusta on kuitenkin havaitta-

vissa vain Pohjois-P:n ja muun maan asukasten
välillä. Alkukansana pidetään iberialaisia. joi-

hin eri aikoina on sulautunut karthagolaisia,

kreikkalaisia, roomalaisia (antoivat asukkaille

kielen ja yhteiskuntarakenteen perustat) , svee-

vejä ja länsigootteja (etenkin Pohjois-P :ssa huo-

maa näiden molempien kansojen vaikutusta),

maureja (vaikutus voimakas varsinkin Tejon
eteläpuolella) ja juutalaisia sekä vihdoin siirto-

maa-aikakaudell.a neekereitä. Tyypillinen portu-

galilainen on lyhytkasvuinen, tummatukkainen,
ruskeasilmäinen, iho kellahko. Luonteeltaan hän
on iloinen, veltto ja haluton työhön (poikkeuk-

sena Pohjois-P :n Galician gallegoja muistuttava
työteliäs talonpoika), taikauskoinen, rakastaa

suuresti laulua ja soittoa sekä runoilua. joihin

P:n maalaiskansalla on synnynnäiset taipumuk-
set. Huvitilaisuuksia ovat härkätaistelut (vä-

liemmän raa'assa muodossa kuin Espanjassa) ja

romarias, pyhiinvaellusjuhlat. Kansallispukua ei

ole. Työtätekevän luokan pääravintoaineina ovat

kala, vehnä, ruis, riissi, maissi, pavut, oliiviöljy ja

hedelmät: lihaa syödään vain juhlatiloissa. —
Asukkaista 1911 "oli miehiä 2.828,691. naisia

3.131.365. Ulkomaalaisia oli 41.197 (espanjalai-

sia 20,517, brasilialaisia 12.143, englantilaisia

2.576). Siirtolaisuus (kasvanut suuresti vallan-

kumouksen aiheuttamista syistä, etupäässä talou-

dellisesta ahdinkotilasta; oli 1909 38.223 henkeä.

1912 88.929 henkeä) suuntautuu etupäässä Brasi-

liaan (76.530 henkeä 1912) ja Yhdysvaltoihin.

Suuren siirtolaisuuden takia väestönlisäys vain

0,8« %, vaikka ylisyntyneisyys onkin 1,? % (syn-

tyväisyys 3,»5%, kuolleisuus 2,ss%). — Asukas-
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tiheys verraten ta^aiaen. :>uurin snarilla ja Kiitre

>| "cHiro nimisensä nmnkunnn.-isii, pienin

-> (19-23 as. kniMlii). — V. 1900 kau

i,...j.,. ... asui 3ä,« '"c, maaseudulla C".f ^- (man-

j

tereelU). Yli lOO.OOi) as. on Lissabonissa ja Opor-
i

totisa.

Elinkeinot. Tilastoa viiestön eliukeinoluo-
j

kitukse^ta ei ole. — Pääelinkeino, maanviljelys 1

on vauUanaikaisella kannalla. Pohjoisessa maa
|

on vuhitvaraisten pienviljelijäiu Imllussa, joko

tlyJollisellä omistusoikeudella, tai perinnöllisiuU

\uokrHtiloina. Etelässä maa on suurtiloina.

N. 26.1 '/c P:n pinta-alasta on i>eltO!» ja niit-

tyä, 3,»% viinitarlioja. 3.»^ Iiedelmiipuutarhoja,

17. 1 '"c metsää, 43 '~c autiota, hyödytöntä, nuitta

ainakin osaksi viljelyskelpoista. Tärkeinimät vilja-

kasvit ovat maissi (1909 sato O.u milj. hl), vehnä

(•;, milj. hl), ruis ja riisi. Sato ei riitä tarpei-

siin. Viiniä viljellään kaikkialla, mutta etenkin

Oporton takamaassa: se on tärkein vientitavara.

Oliivi, appelsiini, sitruuna, viikuna, luumu, pää-

rynä cvat huomattavimmat hedelmät; luke-

mattomista vihannes- ja keittiökasvilajeista mai-

nittakoon varsinkin sipuli ja tomaatti. \'. 1909

P:ssa oli 3,1 milj. Iamma.sta. 1.» milj. vuohta, l,i

milj. sikaa. 0.: milj. naulaa (etupää.ssä vetojuh-

tia) . 0.1 milj. aasia ja muulia, O.i milj. hevosta.

— Metsistä saatiin 1910 70,000 ton. korkkia,

arvoltaan 23 milj. mk. — Kalastusta 1910

harjoitti 26.894 henkeä 8.289 aluksessa; saaliin

arvo oli 22.: milj. mk. — Vuorissa on monen-

laisia tuotteita, mutta pääomain puute, kurjat

liikeunetiet etelässä y. m. seikat ovat vaikeutta-

neet vuorityön kehitystä. V. 1909 tuotannon arvo

oli 9.1 milj. mk., josta vaskea (Etelä-Pista

kaikkiaan 214.000 ton. malmia) ,5.» milj. mk. Li-

säksi saadaan volframia. hopeaa, rikkiä, arsenik-

kia, lyijyä, tinaa, asfalttia, polttoöljyä y. m. —
Teollisuus on nuori: sen kehitystä ovat eh-

käisseet Englantia suosivat miiäräyksct. Nyk.

sanpen huomattava puuvillateollisuus (482,000

kehrää 1914) alkoi vasta ISOOluvulla. Muita teol-

lisuudenhaaroja: korkki", nahka-, väkijuoma-,

«aippua-. tupakka-, metallurpinen teollisuus. V.

19fX» teollisuustyöväestö oli 4,5.5,296 henkeä. —
Liikenne. Maanteitä ruvettiin rakentamaan

vasta 1853. Syrjäisissä seuduissa on vieläkin vuin

roomalaisaikuisilla kömpelöillä härkävankkureilla

kuljettavia rafa^iteitä. Rautateitä (1913) 2,983

km. josta valtion omistiimia 1,148 km: ensimäi-

nen rautatie avattiin 1853. Lissaboniin päättyy

tärkeil Pariisi,«ta tuleva rautatie, jota Etelä .Xnie-

riikkaan ja Etelä-Afrikkaan matkustavat käyttä-

vät. — S ä b k ö I e n n ä t i n 1 i n j o j a 7.089 km,
puhelinlinjoja 798 km (1912). Postitoimis-
toja 4.081 (1911). -- Kauppalaivastossa höyry-

aluksia 70,193 rek.-ton., purjealuksia 43,844 rek.-

ton., kaikkiaan 325 alusta, 1 14,037 rek.-ton.

(1911). V. 1911 P:n satamisia selvitettiin 34,f

milj. rek.-ton. — U I k o m a a n k a u p p a on la-

mausti lastia. Tuonti on tav. kaksi kertaa vientiä

suurempi. 1912 arvoltaan 352, i milj. mk., vien

nin olleti-a lOl.t milj. mk. Tärkeimmilt tuonti-

tavarat lyil: puuvilla 28. • milj., rauta ja teräs

valmisteineen 24, i milj-, kivihiili 19,» milj,. puu-

vlllateokset 18,i milj.. turska 18., milj., sokeri

13, • milj., riisi, vehnä ja maissi 12.« milj, mk.;

vientitavarat: viini 56, « milj.. korkki 20,) milj.,

säilykekala lO.t milj., hedelmät ja vihannekset

7.1 milj., puuvillateokset 5,« milj. mk. Tuonnista

tulee 32 <; Englannista. 18
f^,

Saksasta, 12 7r Yh-
dysvalloista, viennistä menee 34 1, Englantiin,

24 '"i, Espanjaan, 22 '"c Brasiliaan. — Rahat, m i-

t a t ja p a i u o t. Rahayksikkönä v :sta 1911 kulln-

fÄCi(do=lOO ccHluro.f = Smk. 4:72. Escudo vastaa

ent. kulta-mi/roisiiL Erinimi.set pikkurahat ho-

pea.sttt. pronssista ja nikkelistä. Engl. sterlinki

punta laillinen maksuväline. P:n valtiopankilla

(pääoma 75, i milj. mk.) on setelinottooikeus. —
Painot ja mitat metri.sct. vaikka muutamia van

hoja mittoja vielä käytetään.

S i V i s t y s o l o t. Kiiusanvalistus on ollut san-

gen huonolla kannalla huolimatta nimellisestä

koulupakosta; 1900 kouluikäisistä lapsista 75%
oli lukutaidottomia. \' :sta 1911 koulupakkoa on

koetettu ankarasti saattaa voimaan. Sam. v. oli

7,120 kansakoulua (niistä 800 yksityistä), 32

keskikoulua, useita korkeampia ammatillisin opis-

toja sekä kolme yliopistoa, Coimbran, Lissabonin

ja Oporton (ylioppilaita kaikkiaan 2,673 lukuv.

1911-12). — Kirkko erotettiin 1911 vallan

kumouksen jälkeen valtiosta, ja sen omaisuutta

peruutettiin 150 milj. mk:n arvosta valtiolle. —
P:ssa on kolme arkkipiispaa. Lissabonin (patri-

arkan arvoinen v:sta 1716). Bragan ja Evoran,

joiden alaisina on 14 piispaa.

Valtiomuoto on v:lta 1911. Hallituksen

etunenässä on kongressin neljäksi v :ksi '/i i'"'''"

ten enemmistöllä valitsema presidentti (joka voi-

diuin panna viralta samanlaisella äänten enem-

mistöllä). Hän valitsee kongressille vastuunalai-

set ministerit: sisä-, raha-, oikeus- ja kirkollis-,

sota-, meri-, siirtomaa-, ulkoasiain ja yleisten

töitten ministerit. Lakiasäätävii kongressi ja-

kaantuu edustajakamariin (164 jäsentä, valitaan

välittömällä vaalitavalla 3 v:ksi) ja senaattiin

71 jiisentä, kunnallisneuvostojen C v :ksi valitse-

mia. — Paikallishallintoa varten P. jaetaan 7 pro-

vinssiin (Entre Minlio e-Douro. Tras-os-Montes,

Beira, Estremadura, Alemtejo, Algarve sekä saa-

ret), nämä taas kaikkiaan 19 piirikuntaan, —
Oikeudenhoidossa on kolme astetta: comarcas-tuo

mioistuimet (193), appellatsionioikeudet (tribu-

nars de reln^äo: 2) sekä Lissabonin ylioikeus. —
Valtion raha-asiat. Hallituksen tuhlaavaisuus

rautatierakenntistakuita myönnettäessä vei valtio-

vararikkoon 1892. Ulkomainen valtiovelka 1912

831 milj.. kotimainen 3.342 milj. mk. Tuloarvio

tiliv:lle 1913-14 358 milj.. menoarvio 354 milj.

mk. (valtiovelkaan 132 milj. mk.). — Sotalai-
tos. Asevelvollisuuteen perustuva sotavoima rau-

hanaikanu n. 30.000 miestä; upseereja n. 2,800

miestiL Sotavoima jakaantuu toimivaan armei-

ann, reserviin ja territoriaaliarmeiaan, — Sota

joukkoon kuuluvat myös tasavallan kaarti nimi-

nen poliisiosasto (5,000 miestä) sekä tullipoliisi-

voima (5.200 miestä). Sotalaivastoon kuului 1913

28 sota-alusta (22,100 ton,, 173 tykkiä), lisäksi

9 muuta alusta; suurten laivain rakentamiseen

on myönnetty melkoisia summia. Miehistö n.

5.000 henkeä. -- P:n vaakuna: asteverkkona

esitetyllä maapallolla punainen, seitsetnällä,

kolmihuippuisclbi tornilla varustettu kilpi, jonka

sisällä olevalla pienemmällä, hopeaisella kilvellä

5 sinistä [>ikkukilpeä, — Lippu ks. liitekuvaa

kirjoituksessa L i p p u.

S i i r t o m il a t. Entisistä alusmaistaan P:lla

on jäljellä vielä laajoja, mutta taloudellisesti ai-
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nakin toistaiseksi vähäarvoisia alueita Afrikassa

sekä pienempiä Aasiassa. Ameriikkalaiset siirto-

maat on kaikki menetetty. Siirtomaat ovat:

.Afrikassa kra' as. km=:llu

Kap Verden saaret .... 3,822 142,.i.52 (1910) 38

P;n Guinea 33,900 n. 820.000 24

SÄo ThomiS ja Principe . . 938 68.221 (1909) 73

Ansoin vnn» Kabinda . . 1,270.200 +.200,000(1909) 3

Pn lta-.\fnkka 761.100 3,120,000(1909) 3

.\ a s i a s s a

Etu-Intian alueet .

Hacao
Timor ja Kambing .

3,807 604,930 (1910) 158
10 74,866 (1910)

18,989 n. 300,000 12

Kaikkiaan 2,093,000 9,280,000 4

Ilmanala siirtomaissa on enimmäkseen sopima-

ton eurooppalaisille, ja valkoihoisia siellä onkin

aivan vähän. Siirtomaat tuottavat emämaalle
suoranaisia menoja; 1S70-1900 P. sai avustaa

niitä 375 milj. mk :11a. [A. F. G. Bell, „In P."

(1912); A. Costa, „L*s fiuances portugaises"

(1913); O. Crawford, „P. old and new" (1880),

„Round the calendar in P." (1890) ; M. Hume,
„Through P." (1907) ; A. A. Inchbold, „Lisbon

and Cintra" (1908) ; W. H. Koebel, „P., its land

and people" (1909) ; A. Marvand, ,,Le P. et ses

colonies" (1912) ; virallisia julkaisuja: ,,Boletim

Commercial e maritimo", ,.Le P. au point de vue

agricole", ,.Le P. vinicole".] E. E. K.

Nyk}'isen P :n vanhempi historia liittyy

erottamattomasti muun Pyreneiden niemimaan
vaiheisiin. Alkuasukkaina olivat kuten Espan-
jassakin iberialaiset, joihin kelttiläiset yhtyivät.

Nykyisen P:n asukkaita sanottiin lusitaanialai-

siksi (ks. Lusitania). Karthagolaiset perus-

tivat sinne uutisasutuksia; sitten maa joutui

pitkällisten taistelujen jälkeen roomalaisille, joi-

den aikana se ensin kuului Hispania ulterior

nimiseen provinssiin, oli sittemmin pääosana
Emeritensis nimistä provinssia. Kansainvaelluk-

sissa alaanit ja sveevit ottivat maan haltuunsa;

sitten se joutui länsipooteiUe ja heidän valta-

kuntansa kukistuttua (711) maurilaisille. Kasti-

lian kuningas Ferdinand I (1037-65) aloitti maan
takaisin valloittamisen ja antoi sille nimen Por-

tus calcn (Porton) kaupungin mukaan. Hänen poi-

kansa Alfonso I antoi n. 1095 P:n kreivikuntana
lääniksi vävylleen Henrik Burgundilaiselle; tämä
koetti JO vapauttautua Kastilian riippuvaisuu-

desta. Saatuaan maurilaisista Ouriquen loistavan

voiton 1139 hauen poikansa Alfonso I otti ku-

ninkaan nimen. Hänen hyväkseen ristiretkeilijät

valloittivat 1147 Lissabonin, josta tuli P:n pää-

kaupunki. Hänen seuraajiensa oli käytävä an-

karia taisteluita mahtavaa papistoa ja paaveja
Viiitaan. Alfonso III (k. 1279) valloitti Algarven
hankkien siten P:lle sen nyk. laajuuden. Hänen
poikansa pojan Alfonso IV :n (1325-57) ja tämän
pojan Pietari I:n (1357-67) aikana P:n elin-

keinot elpyivät ja Lissabon tuli tärkeäksi kauppa-
kaupungiksi. P:n kaupungit saivat itsehallinnon

sekä oikeuden lähettää aatelisten ja papiston
ohella edustajia corfeskokouksiin. Mutta edis-

tystä ehkäisivät Ferdinand I :n aikana (1367-83)

sisälliset riidat sekä onnettomat sodat Kastiliaa

v.ostaan. Ferdinandilla ei ollut poik.aa. joten hä-

neen sammui oikea Burgundin suku miehenpuo-
lelta. Kun hänen leskensä Leonora Tellez naittoi

tyttärensä Kastilian kuninkaalle, mutta portu-

galilaiset eivät tahtoneet alistua Kastilian alle,

korottivat he valtaistuimelle Ferdinand I:n aviot-

toman veljen Juhana I:n. Kastilialuisten hyök-
käykset torjuttiin Aljubarrotan voitolla 1385.

Juhana I:n hallituksesta (1385-1433) alkaa P:n
sankarikausi ; hän valloitti Ceutan maureilta 1415.

Turvatakseen tämän valloituksen portugalilaiset

alkoivat retkeillä pitkin Afrikan rannikkoa.
Tätä edisti varsinkin Juhanan nuorin poika,

prinssi Henrik Merenkulkija (ks. t.) ; vähitellen

alettiin pyrkiä Afrikan ympäri Intiaan. Alfonso
V:n aikana (1438-81) lujitettiin sisälliset olot

ja julkaistiin lakikirja 1446. Hänen yrityksensä
valloittaa Kastilia ei onnistunut, mutta Afri-

kassa hän anasti Tangerin y. m. alueita. Hänen
poikansa Juhana II (1481-95) kukisti aateliston

itsenäisyyden. Hänen aikanaan B. Diaz löysi

Hyväntoivonniemen 1486. V. 1494 Juhana teki

Espanjan kanssa sopimuksen: kaikkien uusien

löytöjen länsipuolella 21 :tä astetta Kap Ver-
den saarista länteen tuli joutua Espanjalle,

itäpuolella olevien taas P :lle. Emanuel Suuren
(1495-1521) aikana P. kohosi suurimpaan mahta-
vuuteensa ja kukoistukseensa. Vasco da Gama
saapui Itä-Intiaan 1498, Almeida ja Albuquerque
laajensivat P:n valtaa idässä Molukkeihin saakka
sekä rupesivat kauppayhteyteen Kiinan kanssa.

Cabral joutui 1500 Brasiliaan ja omisti sen P:n
kruunulle. Siirtomaista tulvi kauppatavaroita

Lissaboniin, josta niitä sitten kuljetettiin mui-

hin Euroopan maihin. Kuitenkin valtakunnan
rappeutuminenkin alkaa jo näihin aikoihin.

Juutalaisia ja maurilaisia karkoittamalla va-

hingoitettiin teollisuutta ja maanviljelystä. Löytö-

retket synnyttivät liiallista seikkailunhalua, ja

jalojen metallien lisääntyessä aleni rahan arvo.

Juhana III (1521-57) tuotti inkvisitsionin maa-
han ja soi papistolle liiallisen vaikutusvallan.

Hänen pojanpoikansa Sebastian (v:sta 1557) lähti

täynnä ristiretkeilijän intoa sotaan Marokon
maurilaisia vastaan, mutta kaatui sotajoukkonsa

parahiston kanssa Kasr el Kebirin taistelussa

1578. Emanuel Suuren kolmannen pojan, kardi-

naali Henrikin lyhyen hallituksen päättyessä

sammui Burgundin suvun sivuhaarakin miehen-

puolelta 1580.

Kruunua vaati m. m. Antonio, Craton priori,

Emanuel Suuren toisen pojan äpäräpoika, mutta
mahtavampi kilpailija oli Espanjan Filip II,

Emanuel Suuren tyttären poika. V. 1580 hänen
sotajoukkonsa valloitti P:n, ja maan säädyt tun-

nustivat hänet hallitsijaksi. Kuitenkin kansan
enemmi.stö hyvin vastenmielisesti taipui yhdis-

tykseen mahtavamman Espanjan kanssa, ja P:lle

koitui siitä suuria haittoja. Kun alankomaalaiset

nyt estettiin saapumasta Lissaboniin, purjehtivat

he itse P:n siirtomaihin anastaen Ceylonin y. m.

Intian saaria sekä joksikin ajaksi osan Brasi-

liaa. Tyytymättömyys Espanjan valtaan kasvoi

yhä, ja portugalilaisten toiveet kääntyivät Ema-
nuel Suuren äpärätyttärestä polveutuvan Bra-

ganea-suvun puoleen. Kun Kataloniassa syttyi

kapina Espanjaa vastaan, käytti Bragangan

herttua Juhana tilaisuutta hyväkseen ja huudatti

itsensä P:n kuninkaaksi 1640; Ranskan avulla

käyty vapautussota päättyi P:n voittoon; Es-

panja tunnusti 1668 sen itsenäisyyden. Kuiten-

kin Ceuta jäi Espanjalle.

Juhana IV (1640-56) ja hänen poikansa AI-
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(oD«o VI ilöAö-eT) olivat heikkoja hallitsijoita.

':i;'r,iniili>eii täytyi luopua vallasta veljensil

l'.~'-.' II :n hyvttksi: tämä hallitsi kelvollisesti.

Aiionson kuolemaan saakka |lC>S3i valtakuuuan-

boitajaoa ja seniUlkeon kuninkaana T:een 1706.

l'lkonai*esti P. oli läheisessä suhteessa Uansknnn.
kunnes Pedro Espanjan perimyssoda.ssa 1703

'eki liiton merivaltain sekä kaup(>iisopiniuksen

K: ji.innin kanssa (k.s. M e t h u e us o p i in u s).

juk.i johdosta P. tosin joutui taloudellisesti ai-

van riippuvaksi viimemainitusta valtiosta. Heikko-

mieli.sen Juhana V:n (1706-50) aikana cortes'ia

ei kutsuttu kokoon ja kirkkoa suhteettomasti

suosittiin. Mutta Jooseppi l:n aikan» (1750-77)

tapahtui edistystä: hallitusta näet johti koko-

naan etevä valtiomies Jos£ de Carvalho. Pombalin
markiisi .ks. t.), joka. tosin väkivaltaisella ta-

valla, toimeenpani suuria uudistuksia valistns-

ajan hen-ressä. riisti aatelistolta ja papistolta

vallan sekä karkoitti jesuiitat 1759. Hän koetti

myös vapauttaa P:u Englannin riippuvaisuudestiu

Maanjäristyksen (1755i hävittämän Lissahonin

Pombal rakensi uudestaan entistä komeammaksi.
Useimmat Pomhalin uudistuksista teki kuitenkin

tyhjäksi Joosepin tytär Maria (1777-1816). Hä-

nen tultuaan mielipuoleksi 1792 hoiti hallitusta

hänen poikansa Juliana \'I. vv. 1816-26 kunin-

kaan arvolla. F. otti osaa ensimaiseen liitto-

kunnan sotaan Ranskan tasavaltaa vastaan 1793

ja kävi taa.s 1801 lyhyttä sotaa Ranskaa sekä

Espanjaa vastaan. V. 1807 Napoleon teki Es-

panjan kanssa sopimuksen P:n jakamisesta; kuu
rr.nskalaiset valloittivat maan, pakeni P:n hovi

Brasiliaan.

Pian senjälkeen. 1808, alkoi kuitenkin Espan-
jassa kapina Napoleonin valtaa vastaan, johon

iiikkee.seen portupalilaisetkin yhtyivät. Enplanti-

laisten avulla ranskalaiset karkoitettiin P:sta.

Juhana VI jai kuitenkin Brasiliaan, ja P. joutui

joksikin ajaksi kokonaan Englannin valtaan.

Maassa syntyi vapausliikkeitä, ja 1820 asetettu

„yleisjunta" sääsi uuden radikaalisen valtiosään-

nön, jonka Pm cortes hyväksyi 1821. Säilyttääk-

seen kuninkuuden Juhana \°I palasi P:iin sam.

.: senjohdosta Brasilia julistautui it.senäiseksi

(ks. Brasilia, historia). P:ssa jatkuivat kui-

tenkin puolueriidat. It-^evaltiuspuolueen johtaja,

kuninkaan nuorempi poika Dom Miguel (ks. t.)

peruutti valtiosiiännön 1823 ja aikoi kukistaa
iidnsä. mutta hänet saatiin karkoitetuksi 1824.

.luhana VI :n kuoltua 1826 luovutti hänen van-

hempi poikan.sa. Brasilian keisari Pedro I P:n
alnikui^elle tyttärelleen, Maria da Olorialle. jonka
tuli hallita uuden, vapaamielisen hallitusmuodon
mukaan ja sittemmin mennä naimisiin setänsä,

Dom Miguelin kanssa. Viimemainittu nimitet-

tiin valtionhoitajaksi. Mutta heti päästyään val-

taan Dom Miguel kukisti valalhian vahvistamansa
hallitusmuodon ja anasti kuninkaan arvon 1828.

Hänen hirmuhallitustiinn perustuslailliset pake-

nivat .\^oreihin. Pelastaakseen tyttärelleen kruu-
nun Dom Pedro luopui Brasiliasta, saapui Eng-
lannin sekä Ranskan avustamana ensin Azoreille

ja sieltä Priin sekä voitti 1834 Dom Miguelin,

jonka täytyi luopua anasL-imastaan kruunusta.
Pedro uudisti 1826 v:n v.Tlliosäilnnön. Hänen
kuoltuaan 18:14 .Maria da Tiloria julistettiin läys-

ikSiseksi : hänen aikanaan oli riitoja maltillisten

|>eru-fu-laillisten ja rarlikaalisti^n villillä Maria

da Gloriaa seurasi hänen vanhempi poikansa

Pedro V (185361). ja tätä tämän veli l.udvik

I (1861-89). Puolueriidat jatkuivat yhä, eik»

ajanmukaisia parannuksia tehty. \'nsta niinis

leri Kontes Pereira dc Mello (maltill. perustus

laillinen: pysyi viilinikoja lukuunottamatta vai

lassa 1871 86) paransi lainkiiytön ja .sotavoi

{
nuiu, rakennutti rautateitä ja laajensi vaalioikeu

I

den : raha-asioihin hän ei kuitenkaan saanut jär-

jestystä. Siirtoniiiita yritettiin vaurastuttaa : 1887

Kiina muodollisesti luovutti Miikaon P:llc. l,ud

vik I :tä seurasi hänen poikansa Kaarle I (1889

,
1908). Tämän hallitsijan aikana sovittiin Eng-

' lännin kanssa puhjennut riita afrikkalaisista

omistuksista 1891. Raha-asiain huonoiitunii.sen

johdosta vähennettiin 1892 ulkomaisten velko-

I jen korot kolmannekseen oikeasta määräsliiun.

I

V. 1900 julkaistiin varsinainen liitto Englannin

j

kanssa. Ministeri Francon aikana syntyi maassa
ankaraa tyytymättömyyttä, kun hän tahtoi ko-

i rottaa veroja sekä hajoitti vastaliakoiscii etlus-

I kunnan. Kuningas julisti aikovansa toistaiseksi

hallita ilman parlamenttia ja antoi Franrolle dik-

tatuurin; vastustusyrityksct kukistettiin anka-

j

ruudella. Useat tyytymättömät tekiviit tämän

I

johdosta salaliiton, ja kuningas sekä hänen van-

I

liempi poikansa Luis surmattiin ajovaunuissa

I

Lissahonin kadulla (1 p. helniik. 1908). Niio-

I

rempi poika Manuel (s. 1889) huudettiin nyt ku-

ninkaaksi (Emanuel IT). Yleistä ka|)inaa ei Iällä

kertaa syttynyt. Sovinnon aikaansaamiseksi

Kraneo eroteltiin, anteeksianto valtiollisista ri-

koksista julkaistiin ja perustuslaillisuus uudis-

tettiin. Kuitenkin jatkui levottomuus, ja minis-

terinmuutoksia tapahtui tiheiiiin. Tasavaltainen

puolue voimistui, ja yöllä lokak. 4 p:iiä vastaan

1910 puhkesi varsinainen vallankuiiious. Emanuel
Tl ynnä hänen sukunsa karkoitettiin ja tasavalta

julistettiin. Kuningas pakeni Englantiin. Väli-

aikaisen hallituksen presidentiksi nimitettiin kir-

jailija Th. Brnga (ks. t.). Uusi hallitus ryhtyi

radikaalisiin uudistuksiin. Kaikki hengelliset

kunnat hajoitettiin. heidän jäsenensä karkoitet-

tiin ja heidän omaisuutensa anastettiin valtiolle.

]
Hallitus menetteli usein mielivaltaisesti, esim.

käyttämällä painotarkastusta. Monarkian kan-

nattaiat tekiviit jonkun ajan vastarintaa, mutta
vähitellen saatiin järjestys palautetuksi. V. 1911

siiäilettiin yleinen valtiollinen vaalioikeus. Val-

tion ero kirkosta toimeenpantiin, katolinen us-

konto valtionuskontona lakkautettiin ja uskonnon-

opetus poistettiin kouluista. Sam. v. tapalituivat

eduskunnan en-^imiiiset vaalit, ja tasavalta varsi-

naisesti perustettiin. Monarkistien uusi. Espan-

jasta päin Pohjois-P:ssa toimeenpanema kapinan-

yritys kukistettiin syksyllä 1911. Sam. v. hyviik-

syttiin tasavaltainen valtiosäiintö. Presidentiksi

valittiin M. Arriaga. [Oliveira Martins, ,. His-

toria dc Portugal", sama, ..Portugal eontempora-

neo", Mae Murdo. ..History of Portugal, „Sehä-

fer, ,,Gesehiehte von Portugal", Ilereulano, „His-

toria de Portugal", da (Jama Barros, ,, His-

toria da administrarflo pulilica em Portugal nos

seeulos 12 ä 15", Rehello da Silva., ..Historia

dl- Portugal nos soeulos 17 e 18". Latino Coelho.

„IIistoria de Portugal desde os fins do 18 seoiilo

atö 1814", da Ijiz, Soriano, ..Historia da guerra

em P.", Giedroy*. ..Rf-suraC de Thistoire du Por-

tugal au. 19 siöcle."] Cl. R.
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Portugalin Giiinea. Portugalille kuuluva
siirtomaa Länsi-Afrikassa, Atlantin valtameren
rannalla. Ranskan siirtomaa-alueiden jiiipäröimä;

33,900 km', n. 820,000 as„ 24 kmMlä."p. G :n ran-

nikko, jonka edustalla on suuri Bissagos-saaristo.

on matala, moniin lahtiin rikkoutunut. Sisem-

pänä maa kohoaa. Ilmasto Afrikan kuumimpia
(v:n keskilämpö +26°C. kylmimmän kuukauden

-f-24°C, kuumimman kuukauden -f27,9°C), san-

iren epäterveellinen ; ankaroita ukkossateita tou-

kok.-lokak. .Joet runsasvetisiä, suupuolelta kulku-

kelpoisia; suurimmat Rio Cacheo, Rio Geba,
jonka 16 km leveään suulahteen laskee Rio Graude
1. Comba. Rio Cassini. Kasvullisuus rannikon la-

guunialueella mangrovea, sisempänä mitä rehe-

vintä aarniometsää (palmuja, baobab-, mahonki-
puita, akaasioita), takamaassa paikoitellen heinä-

aroja. Eläimistö erittäin hyvin säilynyt: elefant-

teja, virtahepoja, panttereita, antilooppeja, sim-

pansseja y. m. apinoita, krokotiileja j. n. e. Sisä-

ni.ian väestö kuuluu fulbe- ja mandingokansoi-
hin, rannemmalla ja saaristossa asuu lukuisia,

pikku heimoihin eristäytyneitä heimoja; ualu,

biafare, bulam, balanta, papel, manjak, bidiogo.

Enimmäkseen eteviä maanviljelijöitä, osaksi tai-

tavia merimiehiä ja käsityöläisiä. Ovat kaikki

melkein täydellisesti riippumattomia siirtomaan
hallituksesta. — Portugali ei siirtomaansa kehit-

tämiseksi ole tehnyt sanottavasti mitään: kaup-
pakin on suurimmaksi osaksi ranskalaisten kä-

sissä. Tärkeimmät vientitavarat: maapähkinät,
kumi, vaha ja norsunluu. Vientiarvo 4.» milj.

mk., tuontiarvo 6,s milj, mk. 1911, Tärkeimmät
kauppapaikat : Bissao. Cacheo ja Bulama, Sata-

miin 1909 saapui 114 alusta, kaikkiaan 130,000

rek.-ton. — Postitoimistoja 16. sähkölennätinase-

mia 6. -linjoja 161 km (1911). — Hallintoa hoi-

taa kuvernööri, neuvosto rinnallaan. Pääkaupunki
Bissao. Siirtomaan tulo- ja menoarvio 1911 päät-

tyi 1,: milj. mk:aan. — Sotavoima: 2 komppa-
niaa alkuasukasjalkaväkeä. 2 tykistöosastoa, plu-

toona maapoliiseja. — P. G:n seudut löysivät

portugalilaiset 1446. Alueen omistusoikeudesta
1792 syntyneen riidan Englannin kanssa Yhdys-
valtain presidentti 1870 ratkaisi Portugalin
eduksi. Raja Ranskan alueisiin määrättiin 1886.

E. E. K.
Portugalin Itä-Afrikka (myös iloQamhiqtie,

virall. vista 1891 Estado dAfrica Orientoi), Por-
tugalille kuuluva siirtomaa Itä-Afrikassa. Mosam-
bikin kanavan varrella. Saksan Itä-Afrikan ja

Englannin etelä-afrikkalaisten alueiden välissä

:

761.100 km'. 3.120.000 as. tarv. 1909). 3 kmMlä.
— P. I.-A:n pitkä rannikko on Mogambiquen saa-

ren pohjoispuolella korkeampaa, kallioista, pikku
saaria on paljon, etelässä rannikko on matalaa,
raangrovea kasvavaa rämettä. Sisempänä maa
kohoaa Sisä-Afrikan ylätasangoksi. pohjoisessa

enemmän (Okitika 2.280 m yi. merenp.), etelässä

vähemmän (Silindi 1,200 m yi, merenp,). — Il-

masto rannikolla erittäin kuuma, etelänsä epäter-

veellinen (malaria), sisämaan yläta-sangoilla vii-

leämpi, terveellisempi. Sadeaika jouluk.-maalisk..

kuiva-aika toukok.-syysk. — Pääjoki Sambesi kul-

jettava P. I.-A:n alueella matalilla höyryaluksilla

lukuunottamatta Kebrassan koskia; muissa joissa

(Rovuma rajajoki pohjoisessa. Lurio, Pungue,
Salli, Limpopo) useita koskipaikkoja. — Kasvul-
lisuus alavammilla seuduilla ja vuorten saderin-

teillä rehevää aarniometsää (palmuja, rannikolla
kookospalmuja, mangrovea, baobab-puita, santeli-

puita y. m.), ylätasangoilla heinäaroa ja puisto-

metsää. Eläimistö laji- ja yksilörikasta: elefant-

teja, sarvikuonoja, virtahepoja, seeliroja, antiloop-

peja, puhveleita, krokotiileja, kilpikonnia, jätti-

läiskäärmeitä y. m. m. — Pääväestö bantuneeke-
reitä (90 % asukkaista), joukossa useita kafferi-

heimoja. Eurooppalaisia oli 1909 kaikkiaan 9.000.

— JIaasta, joka suureksi osaksi on erittäin hedel-

mällistä, saadaan kaikkia troopillisen Afrikan
tuotteita, maapähkinöitä, sokeria, riisiä, mais-
sia, papuja, kahvia, kookospähkinöitä, kumia, ar-

vokkaita puulajeja, norsunluuta, vahaa y, m. Kar-
janhoitoa harjoitetaan varsinkin sisämaan savan-
neilla. Vuorissa on suuret määrät kivihiiltä ja

rautaa; kultaa kaivetaan useista kohdin. Mani-
cassa, Missalessa, Cliifumbaze.s.sa. — Rautateitä
siirtomaan alueilla 1910 oli .588 km, tärkeimmät
Louren?o Marquesista Transvaaliin (Pretoriaan*,

samasta kaupungista Swazi-maahan sekäBeirasta
Rhodesiaan (SalLsburyyn) ; niitä myöten kulkee
suuri läpikulkuliikenne rannikon ja Englannin
alueitten välillii. Sambesi- ja Sliir^-virroilla on
125 alusta, yhteensä 4.800 rek.-ton. — Tärkeim-
mät vientitavarat : kumi, .sokeri, kivihiili (Trans-

vaalista), vaha, kookospähkinät, norsunluu, vuo-

dat ja nahat, maapähkinät, karja, puuvilla, kulta,

arvoltaan 1912 kaikkiaan 34. i milj, mk. Tuonti
(puuvillatavaroita, rautateok.sia, väkijuomia,

olutta, viiniä) sam. v, arvoltaan 74,s milj. mk.;
suuri osa tuoduista tavaroista, 34,; milj, mk :n

arvosta, viedään jälleen maasta. Läpikulku-
kauppa arvoltaan 178.» milj. mk. Tärkein
kauppakaupunki Louren^o Marques: muita : Beira,

Mofambique. Chinde. Inhamhaue. Quilimane. Vä-

hittäiskauppa on hindulaisten käsissä. Satamiin
1910 saapui 1.174 alusta, vetäen yhteensä 2.4 milj.

rek.-ton, — Postitoimistoja (siirtomaan hallinnon

alaisissa osissa) 233, Sähkölennätinasemia 93,

-linjoja 4.528 km (1911). — Hallinnon etunenässä

on 3 v:ksi nimitetty kenraalikuvernööri, jonka
rinnalla on 1907 muodostettu hallintoneuvosto

sekä siirtomaaneuvosto. Pääkaupunki Louren^o
1 Marques. Siirtomaan hallinnon alta on erotettu

kahdelle kauppakomppanialle vuokratut laajat

I alueet : maan keskiosat Companhia de Mogambi-

j

quelle sekä polijoisosa. Luriosta pohjoiseen. Com-
panhia do Xyasalle. Lisäksi Sambesi'n kauppa-

I

seuralla on suurilla alueilla kauppaoikeus. —
Siirtomaan tuloarvio 1911 30.s milj.. menoarvio

28.8 milj. mk. — Sotavoimaan kuuluu 2,300-4.000

miestä. — Historia, \a.sco da Gama kävi P.

I.-A:n rannikolla 1498. jolloin arabialaiset olivat

maan herroina. Portugalilaiset valloittivat Mo-
cambiquen kaupungin 1507 ja etenivät 1632 Sam-
besi'u keskijuoksuile asti. V. 1889 englantilaiset

valtasivat Portugalin vaatimat takamaa-alueet;

1891 sovittiin nyk. raja Englannin alueihin. Poh-

joisraja Saksan Itä-Afrikkaa vastaan oli pää-

tetty 1886 ja 1890. E. E. K.

I

Portugalin kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli.
I Nimitys p. k., o portugues 1. -guez [u p9rfuge'sj

laajimmassa mielessii tarkoittaa romaanilaisia

kielimuotoja, joita puhutaan melkein koko Por-

tugalin tasavallassa, laajoilla aloilla Etelä-Ame-

riikassa (brasilian kieli, o brasileiro). Kap Ver-

den saarilla ja Azoreilla. Afrikan rannikoilla

ja Itä-Intiassa — kaikki tämä on p. k :tä suppeam-
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ma>sa mielessft — : sitfipaitsi ejMiviralliseua kie-

lenä E<|winjan puolella ('•alieiassn iPoiiteveilran,

Ij» Coriiilaii. Orensen ja Luj:ou provinsseissa)

«ekä osassa L&nsi-Asttiriaa ja Leönin provinssia

ri'::>:;in kieli, o gaU(po\. P. k :tii pulnineo iiidin-

^... ;.n;iiin suunnilleen 20 niilj. henkeii, niistii pil-

legoa n. 1.800,000. — Ylulessii espanjan kielen

<ks. t.) kanssa p. k. muodostaa roniaanilaisten

kielten »ks. t.) n. s. Inspaanisen rylimiin, johon

katalonian kieli (ks. t. sekii P r o v e n c e n

kieli) Etelä-Ranskaan historiallisesti palautu-

vana ja deskriptiivisostikin irrallisena ei aina

kat.-ota kuuluvaksi. — M u r r e e r o t, joita sivu-

meniieu sanottuna juuri Portusralissa on tutkittu

pnreniniin kuin toistaiseksi Espanjassa, esiinty-

viit vähäpätöisinä. Oppimaton mies eteliiisinimästä

Alpirvesta ynimärtiiii ilman vähintäkään vai-

keutta pohjoisportupililaista. P. k:n (suppeam-
massa mielessiti nmrteista puhuttaessa mainitaan
tavallisesti maakuntanimet Tras-os-montes. Entre
Douro e Minho. lieira. sekä etelämurrc: lisäksi

bmsilian kieli sekä joukko muita, osittain loiton-

tuneempia entisiä siirtoinaamurteita, joihin voi

lukea kreolin kielen /o crioulo). Sitäva.stoin tasa-

vallan koillisosissa puhuttu o mirandfs oikeim-

min olisi pidettävä espanjalaisen leonis mur-
teen munntuniana. — Kielihistoriaa. Roo-

malaisaikuisten Oallaici ja .\stures heimojen
asuma-aloilla sekä Lusitnnian provinssissa puhut-

tujen osittain keltibecriläisten osittain keltti-

läisten kielten saattaa sanoa hävinneen latinan

tieltä jäljettömiin, lukuunottamatta paikannimis-

töä. Joitakuita harvoja esiroomalaisia alkusanoja
otaksuu tosin Meyer-Liibke ..Roman, etymol. Wör-
terhurh" teoksessaan : ja p. k :n äänteistössä kenties

piile»- hieman kelttiläisyyttä. Länsihispanialai-

nen latina I. muiuaisportugali sai oilottamatto-

man vähän vaikutuksia germaanien (sveevien 411-

."•04. alaanien ja erittiiinkin länsifroottien) kie-

listä, ja arabialaisiakin sanoja jäi p. k :een. sa-

mninkuin kataloniaan, vähemmän kuin espanjaan.

Baskilaisia lainoja on aivan harvoja. Henrik Bur-
;nin<lilaison hallitusaikaan (10nrilir2i palautunee
melkoinen määrä p. k:n lukuisia ranskalaisperäi-

siä aineksia. Proveneen (kirja-)kielen (ks. t.)

vaikutus oli tuntuva 1200-luvun runokieleen ja

jatkuu «itä tietä osittain nykyisproosaan asti.

Erittäin renesau-,»iajalla on p. k., kenties vielä

runsaammin kuin muut romaanilaiset suurkielct,

rikastunut oppitekoisilla latinismeilla. •— Eräät
iirabialaisperäi.set mui-tomerkit (glossaariti niemi-
maan eri osista viittaavat siihen, että myöskin
koko Keski- ja Etelä-Espanjan romaanilaisen kie-

len, mikäli sitä HOU- ja 900 luvuilla enää puhut-
tiin arabian rinnalla, on näihin aikoihin täyty-

nyt kuulua palieialaisportujjalilaiseen kielityyp-

piin (eikä siis kastilialaiseen. niinkuin njt; vrt.

Espanjan kieli). — P. k:n muut v a n-

hinimat muistomerkit ovat llOOluvun
loppupuolelta; kirjallisia on 1200-luvulta alkaen.

Näiltä ajoilta a'-ti jossain niäiirin seurattavissa
oleva kielen nisttinen historia osoittaa

vielä hitaampaa kehitystä, s. o. vUhempiä muutok-
sia kuin eiipanjan kieli, joten p. k. kuuluu van-
hcilllnimpiin romiuinilaisiin kieliin. Ne äänteen-
muutokset, joiden vuoksi p. k. muut.imisHa koh-
din iTfKia latinaata enemmän kuin muut romaa-
nilaiset kielet, palnutiivnl enimmäkseen esikirjalli-

seen keskiaikaan. I'. ku erikoisuuksina voi mai-

nita sen nenävokaalit, jotka erottuvat tavallisista

suuvokaaleista selvästi (joskaan eivät paljoa

nuiistutA ranskan vastaavia ilmiöitä), I ja n
äänteiden heikkous (kato) vokaalien välisstl

(esim. lat. vcitirc > vir, ccna > vca. caclum >
cet>) sekil niinikään jo vanhimmissa muistomer-
keissä tavattava n. s. persoonapäätteinen infiiii-

tiivi. muodostunui, joka romaanilaisissa kielissä on
ainoa laatuaan. Tuskin kaueninias taapäin kuin
iriOOluvuUe palautuu nykyisportujialille ominai-

nen tavua lopettavan etymologison .«mi äUutiimi-

nen ^:nä. puheäänellisten konsonanttien edellä

i:nä („0s Lusiadas" äiintyy suunnilleen: ui lu-

zi'a6os).— P. k:n virallinen oikeinkirjoitus, jota

varsinkin viime viiosikymmeninii on )>aranneltu,

vastaa huonosti kielen iiänneasua. Sen erinomai-

sen lukuisia vokaaliiiänteitä on mahdoton tutkia

tai esittää ilnum tarkkaa transskriptsionia. Pää-

asiassa korostuksen määräämä vokaalien astevaih-

telu, josta oikeinkirjoitus ei anna aavistusta ja

jommoisla tuskin nimeksikään tavatnan espanjan
kielessä, eroaa huomattavasti katalonian kielen

(ks. t.) vastaavasta ilmiöstä. -- Kirjakie-
lenä, nimenomaan runouden kielenä p. k. on van-

hempaa kuin espanja. Itsepä esi>anjaa piiliuvien

alueitten (Kastilian ja Leenin, nimenomaan Itä

Le<lnin) kuninjras Alfonso X Viisas [oikeammin :

Oppinut] (1252 81) runoili laajan .,Cant!f;as" ko
koelmansa jralician (.,muinaisporfuf:alin") kielellä,

joka tyylillisesti liittyy proveneen (kirja) kieleen.

Ja portugaliksi esiintyy Espanjan trubaduureja
vielä n. s. galicialais-kastilialaisen koulun aikoina
1350-1450). Vanhin portufralin kielioppi on v:lta

1536. — Nykyisportugalista sivisty.skiolenii voi-

nee sanoa melkein samaa kuin espanjan kielestä

(ks. t.). [Leite de \'aseonceUos, .,Esquisse d'une

dialeetolofrie portujraise" (1001). Sama julkaisee

tärkeätä kieli- ja kansatieteellistä aikakauskirjaa
..Kevista lusitana" (v:sta 1887). l'ortuf:aIilaisen

kielityypin leviämisalaa arabialaisajalla valaisee

Meni^ndez Pidal. ..Disourso leldo ante la Acad.

Espafiola" (1910). Carolina Michaiilis de Vascon-

cellos, .,Contribui(.'(Jes para o futuro diccionftrin

etimolfigieo das linguas hispftnicas" I-II (1908 11).

,.Gon(;älvez Viana, ...Apostilas aos dieionftrios por-

tufiueses" I-TI (190(5). — Käytetyimmät kaksi

kieliset sanakirjat: Miohaelis (saks. ; 8:s pain.

1907), Ey (Langenseheidt; myös ääntämisohjeita).

Kielioppeja: Keiiiliardst<rttner (1878); Cornu,
teoksessa „Gröbers Cirundriss" (2:nen pain. 190,'i).

Luotettavan ja samalla selvimmän yleiskuvan

p. k :stä. myöskin sen äänteellisestii puolesta, tar

joo fionfj.llvei', Viannan [kirj. nykyään Viana)
oivallinen kirjanen ..Le portupais" (1903). •

—

vrt. mvöskin R o m ;i !i n i 1 a i s e t kielet.]
O. J. T.

2. K i r j a 1 1 i s u u s. Kuten |iortufralilaisen

kansanluonteen, fin port. kirjallisMudeiikin silmiin-

pistävimpiä ominaisuuksia taipumus lientomieli

syyteen sekä tavaton alttius vieraille vaikutuk
sille. Tämä jälkimäinen ominaisuus on siinä

määrin vaikuttanut Portugalin kirjallisuuden liis-

toriaan, että on t:ipana jak:ia se viiteen aika-

jaksoon sen nuikaaii, minkä maan kirjallisuus

kulloinkin on uiääriinnyt sen kehityksen kulkua.

Ensimäincn aikakausi (n. 120 0-

1385). Porltigalin historian vanhimmalta ajalta

(1000- ja 1 100 luvuilla) ei vnrnuiudeila voi väit-

tää minkään meille säilyneen kirjallisen muisto
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merkin olevan peräisin. Mutta 13:nneUa vuosis.

syntyy hovipiireissä Provenoen trubaduurilaulu-

jen mallinen runous, joka on sovinnaista pro-

vencelaisten runojen suoranaista jiiljittelyä tahi

liittyy läheisesti vanhoihin kansanomaisiin runo-

tj-yppeihin. Tätä jälkimäistä suuntaa edustaa
m. m. runoutta suosiva sekä itsekin runoilijana

onnistunut kuninsras Diniz (k. i;i25). Muuten
01 portugalin kieli näihin aikoihin koko niemi-

maan runoilukielenä. M. m. on Kastilian ku-

ningas A 1 f o n s o X sepittänyt sillä kielellä us-

konnollisaiheiset ..Cantigas de S. Maria". Mitä me
tSmän ajan runoudesta tunnemme, on koottuna
muutamiin „laulukirjoiliin" (cangioneiros), joista

kuningas Dinizin laulukirja on erittäin tunnettu.

Aikakauden loppupuolelta on säilynyt katkelmia
eepillisestä runoelmasta, jossa eräs A f f o n s o

G i r a 1 d e s käsittelee kristittyjen saamaa voit-

toa maurilaisista Tarifan luona 1340. — Ensi-

mäiset proosaksi kirjoitetut teokset portugalin
kielellä ovat 1300-luvulta. Ne ovat pyhimysten
elämäkertoja, kronikoita sekä sukuhistoriallisia

teoksia. Näistä jälkimäisistä on mainittavin
„Nobiliario do Conde de Barcellos". Amadis-
seikkailuromaanien alkutyyppi oli jo silloin ole-

massa portugalin kielellä, mutta se on hävinnyt.

Toinen aikakausi (13 8 5-15 2 1). Ku-
ningas Dinizin kuoltua joutui provencelaismalli-

nen runous yhä enemmän pois muodista, antaen
samalla sijaa espanjalaiselle vaikutukselle. Mtitta

yleensä ei 14:nnen vuosis. jälkimäinen puolisko

eikä seuraavan alkupuolikaan ole Portugalissa

juuri suotuisa runoudelle. Tiedossamme on ai-

noastaan muutamia senaikuisia runoilijoita, esim.

Vasco Perez de Camöes. suuren Luiz de
Camöesin esi-isä, tai onnettoman kohtalonsa ta-

kia kuuluisa Macia s (k. 1390), liikanimeltään

„rakastunut". Joitakin syvätunteisia. viehättäviä

runoelmia on jättänyt jälkeensä myös Portugalin
konnetabeli dom Pedro (ks. 1466), esim. ,.Satyra

de felice et infelice vida". ..Tragedia de la reina Isa-

bel". Hän on miiuten ensimäisiä port. kirjailijoita,

joka käytti espanjaa teoksissaan. Sen kielen väli-

tyksellä alkoi Portugaliin levitä mieltymys italia-

laiseen sekä klassillisen muinaisuuden kirjallisuu-

teen. Tämän xuiden suunnan leviämistä edisti jo

konnetabeli dom Pedron isä sekä omalla kirjalli-

sella toiminnallaan että käännättämällä portuga-
lin kielelle vanhoja klassillisia kirjailijoita (esim.

Ciceroa). Tällä aikakaudella syntyy varsinainen
port. historiankirjoitus, jonka isänä pidetään
Fernäo Lopesta. kuningasten Pedron, Ferdi-
nandin ja .Juhana I:n kronikkain kirjoittajaa.

Afrikassa käytyjä sotia kuvaa hieman pöyhkeä-
tyylinen, mutta tarkka historioitsija Gomes
Eaniies de Azurara (..Chronica da tomada
de Ceuta", ,,Chronica d.a conquista de Guin6").
— - Tärkein lähde aikakauden runouden tuntemi-
seen on Garcia de Resenden julkaisema
laaja ,.Cancioneiro geral" (1516). Useat siinä

esiintyvät nimet, kuten paimenrunoilijat Chris-
tovam Faleäo ja Bernardim Ribeiro,
kansanomaisen, realististen näytelmäin kirjoit-

taja Gil V ice n te' (k. 15361 sekä it. Voulun
alkaja S ä de Miranda, liittyvät läheisesti

seur. aikakauteen.
Kolmannella aikakaudella (1521-

17 0) määrää port. kirjallisuuden pääsuunnan
it. humanismin ihailu. Suunnan alkiuinpanija ja

päämies on Francisco .Sil de Miranda (k. 1558),
joka on sepittänyt joukon Horatiuksen-mallisia
satiireja, kirjoittanut näytelmiä klassilliseen tyy-
liin sekä tuonut Portugalin kirjallisuuteen it.

runomitat, varsinkin sonetin. Näytelmän alalla

oli S<\ de Mirandalla etevä oppilas Antonio
Ferreira (k. 1569), jonka mainittavimmat
tuotteet ovat huvinäytelmä „0 cioso" (= Kateel-
linen) sekä runomuotoinen murhenäytelmä „Ignez
de Castro". Yleensä oli niiden luku. jotka nyt
kaiuttivat lyyraansa it. malliin, hyvin suuri,

mutta vain harva heistä (kuten Diego B e r-

n a r d e s) on tuottanut jotaiu pysyväarvoista.
Kaksi lahjakasta kirjailijaa. Jorge de M o ii-

temör ja Gregorio Silvestre, kirjoitti

espanjan kielellä, ja humanismin innostus taas
saattoi useat käyttämään latinaa teoksissaan.

Mutta vaikka aika ei olekkaan siis port. laulu-

runouden mainehikkaimpia, on .se monella muulla
kirjallisuuden alalla tuonut päivänvaloon sitä ar
vokkaampia teoksia. Juuri 16 :s vuosis. on Por-
tugalin historian mahtavuuden aika ja samalla
sen kirjallisuuden virkein ja loistavin kausi.

Amadis-romaania jäljittelee joukko seikkailu-

romaaneja (esim. Francisco de Moraesin
..Palmeirim de Inglaterra", 1544), ja bretagne-
laisia taruaiheita käsittelevät ritariromaanien te-

kijät kuten Jorge Ferreiro de Vascon-
cellos (..Sagramor"). Tutustuminen kaukaisiin

maihin avaa kirjailijain mielikuvitukselle uudet,

rikkaat alat, ja valtion mahtavuus synnyttää
tarunomaisia kertomuksia Portugalin hallitsija-

huoneen alkuperästä (esim. Joao Barrosin
..Clarimundo"). Historiankirjoitus on tuottanut

joukon suuriarvoisia teoksia, kuten Barrosin
,,Asia" (3 nid. 1552-63. toisten jatkama), suuren
A 1 b u q u e r q 11 e n pojan ,.Commentarios" isänsä

valloitusretkistä. Fernäo Lopes de Cas-
t a n h e d a n ..Historia do descobrimento da In-

dia", useat kuningasten kronikat y. m. Eepilli

sen runouden alalla on kuuluisa Luiz de Ca-
möes (ks. t.) tällöin laulanut portugalilaisille

heidän kansallisrunoelmansa ..Lusiadas" (julk.

1572). Tämän eepoksen ilmestyminen synnytti

lukuisia jäljittelijöitä, joista mainittakoon J e r o-

nymo de Cortereal (.,Secundo cerco de

Diu" 1574), Francisco de Sä e Menezes
(..Malacca conquistada") ja Quevedo e Cas-
tellobranco (..Affonso africano").

Mutta Portugalin kirjallisuuden samoinkuin
sen historian kulta-aika oli lyhyt. Espanjan val-

lan aikana (1580-1640) levisi kastilian kielen

käyttö kirjallisuudessa suuresti portugalin kie-

len kustannaksella ja kansallinen innostus ilmeni

vain tyhjänä retoriikkana. Ainoastaan lyriikan

alalla on tiiltä ajalta muutamia arvokkaampia
nimiä mainittavana, niinkuin esim. Camöesin op-

pilas Fernäo Alvares do Oriente (..Lusi-

tania transformada" 1607). Ikäänkuin jokin tauti

levisi 17:nnellä vuosis. Portugalin kirjallisuuteen

tuo monessa muussakin Euroopan maassa vallit-

seva pöyhkeä ja kummallisuuksia tavoitteleva

tyyli (marinismi, gongorismi). Sen vastustajista

on kuuluisin Francisco Manoel de Mello
(m. m. „Musas portuguesas" 1665). Myös histo-

riankirjoitus on tällä ajalla hyvin vähäarvoista.

Ainoat arvokkaammat proosateokset ovat jotkut

muistelmat sekä saarna- ja kirjekokoelmat. Näistä

jälkimäisistä ovat kuuluisimpia Slarianna
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Airoforndo niniispii nuiiimu lielikuvnt nik

kauskirjeet eriiälle mnskalaiselle «i^eerille.

N e I j fi s a i k u k a II s i ( I 7 00 1 S '2 0) toi mu-
kanaan Kuii^kan klassillisen kirjiillisiiiulen suosi-

misen. l<oileau'a ..Art po(^lii|ue" suinoiiikiiin

suuri joukko muita rnnskaluisen kiriiilli>uuiten

tuotteita kiliiuiiettiin |>ortujniliii kielelle. Syntyi
u.seita kirjallisia seuroiu. joista vanliimpiu oli

..Lissnlionin arkadia". Sen jiisenistU ovat tunne-
tuimpia Correo G a r v A o (k. 177'2), sievien

Horutiuk>entiipaisten Itiulelmion kirjoittaja, sekä

Antonio D i n i z. joka tuli kuuluisaksi ..lly>'-

sope" nimisellK koomillisella sanknrirunoUnan
(= Vihkivesivastu). Muista aikakauden runoili-

joista ovat liuonuittavia etenkin satiirikko N i-

rolAo Tolentino d'.\ I m e i d a. brasilialai-

nen elejrikko Thomas A n t o n i o O o n 7. a •; a.

pureva ja sietiimiitön Jo sf A : o s t i n li o d e

Maredo sekä voltairelaineu va|>audenmies. lali-

jakns Manoel B a r b o s a du Hoe a g e. joka

kirjoitustensa takia joutui tekemisiin inkvisil-

«ionin kansiui.

Viides aikakausi (v:sta 182 0) alkaa

romantiikalla, jenka nuialutntuoja on A I m e i d a-

iiarrett <k. 18."i4, ks. t.). eepikko, lyyrikko.

port. näytelniäkirjallismulen uudistaja y. m. Toi-

nen romantiikan piiämieliiä on \Valter Scottin ta-

paisten romaanien kirjoittaja, historioitsija ja

lyyrikko .\ I e x. Herriilano (k. 1877, ks. t.).

Ensin romantikkona, sitten arkadialaisena pai-

menrunoilijana esiintyy .Antonio K e I i c i a n o

deCastilho (k. iVir^ ks. t.). Niiillä kolmella
on sitten ollut suuri joukko seuraajia ja oppilaita,

joista mainittakoon Thomas 1? i h e i r o. liikut-

tavien i.-^inmanllisten runojen kirjoittaja, sekä G o-

mes de Amorini, jonka monipuoliseen tuotan-

toon kuuluu lyyrillisiii luuluia (parhaimpia:
..Cantos mututinos", ..Epiiemeros"), niiytelmiit

(esim. ,.Odio de raoa"!, romaaneja y. m. Roman-
tikkoja ja e<lellumainittua Castilhoa vastaan kään-
tyi nuori ..Coimtira-koulu". jonka perustajina oli

joukko vallankumouksellisiin aatteisiin innostu-

neita Coimbran ylioppilaita. Ensimiii.sen epiisel-

van käymistilan jiilkeen on moni tuon koulukun-
nan jäsenistä osoittautunut todella kyvykkääksi,
niin esim. viehättävien eroottisten runojen se-

pittäjä Joao de Deus, syvämielinen pessimis-

tinen runoilija .Anthero de Quental sekä
historioitsijana, runoilijana, politikoitsijana ja

mcnena muuna toiminut The^philo Urapa
(kd. t.). .>\jan kirjallisilla suunnilla on kulhikin ol-

lut e<lustaiansa Portupilin kirjallisuudessa. Niin
on esim. Zolan-tapainen naturalisti voimakastyyli-
nen E r; a dc Queiroz ; ..parnassolaisia" edus-

tavat m. m. G o n c a I V e H C r e s p o. J o A o
Penha ja Antonio F e i j 6, ja symbolistien
pflAmiM on E u p e n i o d e C a s t r o. [Th. lirafra.

..Curso dn historia da litteratura portupucza"
(1886); M. Formont, ..Mouvemcnt litl<''raire en
Porlupal" (1H02): C. Michai-liH de Vasconcellos ja

Th. Urapa, „Ge«ehicb1e der port. Litteratur"
(Gr<il>erin ..GrundrisH der romanischen Philolo-

pie" II. 2; 1897); E. Gigan, ..Portupali", jossa

myOx kiriallisuusviittaukaia (Yleinen kirjallisuu-
ilen hi»toria. II).] E. M.
Portulakka ffortulaca olcracen), Porlulaca-

ctte-heirnoon kuuluva, 1-vuotinen, rento, runHaosti
ha.i/ova, n. 1-,'i dm korkea, mehevävartincn, kalju
ruoho. I^ehdet cvat möyheitU. vastupuikeita, vili-

reitä tai toisilla laaduilla kellahkoja : kukat pie-

in't. kellanvihroät. Kotoisin I.änsi-llimalajau ja

EtelH-Venäjän vH-

-it?

^Hm >
Porlulnkks.

v ielu

vlei-

lisistu seuduista

Uli jo vanhoina ai-

koina käytännu.ssä

))inaattikasvina

Etelä-.-\asian ja

-Euroopan kan-

soilla. Pohjois- Eu-
rooppaan, meille-

kin, se tuli ICOO-

j
luvulla. Meillä sen

I
viljelys on nykyisin hyvin vähissä, mutta
1800-liivun keskipaikoilla se oli aivan
nen. Lehtiä ja nuoria versoja käytetään paitsi

pinaatiksi myös salaatiksi ja pikkelsiksi. Vaatii

aurinkoista, mutta kosteaa nuiata. — Toisia p.-

lajeia viljelläiin kukkatarhoissa kauniskukkaisina
koristekasveina, meillä hyvin harvoin. A'. />.

Fortunal l-u'l], nius., urkuäänikerta, jonka ää-

nen sävy ou huilun ja klarinetin keskivaiheilla.

/. K.

Portunus /i>örlii'-}. muinais-it. sisäänkiiytävän

1. oven henki I. jumala, myöh. sataman (lat. ;jor-

liis) haltia, jolla Koomassa Tiberin rannalla oli

temppeli. P. kuvattiin avain kädessäiin. E. III.

Portus (lat.). satama.
Portviini, tummanpunainen, väkevänpuoleinen

(B. '20^^ alkoholia) portugalilainen viinilaji, saa-

nut ninien.sä Oporton kaupungista. Valkea p. on
vielii voimakkaampaa.
Portööri (ransk. 7)or/cur = kantaja), läkkipel-

listii tehty kasvienkerUiijän kasvisäiliö; ruuan
kuljetuslaite, jossa eri ruokalajeja sisältävät as-

tiat sopivat piiiillekkäin loinen toisensa kanneksi.

Porvari (ruots. borgurc. saks. liäiricr, ransk.

hourr)cois]. 1. -Mkuansa kaupan tai käsityöamma-
tin harjoittaja kaupungissa, joskus myös kaupun-
kilainen yleensil. — '2. Uudenaikainen talousilmii-

nen; sosialistien kielenkäytössä = kapitalisti tai

yleensä jokainen, joka ci kuulu työväenluokkaan.
•— Porvaristo, joko jonkun kaupungin kaikki
porvarit tai joskus myös = p o r v a r i s s ä ä t y.

minkä nimisen valtiosääidyn jonkun maan kaik
kien kaupunkien porvarit säätyjen olemassaolon
aikana muodostivat ja joka erosi taloniioikaissää-

dystä sen puolesta, että sen jäsenet asuivat kau-

pungeissa, aatelis- ja pappissäädystä siinä, että

sillä ei ollut erioikeuksia.

Porvarissääty sai alkunsa keskiajan kaupun-
geissa erilaisista, osittain vapaista osittain epä-

vapaista, aineksista. Kaupunkilaiselinkeinojen,

kaupan ja teollisuuden, vilkastuessa kohosi p:ien

merkitys, varsinkin ristiretkien ajoilta lähtien.

Kaupungit vapautuivat Uiänitysherrain vallasta

ja Italiassa ja Saksassa useat niistä pilasivat ai

van itseniiiseen asemaan; nuiissakin niaissji kau
punkien p:t tosin saavuttivat persoonallisen va-

pauden ja jonkun verran kunnallista itsehallin-

toa, mutta joutuivat samalla kuningasvall.ista

riippuvaisiksi. P:eista hallitsijoilla oli paras tu-

kensa, kun he toimivat rauhan ja järjestyksen

aikaansaamiseksi, porvarien puoleen heidiin täy-

tyi kääntyä kun he tarvitsivat varoja yliä kasva-

vien valtiollisten tehtäviensä suorittamiseksi.

Tästä johtui että p:eita ruvettiin aateliston ja

papiston lisäksi kutsumaan valtakuntuiiikoknuk-

siin. Näissä kokouksissa porvarissääty ei kui-
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tcukaan yleensä saavuttanut sanottavaa vaikutus-

valtaa, minkä vuoksi se myöskin tyynesti alistui

siilien, että kasvava kuninjpisvalta uuden ajan

alknpiiolella useimmissa maissa lakkautti ne.

Mutta itsevaltiudenkin aikana kasvoi porvarissää-

dyn yliteiskuunallinen ja taloudellinen merkitys.

Tiede siirtyi kirkon mieliiltä porvarillisten hal-

tuun, ja viimemainitut alkoivat näytellä yliä tär-

keämpää osaa valtioideu halliunossa ; samalla hei-

dän harjoittamansa elinkeinot, kauppa ja teolli-

suus, saavuttivat yhä huomattavamman sijan kan-

90. en elämässä. Porvarilliset ne myö.skin lopulta

kukistivat itsevaltiuden, ja Ranskan vallan-

kumouksessa oli johto heidän käsissään. Tämä
vallankumous hävitti tosin muodollisesti vanhan
ääätyjaon. mutta raivasi samalla tietä juuri por-

varillisten ainesten valtaanpääsemiselle. Varsin-

kin heinäkuun vallankumouksesta (1830) lähtien

valtiollinen vaikutusvalta oli Länsi-Euroopan
maissa, erityisesti Ranskassa, varakkaan porva-

riston (boiirgeoisiej hallussa; myöhemmin sen täy-

tyi päästää siitä osallisiksi myöskin talonpojat

ja työväestö.

Skandinaavian maissa ei porvaristolla ole mis-

sään suhteessa koskaan ollut samaa merkitystä
kilin vastaavalla yliteiskuntaluokalla Keski- ja

Elelä-Euroopassa. Keskiajalla Pohjoismaiden por-

varit olivat mitä suurimmassa määrin riippuvai-

set han-akauppiaista. sittemmin hollantilaisista ja

eueliintilaisista. Ruotsissa he vapautuivat muu-
kalaisista 1600-luvulIa. Tässä maassa porvaristo

esiintyy erityisenä säätynä 1350-luvulta lähtien.

V. 1o.")9 Ruotsin porvarissäädyn edustajat kutsut-

tiin ensi kerr;in valtakunnankokoukseen, ja 1400-

luviin keskipalkoilta he ovat pysyväisenä valtio-

päiväin osana: v:n 1634 hallitusmuoto tunnusti

porvariston nimenomaan erityiseksi valtiosää-

dyksi. Valtiopäivillä porvarissäädyllä aluksi oli

hyvin vähän merkitystä, mutta se kasvoi aikaa
myöten ja oli vapauden ajalla hyvin suuri. Eri-

tyisenä valtiosäätynä porvarissääty pysyi Ruot-
sissa v:een 1866. Suomessa v:een 1906, jolloin

eduskuntalaitos uudistettiin. — P:eiksi luettiin

Ruot.--in ja Suomen kaupunseissa alkuansa vain

kauppiaat ja käsityöläiset, joilla oli kaupungissa
talo ja tontti tai jotka olivat hankkineet itsel-

leen porvarioikcuden, ja he yksin olivat osallisia

kaupungeille hallintoon, lainkäyttöön y. m. nähden
suoiUiista erikoisoikeuksista. Suomessa vasta v:n
1873 kunnallisasetus antoi muillekin kaupunki-
kunnan jäsenille kunnallisia oikeuksia, vrt. Kau-
punki ja Säädyt, [ks. Kaupunki sanan
alla olevaa kirjallisuusluetteloa. Uudenaikaisen
talousihmisen syntymisprosessia on W. Sombart
koettanut selvittää teoksessaan ..Der Bourgeois.
Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschafts-
menschen".] J. F.

Porvarikaarti, jonkun kaupungin porvarien
sotilaallisesti järjestetty osasto tai seura soti-

laallisine jaoituksineen ja harjoituksineen, puo-
lustukseksi vihollista vastaan arveluttavina ai-

koina. Mitään todellista sotilaallista merkitystä
näillä kaarteilla ei ole ollut, koska ne ovat osoit-

tautuneet kelpaamattomiksi taisteluun vakinaista
sotaväkeä vastaan. Esim. Pohj.-Ameriikan va-

pautussodassa, kansalliskaartit Ranskassa rans-

kalais-saksalaisen sodan aikana 1870-71. il. v. H.

Porvarikoulu, alkuaan koulu, joka oli aiottu

kaupunkien porvareita varten, samoin kuin aate-

liskoulut (lat, coUegium illustre) aatelia, latina-

koulu papistoa varten ja sittemmin kansakoulu
rahva.sta varten. Nimitys näyttää tulleen käy-

täntöön A. H, Francken toimesta, joka perusti

kouluja myös varakkaamman porvariston poikia

ja tyttöjä varten. Tämä koulumuoto levisi sit-

ten Francken oppilaiden mukana laajalle. Kun
opetus näissä kouluissa oli saatettava mitä lä-

heisimpään yhteyteen käytännöllisen porvarielä-

män vaatimusten kanssa, sulautuivat p:t osit-

tain n. s, reaalikouluihin, joista ensimäi-

set perustettiin Halleen (17381 ja Berliiniin

(1747). Ruotsissa ja Suomessa perustettiin uuden
ajan alussa ,,kirjoitus- ja luvunlaskukouluja",

näistä kehittyivät alkeiskoulut, jotka v:n 1872

kouluasetuksella muutettiin n, s. reaalikouluiksi

(5-luokkaisiksi alkeiskouluiksi). P.-käsitettä vastaa

meillä nykyään keskikoulu (ks. t.). vrt. A p o-

logisti-luokka. Alkeiskoulu, Oppi-
koulu.
Porvarillinen aika, jokapäiväisessä elämässä

käytetty aika, jonka mitta on sama kuin keski-

aurinkoajankin (ks. Aurinkoaika), mutta
joka lasketaan keskiyöstä, eikä, kuten tähtitie-

teellinen keskiaika, keskipäivästä. P. a, lasketaan

Kahdessa 12-tuntisessa jaksossa yhdessä vuorokau-

dessa, jotavastoin astronominen aika lasketaan

yhdessä 24-tuntisessa jaksossa. H. R.

Porvarilliset ks. Porvari.
Porvarioikeus (ruots. burskap). ennen elin-

keinovapauden voimaan saattamista Ruotsissa ja

Suomessa laillinen oikeus harjoittaa ammattia
kaupungissa ja nauttia niitä etuja, jotka kuului-

vat porvareille: tämä oikeus oli haettava maist-

raatilta, joka otti vastaan porvarivalan ja antoi

porvarikirjan.

Porvarissääty ks. Porvari ja Säädyt.
Porvaristo ks. Porvari.
Porvarivala ks. Porvarioikeus.
Porvoo (ruots. Borgä). 1. Kaupunki Uuden-

maan läänissä 50 km itään Helsingistä. 60° 24'

pohj. lev. ja 25° 45' it. pit.

Green\v.. lähellä 12peninkul-

maisen. koskirikkaan P :n-

joen suuta, n. 2 penink:n
päässä aavan meren ran-

nasta. Joen niemekkeessä
kaupungin luoteispuolella on

kaksinkertaisten maavalli-

tusten ympäröimä Linna-

mäki (ks. Porvoon Lin-
namäki), Borgbacken,
josta kaupunki on saanut

nimensä. Linnamäki liittyy

suoranaisesti joen itäpuo-

lella olevaan kirkkomäkeen.
jolle kaupungin vanhin osa on rakennettu. Sen kes-

kustana on romaanilais-goottilaiseen tyyliin ra-

kennettu tuomiokirkko (valmistunut 1414 saks.

mestarin johdolla). Vanhan kaupungin alavampi

osa, sijaitseva pitkin joenvartta joen yli vievästä

sillasta nyk. Nikolainkatuun saakka, on vanhas-

taan ollut varsinainen liikekeskus. Siinä on kapei-

den katujen varrella m. m. arvokkaita 1700-luvun

kivitaloja, joista huomattavin on vanha raati-

huone, nyk. museo (valm. 1764) pienen torin ää-

ressä. Jokea reunustavat kaupungin puolelta ny-

kväänkin kauppiaiden varastoaitat. Tämä n. s.

vanha kaupunki on asemansa ja rakennustapansa

Porvoon vaakima.
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Ponroon asemakiiaTa.

puolesta Suomen erikoisimpia; se antaa selvän

kuvan pikkukaupunkioloista jo aikoja sitten ele-

tyillä vuosisadoilla. Maan pinta, joka on ver-

rattain miiki.stu, on pääasiassa saanut määrätä
julkirakennusten a.scniat ja katujen suunnan,
muodo!ttaen mitä vaihtelevimpia katuperspektii-

vejä ja maalauksellisia pikku toreja ja antaen kau-

pungi.sta kauniin ulkokuvan. Kaupun^rin uudempi
osa on Engelin suunnitelman mukaan rakennettu
tasangolle Nikolainkadulta itäkaakkoon, levein

suorin kaduin; se eroaa sakkilautasuunnitte-
luDsa puolesta täydelleen vanlian kaupungin ra-

kennuskaavasta. Uuden kaupungin keskustana on
uusi raatihuone (valm. 1893) aukean kaupungin-
torin äärellä. — P:n rakennettu alue on 82 ha.

Huomattavimpia rakennuksia ovat edellisessä

mainittujen lisäksi: kaupungin pohjoisosassa tuo-

miokapitulin talo, ent. lukiorakennus (rak. 1753-

60 .Samuel Bernerin johdolla), viisi yksityisten

omiiitamiia kivitaloa ITOil-luvulta, joukko huomat-
tavia puutaloja 1800-luvun alkuvuosilta, ruots.

kansakoulun, Suomen .vhdyspankin, Valtimo

l'*,fvr,0 |H20-luTUtla

_ . r^ . :. ja I*orvoonjoi'iisllt;v.

o.-y:n sekä Werner Soderstriim o.y:u uudet suu-

ret kivitalot ; uudessa kaupunginosassa lyseo-

rakennus (valm. 18,")0 entistä lukiota varten),

Runebergin koti (jossa Runeberg asui 18,')2-77 ja

joka 1880 lunastettiin valtion omaksi, säilytettä-

\itksi täydelleen samassa kunnossa kuin runoili-

jiii viime vuosina) .sekä siiilstöpankin suuri kivi-

talo. — Puistoja on uudessa kuupunginosassa Ru-

nebergin puisto (jossa pienennetty jäljennös Hel-

singissa olevasta Runebergin patsaasta) ja Kau-
punginpuisto. — Uuden asemakaavan on kaupunki
tilannut \Valter .Jungilta; suunnitelman mukaan
tulisi asemakaava laajenemaan puolella nykyises-

tään; vanha kaupunki säilyttäisi erikoisluon-

teensa. — .Satamaksi on järjestetty enin

osa kaupungin kohdalla olevaa P:n-joen rantaa;

ulko.satania sijaitsee noin .") km pää.ssä Haikon
selällä. — Kaupunkiin kuuluu sen varsinaisen

alueen ulkopuolella Tarmolan (Ostermalm) sekä

Myllymäen (Kvarnbackcn) työväen-esikaupungit.
— Kaupungin omistama maa-alue on yhteensä
1.003 ha, josta varsin huomattavat alat ovat sa-

toja vuosia olleet viljeltävinä vuokramaina. —
P;n asukasluku oli 1913 v :n lopussa kirkon-

kirjojen mukaan .'>.12fl henkeä (1910 suomenkie
lisiä 1.020, ruotsinkielisiä 3,298). Väe.stön lisään-

tyminen oli koko viime vuosisadan säännöllinen,

vaikkakin hidas: 1810 asui kaupungissa 1,963

henkeä, 1800 3.1.S8. 1870 3.478. 1880 3,878, 1900

5,035, 1908 oli väkiluku korkeimmillaan, 5,511

henkeä, mutta on sittemmin alentunut. — P:n
liike-elämä ci ole viime vuosikymmeninä
päilssyt kehittymään. Kaupungin sisäsatamaan
ovat joen matnloitumisen vuoksi päässeet vain 1,j

m:n syvyydessä kulkeva! alukset; perusteellisen

perkaustyön jillkeen on väylä v;sta 1913 3, s m:n
syvyinen. K!iM|)ungin ulkosatama ei ole yhteydessä

rautatien kanssa. ^'ksi suurehko puutavara-

liike käyltäii kuitenkin P:n ulkosatamaa lisään

(yvässä määrässä; 180,') 09 vietiin puutavaraa
keskimäärin 14,173 m». 19n:-|-08 keskim. 92,470

m» ja 1913 134.987 m». Vliteensä oli viedyn puu-

tavaran ja selluloosan arvo 1913 .Smk. 5,789,948;—

.

Tuontitavaroista, joiilen arvo 1913 oli Smk.
1.878,514:— , tuli suurempi osa P:ecn HeUingin
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Vjinhan rHatihuonoen tori.

Taustassa iiinraiokirkko ja (vas.) linnamäki.

välityksellä. — Tullikamarin kanto oli

1913 Smk. 357,221:— ; satamamaksuja oli Smk.
33,284 :— . — Ulkomaisiin satamiin lähteviä

rahtialuksia oli 1913 yht. 203, niistä 80

höyrylaivaa; tonniluku oli 67,489. Porvoolaisten

omistamia ulkomaan satamissa käyviä aluksia on

nykyään vain yksi, Helsingissä käyviä vuorolai-

voja kaksi. — Euotsilla. Norjalla, Tanskalla,

Alankomailla ja Portugalilla on P:ssa sijaiskon-

sulit. Saksalla, Eanskalla, Englannilla ja Espan-

jalla konsuliasiamiehet. — Keravan-P :n 33, is

km:n pituinen rautatie rakennettiin 1875, ol-

len neljäs Suomen rautateistä. Alkuaikana tämä
porvoolaisten liikemiesten omistama rautatie

tuotti tappiota, joten yhtiö teki vararikon ; kau-

punki ei käyttänyt tilaisuutta radan lunastami-

seen, vaan salli seu 400,000 mk:sta joutua muu-
tamien rahamiesten perustamalle o.-yille, jolle

oston mukana siirtyi oikeus kantaa kaupungilta

sen liike-elämää tuntuvasti rasittavaa vuotuista

avustusta. Vasta viime vuosina on mainitusta

rasituksesta vapauduttu. — P:n merkitys teol-
lisuus kaupunkina ei ole varsin suuri. Paitsi

kaupungin alueen ulkopuolella olevia sahalaitok-

sia on P :ssa seuraavat teoUisuuslaitukset : W'er-

ner Söderström o.-y : n kirjapaino ja sitonio,

4 pienempää kirjapainoa, P:n konepaja, P:n
veneveistämö, P:n hevosenkenkätehdas, P:n
olkihattutehdas, Suomalainen lelupaja, Prnkra-
vattitehdas. Suomen kultalistatehdas sekä P:n
olutpanimo ja Kiiala o.-y:n viinatehdas. — Seu-

raavilla kauppa pankeilla on P :3sa haara-

konttorit: Yhdyspankilla. Kansallisosakepankilla.

Pohjoismaiden osakepankilla ja Landmannaban-
kenilla. P:n säästöpankki on maamme suurim-

pia, per. 1842: siihen talletettuja varoja oli v:n
1913 lopussa Smk. 8.804.933:77, pankin omat va-

rat olivat Smk. 1,223,519:12.

P:n kunnallista elämää on kauan pai-

nostanut tulolähteiden vähyys. Vasta 1910-luvulla,

varsinkin rautatierasituksesta vapauduttua, ryh-

dyttiin suurempiin yrityksiin: ostettiin yksityi-

sen yhtiön perustama sähkölaitos, jonka kirjan-

pitoarvo v:n 1913 lopussa oli Smk. 481.658: —

,

perustettiin kunnallinen vesijohtolaitos, jonka
johtojen pituus v:n 1913 lopussa oli 13,040 m ja

vedenkulutus n. 36.000 m', ja toteutettiin kauan
kaivattu kulkuväylän syventäminen, josta me
noja oli Smk. 249.673 : — (siitä valtioapua Smk.
100.000: —). — Kaupungin tuloista olivat 1913

tärkeimmät: satama- ja tuulaakimaksut Smk.
33,480: — , metsätulot Smk. 32,647:—, valtioapu

Smk. 28,856: — , viljelysmaiden vuokrat Smk.
18,506:—, maatilojen vuokrat Smk. 12,532: —

,

sähkölaitoksen voitto Smk. 11,033: — . Yhteensä
oli tuloja Smk. 229,178:-, jonka lisäksi taksoi-

tettiin verovelvollisilta Smk. 138,057 : —. Verolle-

pantuja tuloja oli yhteensä 2,584,000: — .— Meno-
eristä olivat tärkeimpiä: opetus- ja sivistyslai-

tokset Smk. 78,338:—.yleiset työt Smk. 41,90"0:—,

velkojen korot ja kuoletukset Smk. 40,636 :—

,

köyhäinhoito Smk. 36,957 :— , virastot Smk.
23'035:— , kunnallishallinto Smk. 18,623:—,
katuvalaistus (sähköllä) Smk. 12,250 :— ,

palosuo-

jelus Smk. 9.861 : — , terveydenhoito Smk.
9,391 :— (kaupungin sairaala on yksityisen yh-

distyksen kannattama), poliisilaitos Smk.
8,492 : —. Sitäpaitsi suoritettiin lainavaroilla lop-

puun seuraavat yleiset työt : kulkuväylän syven-

täminen, sähkölaitoksen laajentaminen ja vesi-

johtotyöt. — Kaupungin velat olivat 1913 lo-

pussa Smk. 1,118,800: — , enimmäkseen tilapäi-

siä pankkilainoja. Kaupungin omaisuu-
teen kuuluvat m. m. : Näse, Hattula ja Horn-
hattula nimiset maatilat; Tarmolan huvila-alue,

Svinön saari, Hammarsin lastauspaikka; metsiä

ja peltomaita ; taloja ja tontteja kaupungin si-

sällä; sähkö- ja vesijohtolaitos. Näiden yhteinen

arvo oli kaupungin inventaarion mukaan 1913

lopussa Smk. 2,028,737:23. — Kaupungin hoidossa

oli samaan aikaan 33 rahastoa, joiden yhtei-

nen summa oli Smk. 906,354 :
— . Suurimmat oli-

vat Oskar Simolinin testamenttirahasto Smk.
298,350 : — , anniskeluj-htiön voittovarojen ra-

hasto Smk. 91,425:— , ennen 1875 säästettyjen

varojen rahasto Smk. 90,000 :— , Joh. Askolinin

rahasto kirjastotaloa varten Smk. 50,794: — y, m.
P:ssa sijaitsevat seuraavat koulut: ruots. ly-

seo, 1872 yhdistetty entisestä ylemmästä alkeis-

koulusta ja lukiosta, oppilasluku syksyllä 1913

134; suom. yhteiskoulu, avattu 1895, yksityisen

yhdistyksen kannattama, oppilasluku 150 ; ruots.

yksityinen tyttökoulu, oppilasluku 115
;

yhteis-

koulun valmistava koulu, oppilasluku 17: ruots.

valmistava koulu, oppilasluku 44 ; ruots. kuuro-

mykkäinkoulu, maamme ensimäinen, kuuromykän
K. O. Malmin perustama 1846, v:sta 1863 valtion

omistama, oppilasluku 50; ruots. kansanopisto,

maamme ensimäinen, prof. J. E. Strömborgin

aloitteesta per. 1889, oppilasluku keskimäärin 30;

P:n naisopisto, neiti Edith Bergholmin perus-

tama 1912, oppilasluku 63; käsityö- ja kutoma-

koulut, yksityisen yhdistyksen kannattamat, op-

pilasluku 42; ammattikoulu kansakoulusta pääs-

seitä, varten, kaupungin ylläpitämä, oppilas-

luku 27; kansakouluissa yhteensä 17 luok-

Werner SSderstrSm osakeyhtiön liiketalo.
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kaa. 1$ opettajaa. 628 oppilusta. niistit 3lVJ ruots.

ja 266 $uom. — Kirjapitoja: kaiipuii<rin kir-

jasto ja lukusali, niissli 3.900 ruot s. ja 1.900 suom.
kirua ruots. kirjoja lainattiin 12.209 ja suoiiuilai-

lvs«on kirjasto, niauninie suurimpia.
1 IS.OOO nid.; P:n ^uomalaisten. Por-

vuuii raittiusseuran ja Arl>etets viinnerieii kir-

ja:<tot. — Museo. 1893 |ierustetuu niuseoylidis-

t\ksea (terusiania ja kannattama. — Yhdisty k-

« i li ; Huots. klubi, kuuppiasx lidistys. P:n suoma-
laiset. P:n suom. seura, työi-fienylidistys, Arbe-
tets vSnner. vapaaehtoinen palokunta, museo-
yhdistys, teatteriyhdistys. P:ii raittiusseura ja

Bor;."* nykterhetsvanner. rouvasväenyhdistys. kau-

punkilitlietys. sairaalayhdistys. lastenkotiyhdis-

tys. kuuromykkäin avustu.syhdistys. eläinsuo-

jelusseuni, ruamattuseura. kasvatusopillinen yh-
distys, käsityö- ja tehdasyhdistys. yhdistys kii.sr-

teollisuuden edistUmisoksi. y. m. — P:n kaup-
piasyhdistyksen telefoniyhtiöllU oli 1914 497 pu-
helinta kaupungissa ja P:n pitiijä^sii. seku
suoranainen yhteys Askolaan. Pukkilaan ja Por-

naisiin. — Sanomalehtiä: ..Borjribladet".

,,Uusimaa". ..Työläinen".

Historia. P:n-joen suuseutu on ollut vanha
kauppapaikka, kuten sellaiset nimet kuin Saksa-
niemi ja Kaupas sekii vanha perintutieto ilmaise-

vat. Täältä luhti Ilumee.seen vanha polku, sit-

temmin valtamaantie. Täten syntyneen asutuk-
sen suojaamiseksi nierirosvoukselta näkyy synty-
neen P:n vanha Linnamäki, joka on ollut ole-

mansa ainakin jo 1200-luvulla. P:n seurakunta
mainitaan asiakirjoissa ensi kerran 1327. Kau-
punkina P. mainitaan ensi kerran 13S3. mutta
se lienee saanut oikeudet jo 1347 Maunu Eerikin-
pojan käydessä Suomessa. Pormestarin ja raa-

din oleniu.-saolo mainitaan 1424. Porvaristo oli

nimistä päättäen ^uureksi osaksi sak.salaista; sen
laivoja kulki lläniereii satamissa ja Tallinnassa
ja sen kauppakojut olivat tuttuja Hämeen ja itäi-

sen Uudenmaan markkinoilla. Edistystä keskeyt-
tivät m. m. 1508. 1571. 1577 ja 1590 ensin tans-
kalaisten ja sitten venäläisten ryö.stöt, mutta ne
olivat tilapäisiä ja kaupunki nousi aina tuhasta.
Vaikeampia kestää olivat hallituksen ristiriitai-

set määräykset. Niinpä 1550 Kustaa Vaasa käski
P:n porvarit muuttamaan v,a.-taperustettuun Hel-
sinkiin: määräystä toteltiinkin. ja P. jai autioksi.
Mutta kauaa ei kestänyt ennenkuin asutus palasi
P:een. ja 1579 saatiin Juhanalta etuoikeudet ta-

kai->in. Sigismund poisti ne 1594. mutta Kaarle IX
pulautti ne uudelleen 1602. Voimakkaasti P.
kilpaili Ili'l-ir,"in 'r:..ri--,L n;i4 i .-.•ii ;i-li. iiiutta

]

silloin yhtäkkiä kiellettiin tapulioiko\idet P:lta
> y. m. kaupungeilta. P. jäi nyt melkein koko
nnau tallinnalaisista riippuvaksi. Vihdoin 1639
Pietari Hrahe kehoitti porvoolaisia muuttamaan
Ilelsinkiiu, joka 164(1 siirrettiin nykyiseen paik

kaausit. ja kielsi kaupunj:ilta oikeuden kaupan
käyntiin yksinpu Tallinnankin kanssa. Mutta e

tämäkään määräys kukistanut P:n kilpailu

kykyä, sillä asukkiuit pysyivät alallaan, viljeli

vät kaupungin peltomaita ja .saattoivat suurell

tarmolla harjoittaa laajaa sisainaaiikauppaa h<

sinkiläisten kiusaksi. Lakkaamattomiin anomui
siinsa kaupp:ioikeuksiensa laajentamiseksi P:
porvarit saivat yli sadan v:n kuluessa joka kert
kieltävät vastaukset, kunnes vihdoin vapauden
aika heille myönsi oikeuden kaupankäyntiin v:ilt«

kunnan ja määrätyillä ehdoilla kaikissa Itämeren
ja Suonien satamissa (1765). Sillävälin P. oli

I>erinpohjin hävitetty 1708. jolloin venäläisestä

laivastosta maihinnoussut joukkue poltti ja ryösti

sen. Väestö kyllä palasi takaisin ja kesti jo 1710
ruttotaudinkin, joka tappoi 652 henkeä, mutta
kun venäläiset 1713 uudelleen ryöstivät uudes
taansyntyneen hökkelikaupungin. pakenivat por

värit Ruotsin puolelle, josta palasivat vasta rau-

han synnyttyä. Uudenkaupunfiin rauhassa Suomi
menetti Viipurin ; siellä sijainnut piispan-

istuin siirrettiin 1723 P:een. joka sai sen seura

laiseksi lukionkin. Tämän vuosi.sadan kuluessa
P. kärsi vielä kerran (1760i tulipalon, joka hä-

vitti kaupunjrin parhaat osat. mutta osaksi ylei-

sillä varoilla saatiin kaupunki taas nousemaan
entistä ehompana. 1800-luvun alussa kaupunki oli

vaurastunut ja hyvin rakeiiiieltu. joten se 1809
kelpasi historiallisen merkkitapahtuman paikaksi

(ks. Porvoon v a 1 t i o p ii i v ä t). — 19:nnellä
vuosis. P. saavutti toisenkin kuuluisuuden J. L.

Runeberpin kotikaupunkina 1837-77. — V. 1830

P:n porvarit saavuttivat vihdoin toivomustensa
määrän: täydelliset tapulioikeudet. ja nyt alkoi

kaiipunpin kukoistuskausi. Omilla aluksilla kiil

jetettiin Pietariin voita ja puuvillakankaita.

Tukholmaan ruista, kauraa, pellavaa, talia, nah
koja. kuminoita y. m.. Enjilantiin ja Espanjaan
puutavaraa kauppiaiden omista sahalaitoksista.

Itämainen sota tuotti merenkululle suuria Ta-

hinkoja. mutta senjälkeen liikenne taa.s kohosi
V. 1857 oli kau|>uiikilaisilla 15 purjelaivaa. 1870 18.

1875 niiden määril oli suurimmillaan: 23. V. 1865
oli vienti Smk. 283.720:— ja tuonti Smk.
2,338.382:— ja v. 1872 vienti Smk. 912.267:-
ja tuonti Smk. 3.353.888:—. Senjälkeen ovat

uudet raiitiiliet ohjanneet sisämaan liikettä osaksi

muuanne, ja P. on siitä kärsinyt. — Ensimäinen
höyrylaivayhteys Helsinkiin saatiin aikaan 1838.

ensimiiinen kirjapaino perust. 1829. ja ensimäinen
sanomalehti. Hcir;;A tidninp. syntyi 1838. Ensimäi
set koulut kansanlapsia varten syntyivät 1830
ja 1840 luvuilla, mutta varsinainen kansakoulu
-ai alkunsa 1869. fTorsteu Hartman, „Borpfl
stnds historia".! •/• •/-'

2. P:n seurakunta, keisarillinen, Porvoon
hiippak.. Porvoon tuomiorovastik., yhdistetty
maa- ja kaupunkiseurakunta, per. 1200
luvulla, oma khra ainakin jo 1327; 1352 maini
taan P. yhtenä Suomen 10:Ktil liallintopitäjäslä.

ja siihen omisti 1351-1428 patrcnaattioikeiiden

Paadihten luosljiri Virossa. P :n s :aan ovat kappe
eina kuuluneet seuraavat nykyjään itsenäiset

lu

rta I
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khrakuunat: Sipoo, Pernaja, Mäntsälä, Askola,

Pukkila ja Pornainen. Seurakuntaa hoitaa khra
(tuomiorovasti) ja 2 kappalaista, joista toinen

kaupunpissa, toinen maaseurakunnassa. — Kirk-

koja -, tuomiokirkko ja P:n suomalaisten kirkko.

Tuomiokirkko rak, harmaasta kivestä 1414

..Hengellisen äitimme Marian" nimikoksi ; kun
piispanistuin 1723 oli siirretty \'iipurista Por-

vooseen, julistettiin 1726 kirkko ,,tuomiokir-

koksi" ; kirkos.sa pidetään suom. jumalanpalve-

luksia ainoastaan papinvihkiäisten yhteydessä.

P:n suomalaisten kirkko (tuomiokirkon

vieressä) rak. puusta 1739-47. L. Il-nen.

3. P;n maalaiskunta, Uudenmaan 1..

Helsingin kihlak., P:n nimismiesp. ; pinta-ala

635. j km''', josta viljeltyä maata (1910) 1.5,771 ha
(siinä luvussa luonnonniityt 1,042 ha. puutarha-
ala 52,«; ha, viljaakasvavaa kaskimaata 32, so ha).

Manttaalimäärä 202, iss». talonsavuja .503, torpan-

savuja 130 ja muita savuja 2,391 (1907); 15,854

as. (1913), joista suomenkielisiä 3.054: 3,351

ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona
1,761 :llä, teollisuus 781;llä (190'li, 1,605 hevosta,

6,327 nautaa (1911), — Kansakouluja 32 (1914),

joista 25 ruotsinkielistä, 6 suomenkielistä ja

1 kaksikielinen. Kunnanlääkäri, kunnansairaala,
keuhkotautiparantola (per. kauppaneuvoksetar
Rosa Askolinin lahioittamilla varoilla). — Teol-

lisuuslaitoksia: Tolkkisten höyrysaha, tiilitehdas

ja selluloosatehdas, P:n höyrysaha. Hattulan
höyrysaha, P :n hevoskenkätehdas ; Kallolan mylly.

Ilolan höyrysaha, puusepäntehdas ja mylly. Tjus-
terbyn voimakeskusasema ja mylly, Norrveckos-
ken voimakeskusasema ja mylly, Hinthaaran,
Finnbyn ja Holan nahkuritehdas, Brasaksen
turvepelikutehdas; Kiialan viikiviinapolttimo, —
Kauppalaivastoon kuului 1910 65 purjealusta

(ylit, 2,165 netto rek,-ton.). — Vanhoj.a kartanoita :

Gammelbacka. Kiiala. Haikko. Ilola (lUby). Jak-
karila, Sannäs, Kullä, Bergstad, Treksilä (Dregs-

by), Kroksnäs, Storgärd, Strömsberg. Kallola,

Molnby, Näse, Boe, Pirlahti, Stensböle, Eriksdal.

Vanhamoisio y. m. m, — P:n kunnan piirissä ovat
P:n. HindliArin ja Andersbölen rautatieasemat.
— P :n maalaiskunta muodostaa kaupungin kanssa
yhdistetyn maa- ja kaupunkiseura-
kunnan. — P;n pitäjään ovat aikoinaan kuu-
luneet Sipoo, Pernaja, Mäntsälä, Askola. Puk-
kila ja Pornainen. L. II -n en.

Por.voon hiippakunta käsittää Uudenmaan ja

Hämeen läänit, sekä Vaasan läänistä Laukaan
kihlakunnan kokonaan ynnä Keuruun, Pihlaja-
veden. JIultian, Virtain ja Atsärin pitäjät Kuor-
taneen kihlakuntaa: sen pinta-ala (maatai on
41,913,6 km^ P:n hiippakuntaan kuuluu 14 ro-

vastikuntaa, nimittäin : Porvoon tuomiorovasti-
kunta. Helsingin, Tuusulan. Iitin. Hollolan. Jy-
väskylän. Saarijärven, Ruoveden, Oriveden, Tam-
pereen, Hämeenlinnan. Tammelan, Lohjan j.a Raa-
seporin rovastikunnat: näissä on yhteensä 111
emäkirkkoa, 10 kappelia (siinä luvussa Porvoon
maaseurakunta) ja 1 tehtaanseurakunta (1914).
Koko hiippakunnan väkiluku oli 1911 849.941
henkeä, joka tekee 20.s 1 :tä km=:iä kohti. —
Porvoon hiippakunnaksi on Suomen toista hiippa-
kuntaa nimitetty senjälkeen kuin 1723 (hal-

lituksen määräyksellä 30 p:ltä syysk. sam. v.)

Porvoo määrättiin toisen hiippakunnan piispan-
istuimen paikaksi, jona siihen saakka oli toisen

hiippakunnan perustamisesta (1554) alkaen ollut

Viipuri, joka nyt ynnä .suuri osa sen hiippakun-
taa oli Uudenkaupungin rauhanteossa (1721) jou-

tunut Venäjän haltuun. Ensimäinen konsistorin

istunto Porvoossa pidettiin 24 p. syysk. 1724.

P. h :aan kuuluviksi tulivat v:sta 1812 alkaen
silloin Suomeen liitetyt osat maata (.,Vanha-
Suomi"), jotka Uudenkaupungin ja Turun rau-

hanteoissa (1721 ja 1743) olivat joutuneet Venä-
jän haltuun ja muodostaneet Viipurin ja Hami-
nan hiippakunnat (ne nyt .samalla lakkautettiin).

V". 1851 Kuopion hiippakuntaa perustettaessa
siirrettiin siihen P. h :sta Kuopion lääniin

kuuluvat osat Savoa ja Karjalaa; v. 1897 jäljellä

olevatkin osat niiitä maakuntia (1. toisin sanoen
Viipurin ja Mikkelin läänit) erotettiin P. h :sta,

tullen muodostamaan piiäosaii uutta Savonlinnan
hiippakuntaa, jonka jälkeen hiippakuntain ;ilue-

jaot ovat pysyneet nykyisellään. P. h :n piispoina

ovat olleet: Johannes Gezelius ,,Nepos" (1721-33),

Taneli Juslenius (1734-42), Johan Nylander(1745-
61), Gabriel Fortelius (1762-88), Paul Krogius
(1789-92). Zakarias Cygnanis vanhempi (1792-

1809), M. J. Alopa>us" (1809-18). Zakarias Cyg-
na;us nuorempi (1819-20), J. Molander (1821-37).

K. G. Ottelin (1838-64), Fr. L. Sch.auman (1865-

77), A. J. Hornborg (1879-83), J. V. John.s.son

(1884), K H. Alopaius (1885-92), H. RAbergh
(v:sta 1892). L. H-7ien.

Porvoon höyrysaha (Borgi dngsäg), Por
voon ulkosatamassa, '/» penink. Porvoosta lou-

naiseen Kaunissaarella. Sen perusti 1870 kauppa--
neuvos August Eklöf, se paloi 1890. rak. sam. v.

uudestaan, käsittää nyk. 6 raamia; lisäksi sii-

hen kuuluu höyrykuivaamo, höyrypuusepänteu-
das, höyläämö y. ni. Valmistus (1880 5,000 stan-

derttia,' arvoltaan 700.000 mk.; 1900 10.000

stand., 1.800.000 mk.) 1913 14.600 stand., arvol-

taan 2.750,000 mk.; siitä vietiin ulkomaille

12,300 stand., arvoltaan 2,300,000 mk. Työväestö
350 henkeä; n. '/s asuu yhtiön huoneistoissa. loput

enimmäkseen omissa. Yhtiön perustama sairaus-

apukassa. kirjasto, ylempi 2-kielinen kansakoulu.
— V. 1910 P. h. siirtyi sam. v. perustetulle

A u g. Eklöf a.-b :lle '(osakepääoma 2,000.000

mk., vararahasto 350.000 mk.; jolitokunnan muo-
dostaa 3 Eklöf-suvun jäsentä), samoinkuin kaikki
muutkin A. Eklöfin perustamat ja omistamat
laitokset: Tolkin saha, tiilitehdas ja selluloosa-

tehdas. Hämeenlinnan, Muroleen, Kannuksen.
Siestarjoen Kuokkalan sahat, Porvoon hevosen-

kenkätehdas (per. 1895) (valmistusarvo n. 250,000

mk.) ja lisäksi n. 35.000 ha maata. Kaikkien sa-

hojen vienti on n. 30.000 stand.. joten yhtiö on
.Suomen suurimpia puutavaraliikkeitä. Työväestö
kaikkiaan n. 1.000 henkeä, talvisaikaan 5,000.

—

.Selluloosatehtaasta ks. Porvoon selluloosa-
tehdas. E. E. K.
Porvoonjoki (ruots. Borgä ä) alkaa S.al-

pausselän etelärinteiltä, tekee mutkan Lahden
eteläpuolisten seutujen kautta, virtaa sitten ete-

lää kohti viljavien taajaanasuttujen seutujen

kautta, la.skee Porvoon kaupungin ohitse me-
reen

;
pit. n. 120 km. Koskia runsaasti, joista

alin n. 7 km yläpuolella Porvoon kaupun-
kia : sen alle voidaan jokea pikku laivoilla

kulkea.

Huomattavimmat kosket (Hydrografisen toi-

miston julkaiseman koskiluettelon mukaan) :
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Porroon Linnamäki (B o r •; b a c k e n) , Por-
voon k:»upimj;in luoteispuolella Porvooiijoou itil-

rannall». od kolitalaisen jyrkkiirinteiueu n. 30 m
korkea hietamHki. jolla on vnrliaiskeskinikai-

1'iirvoo I.innamttelia.

Porroon I.

»en linnan jiUnnöksiä. Varustuksen, jonka pohja-
a! -Penkin neliömäinen, muodostavat kaksi

i maalta luotua vallia, joista sisempi
uu <ii'Mij|iait korkeiimmalla, sekil nilidcn keskessä
oleva valleja ylemmäksi kolioava keskitaso. Val-

lien sekä hisemmiin vallin ja keskitason välillä

on valliliaudat. Kaivauksissa on valleilta ja kes-

kustasta lövdellv tiiliä, jätteitil asuinrakennus-
ten »emien savitiivist yksestä y. m. Samanlaisia
puolunluslaitoksia tunnetaan lähinnä Tanskasta
ja Pohjoia-Saksasta; nuorimmat niistä ovat ra-

kennettuja 1100'luvulla ja olleet käytännössä
vielä 1200-luvulla. On arveltu, että Porvoon linna,

jonka mukaan Porvoon pitäjä ja kaupunki (ruots.

I'.':r ^^. mainitut jo 1.300-liivulla) ilmoi.scsti ovat
ii.iel nimensä, olisi perustettu jo ennen ruot-

salaista valloitusta. Historiallisissa lähteissä

esiintyy puheenalainen linna vasta 1.5.'jö, jolloin

se tuskin eniUi oli käytännössä. A. E».

Porvoon lääni, ruots. B o r (; & Iän, maini-
taan eri hallintopiirinä jo 1400-luvulla; toisena

nimenit sillä on Itäinen Uusimaa, Östra

N y 1 a u li. V. 1530, jolloin tarkonniint tilinteot

alkavat, se kii.sittflä Ilelsinjrin, isipiKin, l'orvt>on,

Perniijau ja PyhtiiUn pitäjät ja on ylitcuU Vii-

purin läänin kihlakuntana. V. 15.'>3 kuului Por-

voon kuninkaankartanon alle Porvoon kaupunki,
1'orvoon. l'ernajan ja l'yhtiiän pitäjät sekä Uä-
ineeu läänin Hollolan, Villiihteon ja Elimäen pitä-

jät; V. lööO Pyhtää ja Elimäki siirtyvät n. s.

Kymenkartanon lääniin. Läänin alue oli yhä
jonkun verran vaihteleva. V. 1619 1'. 1. lopulli-

sesti yhdistettiin ensin Turun ja seur. v. Hämeen
ija Uudenmaan) liiiiuiin. [A. Allardt, ,,Horf;A

läns sociala o. ekonoiuiska förhällandeu 153S)-71".]

A'. O.

Porvoon museo ks. Paikallismuseot.
Porvoon rata, yksityinen rautatie Keravan

asemalta Porvoon kaupunkiin, pit. 3:!.n km,
sivu- ja haararaiteideu pit. 4,« km, raideleveys

1,S94 m (normaali), suurin nousu 0,010, pienin

käyristyssiUle 150 m; vetureita 4, matkustaja-
vaunuja G, katettuja tavara- ja matkakajiinevau-

nuja 14, avoimia tavara- ja .soravaunuja 28
illUl). Alkuperiiisct rakennuskustannukset n.

:i milj. mk.; myöhemmin käytetyt kustannuk.set,

jotka ovat enentäneet radan pääoma-arvoa. 452,055
mk. Kataa kiiytti (l'Jll) 152.834 matkustajaa;
tavaroita kuljetettiin 71,911 tonnia; tulot

2()0,2C5 mk., menot 180,772 mk. Myönnytys P.

r:n rakentamiseen annettiin 26 p. toukok. 1871
;

rata avattiin väliaikaiselle liikenteelle 16 p. hei-

iiiik. 1874 ja vakinaiselle liikenteelle 29 p. tou-

kok. 1875. — Hadalla ovat Nickliyn, Anders-
I hölen ja liindhftrin a-semat sekä MÄrtenshyn py-
siik.^i. L. Jliicn.

Porvoon selluloosatehdas (Borgi cellu-
1 o s u f a b r i k, omistaja Aug. Eklöf a.-b., ks.

Porvoon höyrysaha) sijaitsee Porvoon j)i-

täjässä Tolkin tilalla Porvoosta n. 1 penink. lou-

naiseen Svartbäekinlahden rannalla ; laitoksen pe-

rusti 1893 August Eklöf. \'almis1u8 {\S'X\ n.

1.000 lon., 1900 n. 2.000 ton.) 1913 3,200 ton. sul-

fiittiselluloosaa (josta n. 809^ viedään ulkomaille)

,

arvoltaan 600.000 mk. Työväestö 80 henkeä; yh-

tiö ylläpitää kirjaston, lukusalin ja koulun. —
Tolkin tilalla on lisäksi saha, jonka työväestö

n. 150 henkeä, vienti n. 4,000 stand. v:ssa, ja

tiilitehdas. E. E. K.
Porvoon tuomiokunta käsittää seuraavat 3

käräjlikuntaa : 1. Pernaja ja Liljenlaiili ; 2. Por-

voo ja l'ornainen; 3. Lapträski ja Ruotsinpyhtää.
Turun hovioikeuden alainen.

Porvoon tuomiorovastikunta käsittää Por-

voon, Askolan. Pukkilan, Poruiuslen, Pernajan,

I.iljentaalin, Lovii.san. Myrskyliin, Ijapt raskin,

Ruotsinpyhtään, ja Sipoon seurakunnat Porvoon
hiippakuntaa.

Porvoon valtiopäivät. Venäjän joukkojen olet

tua 1808 Suomen valtaansa pääsi Venäjän hallituk

sessa lopulta se mielipide valtaan, että olojen jär

jestäminen, jota maun liiltitminen Veiiiljilän vaati,

oli paras suorittaa kokoonkutsuttavilla valtio

päivillä. Tarkoitus oli ensin pitää säätykokous
Loviisassa tammik. 1809, multa kun siellä ei

olisi ollut tarpeellisin rakennuksia käytettävänä
eikä valmistuksia olisi ennätetty määräaikaan
suorittaa, antoi hallitsija hclmik. 1 p. 1800

käskyn, etlil säätyjen etlustajien, jotka oli va

littava entisten valtiopäiväjärjestysten miiäriUi-

niällä tavulla, tuli kokoontua Porvoon kaupun-
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kiin maalisk. 22 p. Porvoo oli kenraalikuver-

nööri Spreu^tporteniu ehdotuksesta määrätty
valtiopUiväpaikaksi, koska se oli lähempänä
Pietaria kuin Turku, maan silloinen pääkau-
punki, ja Hämeenlinna, toinen paikka, joka myös
oli ollut ehdolla. ( Säätykokouksen ajaksi annet-

tiin Porvoolle kaupunginpäällikkö sekä käskyn-
haltija, jotta se mahdollisimman mukaivn muis-
tuttaisi entistä valtiopäiväkaupunkia) .

— Val-

tiopäivät puhallettiin avatuiksi maalisk. 25 p., ja

27 p. saapui keisari itse Porvooseen niitä juhlal-

lisesti avaamaan. Juhlamenoja varten oli enna-
kolta laadittu ohjeet, mutta niitä ei kaikissa suh-

teissa noudatettu, ilaalisk. 28 p. keisari valta-

istuin.salissa, joka sijaitsi silloisessa kymnaasi-
eli nyk. tuomiokapitulirakennuksessa, piti valta-

istuimelta avauspuheen, jossa hän m. m. lausui,

että säätykokous oli oleva Suomen kansan val-

tiollisen olemuksen alkuna ja että sen tarkoituk-

sena oli lujentaa siteitä, jotka kiinnittivät tätä

kansaa asiain uuteen järjestykseen. Väliaikaisen
oikeuskanslerin luettua julki arm. esitykset ter-

vehtivät säädyt keisari Aleksanteria ensi kertaa
Suomen suuriruhtinaana. Seur. eli maalisk. 29 p.

hallitsija antoi kirkossa vakuutuksen, jolla hän
vahvisti maan uskonnon ja perustuslait sekä ne
eri- ja muut oikeudet, joita maan asukkaat oli-

vat siihen saakka valtiosäännön mukaan nautti-

neet. Säätyjen puolesta otti maamarsalkka va-

kuutuskirjan vastaan. Säädyt tekivät senjälkeen
valan, jossa he tunnustivat keisari Aleksanterin
hallitsijakseen sekä sitoutuivat säilyttämään
järkkymättöminä perustuslait sellaisina kuin ne
olivat saaneet vahvistuksen ja olivat voimassa.
Huhtik. 4 p. hallitsija allekirjoitti julistuksen,

joka oli tarkoitettu luettavaksi lulki kaikissa kir-

koissa ja sisälsi tiedonannon liallitsijavakuutuk-

sen antamisesta ja säätyjen valasta. — Aatelis-

säädyn ja porvarissäädyn istuntohuoneet
olivat raatihuoneella, pappissäädyn kymnaasi-
rakennuksessa ja talonpoikaissäädyn kaupungin
pormestarin talossa. Pappissäädyssä oli j ä s e-

n i ä 8. porvarissäädyssä 19 ja talonpoikaissää-

dyssä 30 ; aatelissäädyn jäsenluku vaihteli, ollen

korkeimmilleen noustessaan n. 70. Maamarsalkkana
toimi ent. maaherra kreivi de Geer, pappissäädyn
puhemiehenä piispa Jaakko Tengström. porvaris-

säädyn kauppias Kristian Trapp ja talonpoikais-

säädyn herrastuomari Klockars. — Asioiden
valmistamisessa tarvittavat tiedot hankit-
tiin kenraalikuvernöörin välityksellä virkamie-
hiltä tai kutsuttiin heitä Porvooseen tekemään
mieskohtaisesti selkoa asioista. Arm. esityk-
siä, jotka oli laadittu Pietarissa ja jotka si-

sälsivät vain yleisiä viittauksia käsiteltäviin asioi-

hin, oli neljä. Ne koskivat sotalaitosta, kruunun-
veroja, raha-asioita sekä hallituskonseljin perus-

tamista. Kaksi ensimäistä jätettiin käsiteltäväksi

siviili- ja talousvaliokunnalle, kolmas valtio-

varainvaliokunnalle. Näiden kahden yleisen valio-

kunnan ohella oli vain yhteinen toimitusvalio
kunta, jonka tehtävänä oli panna kokoon sääty-

jen vastaus arm. esityksiin : muuten oli kulla-

kin säädyllä omat valiokuntansa. — Sotalai-
tosta koskevassa arm. esityksessä oli luvattu
sotalaitos säilyttää entisellä perusteellaan, vaikka-
kin ruotujakoinen armeia oli oleva toistaiseksi

hajoitettuna. Säädyt pyysivät, että armeia saisi

olla hajalla ainakin 50 vuotta, sekä lausuivat toivo-

29. VII. Painettu % 15.

muksen, että milloin kansallinen sotajoukko pantai-

siin kokoon, niin päällystö kuin miehistökin otet-

taisiin maan kansalaisista ja että joukkoja ei käy-
tettäisi sotiin maan rajojen ulkopuolella. Vielä eh-

dottivat säädyt vakanssimaksun suuruuden, s. o.

sen maksun, joka oli kannettava ruoduilta ja rust-

holleilta valtiorahastoon ruotuväen ollessa hajoi-

tettuna. Siihen nähden, mikä koski kruunun-
verojen kantoa ja rahalaitosta, oli

arm. esityksissä ilmoitettu, ettei hallitsija katso-
nut yleisiä tuloja muuksi kuin „keinoksi edistää
maan parasta". Lisäksi oli säätyjä kehoitettu val-

mistamaan ehdotus veronkannon yksinkertaisem-
maksi tekemisestä ja rahaolojen järjestämisestä.

Säädyt laativatkin suunnituksen veroparsellimuu-
toksesta sekä esityksen maan päärahan määrää-
misestä, ehdottaen viimemainitussa suhteessa, että

erinäisten taloudellisten ja valtiollisten syiden
vuoksi maan päärahaksi tulisi venäl. hopearaha,
valmistivat tulo- ja menoarvioehdotuksen ja lau-

suivat toivomuksen kansallisen laina- ja vaihto-

pankin perustamisesta. Hallituskonseljin
järjestämisestä valmisti erityinen komitea prof.

Caloniuksen avulla ehdotuksen, jonka perustuk-
sella Speranski laati uuden luonnoksen konseljin

järjestysmuodosta. Tämä luonnos annettiin sää-

dyille ja saavutti pääkohdissa niiden hyväksy-
misen. — Asioita tuli valtiopäivillä lukuisasti

esille anomusten muodossa. Kaikkien sääty-

jen toivomuksena oli. että sotavahingot tulisivat

korvatuiksi ja sotatilan synnyttämät sekavuudet
poistetuiksi. Säätyjen yksityisanomukset kuvas-

tivat enimmäkseen niiden erikoisharrastuksia.

Porvarissääty kiinnitti etupäässä huomionsa kau-
pan ja teollisuuden vilkastuttamiseen, pappissääty
papiston aseman järjestämiseen, aatelLsto taas

sellaisiin seikkoihin kuin ritarihuoneen perusta-

miseen ja sotilaiden tulevaisuuden turvaamiseen,
enimmät upseerit kun olivat aatelistosta lähte-

neet. Muutamissa asioissa, kuten esim. kysymyk-
sessä kauppavapauden laajentamisesta, joutuivat

säätyjen katsantotavat ristiriitaan. — Säädyt
koettivat varoa, etteivät antaisi aihetta sellaisen

käsityksen syntymiseen, että ne pyrkivät hallit-

sijan valta-alalle. Hallituksen puolelta Speranski
seurasi tarkoin valtiopäivätyötä ja varottikin

säätyjä sopimattomien lausetapojen käyttämisestä
sekä niille kuulumattomien asioiden esilleottami-

sesta, mutta kuitenkin talidottiin säädyille antaa

täysi vapaus asioiden käsittelyssä. — Keisari

Aleksanteri saapui itse toimittamaan valtiopäi-

vien päättämisen, mikä tapahtui heinäk. 19 p.

Kun säätyjen puhemiehet olivat valtaistuin-

salissa pitäneet puheensa ja oikeuskansleri luke-

nut säätyjen vastauksen arm. esityksiin, lopetti

hallitsija valtiopäivät puheella, jossa hän m. m.
kehoitti edustajia kotiin palattuaankin säih-ttä-

i
mään vakaumuksen heidän %altiolliselle olemuk-

selleen tärkeimmistä seikoista : lakien voimassa-

pitämisestä, persoonallisesta turvallisuudesta ja

omistusoikeuden pysyttämisestä loukkaamatto-

mana. Suomen kansa, lausui hallitsija vielä, oli

kansakuntien arvoon korotettuna, lakiensa tur-

vissa, muistava entistä hallitustansa ainoastaan

ylläpitääkseen rauhan palauttamaa ystävyyttä.—
P. v:n erikoinen merkitys on siinä, että sil-

loin tuli määrätyksi maamme asema Venäjän
valtakunnassa. Vakuutus, jonka hallitsija antoi

ominaisen valtiosäännön suomisesta maalle, ja
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kuuliai.-uudrDvaliu miiikii »iUUivl trkivAt, olivat

niolemraiu puoliu frlvoittavin ja tulivat Suomen
ja \fn;»uiu vultiooiUiuiii-lli>eu sulitwu perus-

taksi. IlaiuiDaa rauliaM>|>iuiuk$ecu ei otettu Ve
d2jIu valtuutetUD Runijantsovio tahdosta muun
laista Suomen ja Ven&jKu suhdetta koskevaa
miiäräystil kuin viittaus Porvoon vnltiopäivieu

tapahtumiin, koekn tämii suhde oli biinen iiiie-

le~tiiiin sisäinen asia, jonka keisari oli jo valtio-

päivillä jiirjestauyt. Myöskin siinii ovat P. v.

erikoisemmin huomattavat, ettii uiillii suoritet-

tiin tärkeimmät jurjestämistoimista, joita maan
uusi vultiolliuen asema vaati, ja laskettiin pe-

rusta vastaiselle kehitykselle. [Säätyjen piiytfi-

kirjat i..Skrifter utpfua uf Svenska litteratur-

-tl^kapet i Kinlaiid"i.] K. H', li.

Poroosi (kreik. porox = kauttakulku), huokoi-

nen.

Fosada /-«a'-/ lesp.). ravintola, majatalo. —
P II i a <1 e r o li'). majataloiiisjintS.

Fosadas. Misionesin i>ääkaupunki, ks. M i s i o-

Fosadnikka iven.) ks. Novgorod, historia.

Po8«dowsky Wehner fdo'vsiki ri-ior]. A r t u r

von IS. lS4.'>i. kreivi, preussil. valtiomies, toimi

v:sta 1ST3 hallinnollisena virkamiehenä, oli 1882-

85 Preussin cdustajakaniarin jäsenenä; tuli 1893

valtakunnan raha- ja verokamarin valtiosihtee-

riksi, oli 1897-1907 sisäasiainministerinä osoittaen

tässä toime^äsa suurta kykyä, m. m. vv. 1904-05

kauppasopimuksia valmistettaessa. </. F.

Pose IfMt] (ransk., < po»cr = asettaa) , asema,
an<'nto.

Poseidon {e'idönj. kreik. kansanuskossa me-
ren jumala. Kronoksen ja Rhean poika. P:n asema
kreik. uskonnossa ja mytoloirinssa on omituisen
epäselvä. L'soat piirteet viittaavat siihen, ettei

b&n alkuaan ollut meren jumala: eräissä sisä-

maan kaupunpeissa P;ia palveltiin hevosjuma-
lana: toisaalla hän esiintyy myrskyn tuottajana,

mutt» myös kasvullisuuden edistäjänä; hänen
tavallisimpia lisänimiäiin oli ..maanjärisyttäjä".

Pääasialli.sesti häntä kuitenkin palveltiin meren
herrana, jonka aseena ja tunnusmerkkinä oli kolmi-

kärki. jolla hän meret mylleröi. P:n tärkeimmät
palvclu.spaikat olivat meren rannalla olevat seu-

dut, kuten Korinthos, Nthmos y. m. Hänen kun-
niakseen vietettiin isthmolai.set kilpailut. Tarus-
tofisa P:n asuntona on palatsi meren pohjassa;

hänen puoli.tonaan on Amphitrite: hänen jälke-

läisiään ovat erilaiset merihirviöt, ja myös kyk-
loopit, joilla ei ollut meren kanssa mitään tcke-

miotil. Attikan omistuksesta kerrotaan hänen
taictelleen .\thenen kanssa, mutta joutuneen tap-

piolle. Tait«v-isa P:n kuva ei ole erikoisen sel-

viik«i kiteytynyt ; tyyppi on parakista pilasta lai-

nattu Zeuksesta, ainoastaan lisililmällä kolmi-

kärki y. m. attribuutteja. HoomnlaiRessa uskon-
nr««a P:ia viLstasi Neptunus. />. T.

Foseidonia /döni'a/, muin. kaupunki Rtelä-

Italia«ha. I.iik;inian länsirannikolla. Sylmriin pe-

rustama 6:nnella vuosis. e. Kr. Kdiillisen kauppa-
aM>mani>a vuok/ii P. nopeasti kohosi huomattavaan
kukoistukM-en. jonta rauniot vielä tr>diHtavat.

.Muusa 4 :ttÄ vuosiii. e. Kr. lukaanit s<-n valloitti-

vat ja antoivat »ille nimen Paiston lPn'Htum).

P:n merkitys aleni huomattavasti eikä kyennyt
nouxemaan »enkään jälkeen kuin roomalaiset
3:nnella vuofiis. olivat ottan<-et sen haltuunsa.

Saraseenit hävittivät sen 9:nnellä viiosis. j. Kr.,

normannit uudelleen llMiiiellU vuosis. V:n koh
dalla säilyneistä raunioista ovat hiioiualtaviniiiiai

varsin hyvin säilyne*'t 1'oseidonin ja l>emeteriii

temppelit, joista edellinen on paraileii siiilynyt

esimerkki vanhomiiiasla doorilaisesta rakennus-
tyylistii. L. T.

Fosen (fHKjn/ (puol. Poznaii). 1. Provins
Preussin itäosassa, Venäjän rajalla ; 28.992 km'J
2.099.831 a.s. (1910; 72 kniMIä). joista 60,»5

puolalaisia. 38.i^ saksalaisia, t57,j^c roomal.-ka
tolisia. 30. «''^ protestantteja. \.i'/c juutalaisia.

-

Pinnanmuodostukseltaan P. kuuluu PohjoisSak
san alankomaahan, pohjoisessa kolioten Pohjoial
Saksan luaanseläksi iKiohherpcssä 194 m yi. ma
renp.). etelässä lirandeuburgilais-Sleesialaiseka

maanseläksi (Östra «rora.-sa 247 m yi. merenp.l.*

Pieniä järviä on paljon, niinikään rämeseutuja.
joi.sta suurin nyk. kuivattu Obrahruoh (40 km
pitkä, 8 km leveä) \Varthen ja Oderin välissä.

Joet (joita toisiinsa monet kanavat yhdistävät»

laskevat Oderiin (Netze ja \Varthcl ja Veikseliin

(Brahe), joka lyhyellä matkaa muodostaa P:n itä-

rajan. — Ilmasto mantereinen, talvet koleat. —
Taloudellista kehitystä hidastuttavat liuonot maan-
omistusolot (suurtilallisilla on melkein kaikki
maa) sekä saks. viranomaisten harjoittama puol.

kansallisuuden sortaminen (1886 muodostettu An-
siedelungskommission, jolle 1888-1906 on annettu
käytettäväksi 560 milj. mk., koettaa hankkia puol.

maata saks. uutisasukkaillel. Pääelinkeinona on
maanviljelys: 1900 oli peltoa ja puutarhaa 63'/c.

niittyä ja laidunmaata 11.5%, metsää (liavupuita;

Netz.en ja Warthen souduilla) 10,«% maan pinta

alasta. Maanviljelys tuottaa ruista l,j« milj.

(enemmän kuin missään muussa Preussin pro-

vinssissa tai Saksan valtiossa), kauraa O.x milj.,

ohraa 0.»9 milj., vehnää O.u milj., perunoita 4.u
milj. ton. (1912), sokerijuurikkaita, humaloita,

tupakkaa, vähän viiniä. Nautakarjaa oli 1912

909,700, hevosia 298,000, sikoja 1.113,200, lam-
paita ja vuohia 421.500, siipikarjaa 3,561.500 kpl.

— Vuorityö tuottaa suolaa ja ruskohiiltä. Teol-

lisuutta edustavat sokeritehtaat, viinapolttimot,

olutpanimot, myllyt, konepajat ja tupakkatehtaat.
— Kauppa käsittää etupää.ssä maataloustuotteita.

Sitä edistävät joet ja kanavat sekä 2,719 km nor-

maaliraiteisia pääratoja ja 846 km paikallisia ja

kaupunkiratoja (1911). — Hallinnollisesti P.

jaetaan P:n ja Bromberpin hallitusalueisiin. PäJi-

kaupunki P. 2. — Saksan valtiopäiville P. lähet-

tää 15, Preussin edustajakaiiuiriin 29 jäsentä. —
Vaakuna: hopeisella pohjalla kruunattu, musta
kotka, jonka rinnassa Puolan vaakuna, — His-
toria. Varhaisemmasta historiasta ks. Puola.
Puolan jaoissa 1772 ja 1793 P. joutui Preussille.

1807-15 P. kuului \'arsnvan suurherttuakuntaan,

yhdistettiin jälleen viimeinain. v. viihän pienen-

nettynä Preussiin. P:n liistoria 1800-luvun jälki-

[Mioliskolta asti on ollut kiivasta ja voitokasta

kaiisallisuustaisteliia Preussin hallituksen harjoit-

tamaa saksalaistuttamispolitiikkna vastaan. —
2. Kdellämainitun provinssin lujasti linnoitettu

pääkaupunki keskellä provinssia monen radan

risteyksessä, kuljettavan \Varthen rannalla Bop-

danka ja /.vliina nimisten lisiljokien suussa;

156.691 as. (1910; 1905 136,808 as., joista 78.309

piiolnlnista, 58,552 saksalaista). — P. jakaantuu
vanliiuin kaupunkiin, saksalaisten rakentamaan
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hienoon uuteen kaupunkiin sekä kolmeen esikau-

punkiin Warthen vas. ja kahdeksaan esikau-

punkiin (joukossa P:n vanliiminat osat) Wartlien

oik. rannalla. Kadut (suurin Williclmstrasse)

kauniit, leveät: toreja Alf e Markt, \Villielms-

platz. Sapiehaplatz, Köni^platz (jolla Perseus-

brunneu) ;
puistoja kasvit, puutarha, Schlossberg.

Huomattavia rakennuksia : katolinen tuomio-

kirkko (Dominsel-saarella), goottilainen Marien-
kirche-kirkko (v;lta 1433; katolisia kirkkoja

kaikkiaan 15, protestanttisia 3), alkuaan gootti-

lainen, 1552 renesanssitj-yliin uudestaan raken-

nettu raatihuone, uusi kaupungintalo, Kaczyns-
ki'n kirjaston (50.000 nid.), Keisari Vilhelmin

kirjaston (200.000 nid.) ja kaupunginteatterin ta-

lot, kunink. linna, \Viniary-sitadelli. Vilhelm I:n,

Fredrik Illm ja Bismarckin muistopatsaat. —
Kunink. akatemia, 3 lukiota, yläreaalikoulu, kor-

keampi tyttökoulu : keisari Fredrikin museo,
puol. tieteen ystävien museo, valtioarkisto. Kato-
lisen arkkipiispan ja kenraalikonsistorin istuin.

— JIaataloustuotteita jalostavia teollisuuslaitok-

sia, konepajoja (etupäässä maanviljelyskoneita ja

-työkaluja). Vilkasta maalaistuotteiden kaup-

paa. — Sähköraitiotie. — Historia. P. on
Puolan kuningaskunnan vanhimpia kaupunkeja.
tuli 900-luvun puolivälissä piispanistuimeksi, oli

Puolan ensimäisten ruhtinasten hallituskaupunki,

saksalaistui r200-luvulta alkaen, mutta tuli uu-

delleen puolalaiseksi uskonpuhdistuksen jälkeen.

Kukoistusaika 1500-luvulla. Siitä pitäen rap-

peutui 1800-luvulle asti. E. E. E.
Posessionaatti (lat. posse'ssiö = omistus, < pos-

sicitVc = omistaa) , tilanomistaja, suurtilallinen.

Posetiivi (ks. Positiivi), mus., selässä kan-
nettava tai rattailla kuljetettava pienten urkujen
kaltainen kerjäläissoittokone. joka vääntimen
avulla saatetaan itsetoimivasti .soimaan. /. K.
Posidonialiuske geoh, orgaanisia aineita sisäl-

tävä liuske Juramuodostuman alaosassa, on saa-

nut nimen.sä siinä kivettyminä esiintyvästä Posi-

donia simpukasta.
Posio, Kuusamon pitäjässä P:u ynnä muu-

tamista muista kylistä ja taloista muodostetta-
vaksi määrätty uusi khrakuuta (sen. päät. 1

p:ltä huhtik. 190S). P:n khrakuntaan tulee kuu-
lumaan myös eräitä taloja Taivalkosken, Pudas-
järven ja Rovaniemen pitäjistä.

Posiojärvi, monimutkainen, saarekas järvi

Kuusamossa. Kitkajoenreitin latvoilla. Ylikitka-
järven länsipäässä, samalla tasolla sen kanssa
ja salmen yhdistämänä siihen: pinta-ala n. 29 km^
suurin pit. n. IS km. P:n länsipäähän laskee
joki Kitkajoen äärimäisistä lähdejärvistä. Posio-
lammista. (vrt. Kitkajoki.) L. U-nen.

Positiivi. 1. (lat. posi^frx.s = alkuperäinen),
perusaste, se adjektiivimuoto, jolla yksinker-
taisesti merkitään, mimmoinen jokin esine on
vertaamatta sitä ilmoitetun ominaisuuden mää-
rän puolesta mihinkään toiseen esineeseen, vrt.

Ko m parat s ioni.
2. ks. Positiivinen.
3. ks. V a 1 o k u v a u s. A. K.
4. P.-uruiksi nimitettiin muinoin pieniä siir-

rettäviä kirkkourkuja. jonimoisia tarvittiin suur-
ten katolisten kirkkojen monilukuisten alttarien
ääressä pidettäviä jumalanpalveluksia varten.
Näitä käytettiin myös orkesterisoittimena 16 :n-

nella ja 17:nnellä vuosis. Nimitys on nyttemmin

siirtynyt kotiurkuihiu, sekä muuntuneessa muo-
dossa ..posetiivi"- (ks. t.) soittimeen. /. K.
Positiivinen (lat. posifum = pantu, asetettu),

myönteinen; esim. ,,p. arvostelma", ..p. k ä-

s i t e" on sellainen, joka väittää jotakin asial-

lista 1. määrättyä, vastakohtana kielteiselle arvos-
telmalle ja käsitteelle; säädetty, sääntöperäinen,
esim. p. oikeus (ks. t.) vastakohtana luonnon-
oikeudelle (ks. t.) 1. järkioikeudelle. „P. u s-

k o n t o" tunnustaa erikoisia, ilmestykseen nojau-
tuvia uskonkappaleita, vastakohtana luontaiselle

uskonnolle. ,,P. filosofia" on tavallisesti =
positivismi (ks. t.) ; kuitenkin esim. Scbelling
käj-tti nimitystä „p. filosofia" aivan toisessa

merkityksessä, osoittamaan omaa myöhempää fi-

losofiaansa, joka läheni positiivisten uskontojen
käsitystapaa. Positiivinen luku (matem.),
ks. N e g a t i i V i n e n 1 u k u. A. Gr.

Positiivinen laki, säädetty laki, ks. L a k i.

Positiivinen oikeus.
Positiivinen oikeus, säädetty eli säätönäinen

oikeus. Valtion sisäisen oikeuden alalla on p:ta
o:ta kaikki se oikeus, joka on syntynyt valtio-

vallan (..lainsäätäjän") nimenomaisen tahdonilmai-
sun, lainsäädäntötoimen vaikutuksesta ja joka,

ainakin nykyajan valtioissa, samalla aina on kir-
joitettuna oikeutena voimassa. Sen vasta-

kohtana on tavanomainen oikeus. — Valtioiden
kesken voimassaolevaan (kansainväliseen) oikeu-

teen nähden voidaan, jos kohta eri merkityksessä,
p:ksi o:ksi nimittää niitä oikeusohjeita, jotka
nimenomaisilla valtiosopimuksilla on saatettu voi-

maan ja jotka siten sisällöltään ovat tarkemmin
määrätyt kuin tavanomaiseen oikeuteen perustu-
vat kansainväliset oikeusperiaatteet, ks. L a k i.

Oikeus. R. E.

Positiivinen oikeusjärjestys, se osa oikeus-

järjestystä, jonka varta vasten säädetyt oikeus-

ohjeet määräävät, ks. Positiivinen oikeus.
Positiivisesti sähköinen ks. Sähkö.
Positivismi (ks. Positiivinen) on tie-

teellinen katsantotapa, joka tahtoo nojautua yk-
sinomaan vaarinotettaviin tosiasioihin, hyl-

käämällä kaikki epävarmat, mietiskelemällä muo-
dostetut arvelut asioista, jotka eivät ole havait-

tavissa. Filosofisena oppijärjestelmänä p. on sitä

mieltä, ettei voida tietää mitään maailman äärim-
mäisistä alkusyistä eikä olevaisen sisäisestä ole-

muksesta, vaan kaiken tietämisen, kaikkien tie-

teellisten tutkimusten ja teoriojen tehtävänä on ai-

noastaan kuvata ilmiöitä ja kertoa, missä järjestyk-

sessä ja millaisissa yhtymissä ilmiöt näyttäyty-
vät. Tälle pohjalle C o m t e (ks. t.) perusti oppi-

järjestelmänsä, jolle hän antoi nimen p. eli posi-

tiivinen filosofia ja jossa hän selittää, mitenkä
ihmiskunnan maailmankäsitys asteittain kehittyy

..teologisesta" katsantotavasta positiiviseksi. Sie-

meniä tällaisiin mielipiteisiin tavataan jo muinais-

aikana, m. m. Protagoraan opissa, sekä yleensä

monien filosofisen empirismin (ks. t.) edustajain

ajatuksissa. Uudella ajalla jo Hume esitti sangen
selvästi saman periaatteellisen katsantotavan,

vrt. Ilmiö. Agnostisismi, Spencer.
A. Gr.

Positivisti, positivismin (ks. t.) kannattaja.

Positivistinen, positivismiin (ks. t.) kuuluva.

Posito liat.), edellyttäen.

Positsioni (lat. posi'tiö < pö« ere = asettaa)

.

asema, asento.
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Positsionijiirjestelmä 1. positsiouiperi-
1 .1 t e ks. 1. II k u j tk r .1 e s t e 1 m & U
Fositsionikulmn. Jos kaks^i tähteä .1 ja H,

1'ista .4:11 asonia on tunnettu, mutta lt:n tuntia-

maton, on niin likrllU toif^iann, että ne ovnt piti-

kallaiin seisovan kaukoputken piirissä näkyvissä,

voidaan B:D asema määrätä mittaamalla erityi-

•H-ILI mikrometrilaitteolln li -.n kulinaetäisyys

.4 : rits sekä B:n |>ositsionikulma. joka on se kulma,
minkä ii:stä .4 :han vedetty viiva muodostaa .4 :n

kautta kulkevan deklinatsioniympyrän kanssa.

Kulma luetaan |>ohjoi-iesta idiiu, eteliin ja län-

nen kautto. //. R.

Poskihampaat, ravinnon laadun mukaan suu-

resti vaihtelevat nisiikkäiden takahampaat (ks.

Hampaat ja Nisäkkäät). Tärkeimmät
laadut ovat : piikkipä iset ihyöuteissyöjillä),

'«ahateräiset (lihansyöjillä). \i y s t e r m ä i-

set (kaikkiruokaisilla) ja k i i 1 I e p o i m u i-

set, joissa kovat, hammaskiilteen peittämät

osat ja kiilteettömut pehmeämmät osat vuorot-

televat I puhtailla kasvinsyöjillä). /. V-s.

Poskiluu ks. Pääkallo.
Poskipussit, nisäkkäiden suuontelon sisäpuo-

lisia (t. jKiskien ulkopuolisia, ulkoihostu synty-

neitä) ruokasäiliöinä toimivia pullistumia. Sisä-

puoliset p. on nokkaeläimillä, lukuisilla jyrsi-

jöillä ja useimmilla apinoilla, ulkopuoliset taas

ta.<:kuhiirillU (Geomys). l. V-s.

Posliini (ruots. porslin. saks. Porzellan, ransk.

IKircrllaim; < it. porceJfuna = posliinisimpukka)
ks. 8 a V i t e o 1 1 i s u u a.

Posliinikotilo (Cx/proca). etukiduksisiin
1 1'roiinbranrhialn) kuuluva merikotilosuku. Nimi
johtuu po^liinimaisesta. hyvin kiiltävästä ja si-

ii-ein kaiiniinvilrisestä kuoresta, joka
imiodoltaan yleensä on
.~oikeahko. yläpuolelta ku-
pera, alapuolelta litte-ähkö,

Ke.^kellä alapintaa olevan

pitkitliiisen rakomaisen
aukon reunoilta ikäänkuin
turvonnut, sisäänkiertynyt
ja poimuinen. P:t kuu-
luvat suosituimpiin ko-

ristekotiloihin. Euroopassa
lienee tunnetuin Intian-

merensä elävä t i i k e r ip. (C. tigri»), jonka
kuori on melkein pienen nyrkin kokoinen, hy-

vin sileiipintainen, pohjaväriltään vaalea, mutta
täynnä mustia, sinisiä ja keltaisia pilkkuja. Toi-

nen laji, niinikään Intiannicressä tavattava,

l-2,i cm pitkä, kellanvalkca kaurikotilo
(C. moneta) on vanhoista ajoista saakka ollut

tirkeft kori^tunväline ja rahanva-stine troopilli-

reua Afrikansa ja Aasiassa. Tätä nykyäkin se

vielä käy rahasta suuri-ssa osa.s»a Afrikkaa, Sia-

misMi Ja paikoin Ktii Intiassakin. .Xrah. kaup-
piaitten välityksellä ..kaiirit" levisivät aikoinaan
hyvin laajalle sekil Auniaan että Eurooppiiankin
— niitä on löydetty Liivinmaulta ja Gotlannista
wAkka ja yhä nlelliM-n lapaa niitä naisten ko-

nsteina eräillä IJliisi .\uHian ja Itä-F.uroopankin
kannoilla. ..Kurssi" oli tietysti erilainen eri ai-

koina ja tuontimatkan pituudesta riippuen.

Taka-IntiaMsa nykyään n. 20 kpl. vastaa arvossa
I penniä. /. V-».

Poaliinimaa - kaoliini Ika. t.).

Posliinimaalaus, |K)i.liinlesiiii-i(l<>ii. valii-ii, lau-

le.i-i:i

PosUlnikoUIolia.

tasien, laattojen, fijniuricu y. m. koristamiiiou

yksi- tui monivärisillä kuosi-, kukka- ja fii;uiiri-

maalauksilla. P. on : 1 a s i t u k s e na laista
n. s. kovan tulen (täysilioden-) maalausta,

1. lasituksen-päällistä 1. muffoliniaa

hiusta. Edellisessä värit, esineen puolii>oltetulle

Uiiskvii) pinnalle maalattuina ja lasituksen peit-

täininä, kiinnittyvät pohjaan.sa ja yhtyvät sula-

vaan, suojaavaan lasitukseen lopullisen kovaksi-

polttamisen korkeassa kuumuudessa. Tällaista

kuumuutta aniharvat viirit kumminkaan kestä-

vät; vanhemmalla euroopp. p:lla oli käytettävä
nään vain yksi ainoa, koholttisini (kiinalaisilla

ja japanilaisilla lisäksi eräänlaatuiiien veripiiiiai-

iien kupariväri) ja täten alilasitusmaalaus aluksi

olikin vain sinimnahiiista. Koko joukon väljempi

on lasituksen-päällisen p:n viiriasteikko, ja val-

miiksi lasitetun ja poltetun esineen pinnalle suo-

ritettu maalaus kysyy lasittuakscen ja kiinnit-

tyukseen n. s. nuiifeliuunissa vain lievempää kuu-
muutta. Tiiysilieden-maalaus— tekijältään suurta

kätevyyttä kysyen (korjauksia jälesläpäin ei voi

tehdä) — on vaikutukseltaan varman reipasta ja

välittömän tuoretta, jotavastoin emaljimaalauksen
tekniikkaa jatkava muffelivärimaalaus helposti

takertuu liian hienostelevaan työtapaan, jonka
ohella ohuesti sivellyt värit ovat kulunii.selle

alttiita; tämän haitan kiinalaiset, tiissäkiu suh-

teessa eurooppalaisten mestareina pysyen, vältti-

vät matalan reliefin tapaisilla paksuilla, läpi-

kuultavilla ja -kuultamattomilla emaljiviireillään.

Itä-aasialaista alkuperää on myöskin ali- ja yli-

lasitusmaalausta samassa esinees.sä yhtaikaa kiiyt-

tävä koristustapa. — Alussa euroopp. p. (jälkeen

v:n 1709. jolloin BöltRer Meissenissä keksi poslii-

nin valmistuk.sen) oli aiheiltaan pääasiassa kiina-

laisten jäljittelyä, mutta vapautui rokokoon ajalla

omaaiheiseksi, rokokoon siroon tapaan koriste-

his.saan esittäen metsästyskohtaiiksia, puisto- ja

mai.semakuvia ja sittemmin kaikiksi ajoiksi tyy-

pilliseksi käynyttä naturalistista kukka-
maalausta. 1800-luvun alkupuolella p. maa-
laustaiteen tapaisia vaikutelmia yritettyään on
vuosisadan keskivaiheilla täydellisessä rappio-

tilassa. Käiinnekohtana parempaan on v:ii 1867

maailmannäyttely merkittävä, jolloin p., huo-

miota herättäneen japanilaisen kokoelman vaiku-

tuksesta, alkaa uudestaan yletä. Worcester Royal
Poreellan Company En^rlannissa teki alun, mutta
vasta Kööpenhaminan (1779 perustettu) Kunink.
posliinitehtaan onnistuu maalari Arnold Kro^'in

johdolla (jälkeen 1885), jap. keramikon Makudiin
menettelytapoja seuraten, kemian keksimillä

uusilla alilasitusväreillä (pehmeävivahteisen sini-

maalauksen lisäksi kromivilieriä. ruskea, harmaa
ja vaaleanpuna), uusilla aiheilla (etenkin eliiin-

esitykset mainioita) kohota uudpmman ajan tek-

nillisten ja taiteellisten vaatimusten inukaisen

p:n ensi sijalle, ja sen merkitys posliiniteolli-

Huudelle on ollut tärkeä ja yleisniaailinallinen.

ks. S a V i t e o I 1 i s u u s. [Strelc-Tschi-uscliner.

..llandhuch der Porzellan- u. Glasmalerei"
(4;s pain., 188.'?), Klirnke, „Anleitung zum Maleii

aiif Porzellan u. Gla.s" (6:8 pain., 1903), .Iän-

nickc. ..Ilandbuch der Porzellanmalerei" (1891).

Hermann. ..Die Glas-, Porzellan- u. Emailmalerei"
(2:nen pain.. 1894), Strengell. ..Opas taideteol-

lisiiiiHyhdisfyksen museossa" (1914). — Malli-

kokoelmia ovut julkaisseet Göppinger (1890-90).



905 Posliinipainos— Post 906

I>audien (1891-94), Deininger (1892), Henriquea

(1894), F. S. Meyer (1900).] V-o N.

Posliinipainos. paperille painettujen väri-

kuvalQ siirtäminen paperilta jonkun sideaineen

avulla lasiamattonialle posliinille. Kuvissa on

kiiytettävil metallivärejä. jotka kestävät lasiami-

sessa tarvittavan kuumentamisen. V. n.

Posliinisavi = kaoliini (ks. t.).

Posliinisälpä 1. passauiitti, osittain kao-

liiniksi muuttunut, skapoliittiryhmään kuuluva

kivennäinen. (E. il-nenj.

Possart, Ernst (s. 1841), saks. näyttelijä,

tuli 1SC4 Miinchenin hoviteatterin jäseneksi, 1895

sen jolitajaksi. Perusti 1901 Miinchenin Prinz-

Rejrcnttheaterin. V. 1905 P. vetäytyi yksityiselä-

piään ja antautui kirjallisiin töihin. Luonnenäyt-
telijänä, varsinkin Shakespearen tulkitsijana P.

on saavuttanut suurta menestystä, samoin teatte-

rinjohtajana hän osoittautui erittäin kyvykkääksi
saaden aikaan paljon uudistuksia sillä alalla. Hä-
nen teoksistaan mainittakoon : .,Die Separatvor-

stellungen vor König Ludvijj II" (1901) ja „Der
Lehrpxng des Schauspielers" (1901). H. Kr-n.

Posse (saks.), farssi (ks. t.), burleski, huvi-

näytelmä (ks. t.).

Fosse, ikivanha ruot*, aatelissuku, kotoisin

Länsigöötanmaalta. Eri haaroja siitä on koro-

tettu vapaaherran- ja kreivinarvoon. Huomatta-
vimmat sen jäsenistä ovat:

1. Knut P. (k. 1500), soturi, Viipurin linnan-

isäntä, joka erityisellä maineella otti osaa Brunke-
bergin taisteluun 1471. tuli valtaneuvokseksi 1473

ja seur. v. mahtavan Eerik Akselinp. Tottin puo-

lesta Hämeenlinnan isännäksi. Senjälkeen hä-

nen kohtalonsa liittyvät Suomen historiaan. Lii-

tyttyänsä Sten Stureen hän 1487 tälle valloitti

Raaseporin Lauri Akselinpojan leskeltä Katariina
Kipertziltä. Hoidettuansa ajoittaisin jo ennenkin
tärkeän Viipurin linnanisänuän virkaa P. nimi-

tettiin 1495 siihen varsinaisesti ja johti täten

sen kuuluisaa puolustusta venäläisten hyökkäystä
vastaan, joka ..Viipurin pamauksella" torjuttiin.

V. 1496 hän oli mukana sotaretkeltä Ivangorodia
vastaan. Saatuansa 1499 Kastelholmankin lääni-

tykseksi hän siellä kuoli maalisk. 25 p. 1500.

2. Göran Nilsson P., ratsumestari, Nar-
van isäntä 1590, näyttiiä ensin pitäneen Kaarle
herttuan puolta, mutta liittyi 1598 Sigismundiin
ja johti StÄngeän taistelussa kuninkaan sota-

joukon oikeata siipeä. Jäi kuitenkin Ruotsiin,

mutta jouduttuansa uudestaan herttuan epäluu-
loon hän V. 1603 pakeni Puolaan, jossa kirjoitti

herttuata vastaan kuuluisan herjauskirjansa
..Hertig Carls slagtarebänk". Kuolinvuosi tunte-

maton.
3. Göran Knutsson P. (1556-1616) , valta-

neuvos, otti osaa Venäjän sotaan Juhana III:n
aikana, m. m. ollen mukana onnettomalla sota-

retkellä 1590, joka. niinkuin itse kertoo, „nimi-
tetään kylmäksi talviretkeksi, joka oli varsin
onneton, jolloin enemmän kuin 6,000 sotamiestä
nälästä ja kylmyydestä Venäjällä menetti hen-
kensä". Tuli valtaneuvokseksi 1591. Herttua
pyysi 1595 häntä 6-8.000 miehen suuruisen sota-

joukon kanssa lähtemään Suomeen Klaus Flemin-
giä vastaan, mutta P. kieltä\-tyi. V. 1597 hän
lähti Sigismundin luo, joutui Stängeän taistelussa
vangiksi ja tuomittiin Linköpingissä hengeltä,
mutta armahdettiin. Vankeudestaan hänet vapau-

tettiin vasta 1603 Suomen aateliston pyynnöstä,
mutta pakeni jo saman vuoden lopussa, yhdessä
edellämainitun samannimisen orpanansa kanssa,
Puolaan. K. G.

4. Arvid P. (1820-1901), kreivi, valtiomies;

toimi ensin virka-alalla, v:sta 1849 maanviljeli-

jänä; otti v:sta 185G aatelissäädyn jäsenenä osaa
säätyvaltiopäiviin vastustaen 1865-66 eduskunta-
reformia; oli 1867-81 toisen kamarin jäsenenä.
1876-80 sen puhemiehenä, 1881-90 ensimäisen ka-
marin jäsenenä. P. oli kauan aikaa eduskunta-
reformin jälkeen muodostuneen maamiespuolueen
vaikutusvaltaisimpia johtajia, tuli pääministe-
riksi 1880 ja hoiti jouluk. 1880-maalisk. 1881

myöskin raha-asioita, mutta luopui kesäk. 1883,

kun maamiespuolue hylkäsi hänen ehdottamansa
puolustuslaitoksen uudistamisen: 1883-89 kamari-
oikeuden presidenttinä. J. F.

Posselt. Ernst Ludwig (1763-1804), saks.

historioitsija; toimi opettajana ja virkamiehenä
v:een 1796; hänen aikaisemmin paljon luetuista

teoksistaan mainittakoon : „Ge3ehichte der Deut-
schen" (1789-90), „Geschichte Karls XII" (1790.

Voltairen mukaan), „Geschichte Gustavs III, Kö-
nigs der Schweden und Gothen" (1792, myös ruot-

siksi). J. F.
Possessiivinen (lat. possessVvus), omistusta

koskeva 1. ilmaiseva. P. genetiivi ks. Gene-
tiivi, Possessiivipronomini (omistus-

asemo) ja Possessiivisuffiksi (omistus-

liite) ks. Omistusmuoto.
Possevino [-vi'-], Antonio (1533-1611), it.

jesuiitta, tuli jesuiitta-veljeskunnan jäseneksi

1559, toimi katolisen reaktsionin hyväksi Savoi-

jissa ja Ranskassa ja tuli jesuiittakenraalin sih-

teeriksi 1573; saapui jouluk. 1577 paavin legaat-

tina Ruotsiin, missä sai 1578 Juhana III: n tai-

pumaan katolisuuteen ; tuli uudelleen Ruotsiin

heinäk. 1579; silloin oli Juhanan katolinen into

jo laimentunut, mutta P. työskenteli edelleen ka-

tolisuuden hyväksi tässä maassa, m. m. toimitta-

malla ruotsiksi jesuiitta Canisiukseu katkismuk-
sen, lähettämällä ruots. nuorukaisia Olmiitzin ja

Braunsbergin jesuiittakollegeihin ja vaikuttamalla

ratkaisevasti kruununperillisen Sigismundin us-

konnolliseen kantaan; palasi Roomaan 1580 ja

sai 1581 paavilta käskyn lähteä Moskovaan vä-

littämään rauhaa Iivana IV :n ja Puolan kunin-

kaan Stefan Bäthoryn välillä; saikin taramik.

1582 aikaan 10- vuotisen aselevon: tuli 1587 pro-

fessoriksi Padovan yliopistoon; häntä käytettiin

sittemmin myöskin Ranskan kuninkaan Henrik
IV :n ja paavinistuimen välisissä neuvotteluissa;

P :n kirja ..Commentarii di Moscovia", sisältävä

kertomuksen hänen Venäjän-matkastaan, julkais-

tiin V. 1596. .,ReIazione sul regno di Svezia"

1876. [L. Karttunen, „A. P."]

Possibilistit (ransk. possibZe = mahdollinen),

nimitys, jota käj-tettiin eräästä 1880-luvulla esiin-

tyneestä ransk. sosialistiryhmästii, koska se sa-

noi toistaiseksi tyytyvänsä siihen, mikä oli rau-

hallista tietä saavutettavissa: p:eja sanottiin

erään heidän johtajansa Broussen mukaan myös
broussisteiksi. P. nimitystä on myöskin
käytetty eräästä Espanjan tasavaltalaisten ryh-

mä"stä. J. F.

Post (lat.). perästä, jälkeenpäin.

Post, Albert Hermann (1839-95), saks.

oikeusoppinut : toimi Bremenin ylioikeuden tuo-
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mariua: troreett isissä tutkimuksissa P. koetti

I"
' " '

. !cn synnystä ja koliityksestii

! 'itiptivlli>tä nienvttolyii iiou-

.1 •!! Huchoft-nin riiiualla pidet-

I
; oikfustu-ttHM» |«'ru.-t:i|i>nii: teok-

si.. . -.> .\ .;..rf.i'soli dt>s Riflils"" (IStlT). .,Ein-

leiluop in eiue NaturwisseDsclinft des Ke<'lit.s"

[\»:i\. ..Der LrspruDj: des KcchU" (1876).

Griindriss drr ethnologischen Jurisprudenz'' ipIUl-

teo.-. IMU 951 y. m. J. F.

Post. Hampus Adolf von |182J-1911),
rii' t< tiedemies. .\Dtnutui ensin sotilasuralle,

1851 ja joliti »eujiilkivn Heyniyren
!. i v:een 1S69. Tiiiiltii kutsutliiii hltnet

ljliuii.iu ai.ianviljelysopi^-toou miianviljelyskemian
ja f^eolopian ojiettajnksi. josta toimesta erosi 1892.

P:n toiminta on useilla aloilla ollut uraaaukova.
niinen tutkimuksensa moreeneista olivat nikoi-

ri •impiS todi>tuksia silloin riidaualuisen

I ruin oikeudesta. Siimoin on liiineu

L.:i-i i i.i.tllisillä ja >:eolopisilla tutkimuksillaan
liuotkin soista ja maalajeista perustaulaskeva ja

pysyvä merkitykseusS. Tärkeitä ovat myös P:n
oppikirja ja tutkimukset maanviljelyskemiau ja

iiiaal.Tiiopin alalta. K. Miun.
Postage {poitidif (enjrl.). postimaksu.
Postamentti (ruots. imslamcnt). jalusta, pe-

rii-ta, .-.im. kuvapatsaan, pylvään y. m.
Postbothninen, peolo-iinen nimitys hotlinia-

lai^ta muodostumaa nuoremmille vuorilajeille.

Post Cbristum (Post C li r i s t u m n a-

tunic lat.i. jälkeen Kristuksen (syntymän).
Postdateerata iransk. pottdntcr. < lat. post

-

|H-r.istäpäin. ja datum. ks. Datum il. päivätä
oikt-.ita [läivttmäärUä myöhäisemmäksi.

Postdentaali (lat. po«/ = takana, ja d<"nÄ = ham-
iiia>). kicl\l.. sellainen dentaali (ks. t.), jota muo-
dostettaessa kielenkärki koskettelee ylähampaidcn
takapuolta.

Posteerata (ruots. poslern. < ransk. jtoste =

asemapaikka I. a-ettaa jokin paikalleen, asettaa
valttiin.

Poste restante /iioilrenlii'!/ (ransk. poale -

posti, ja rr«/. r = jäädä). .Jos lälietys on säilytet-

tävä miläräpaikan postitoimistossa kunnes se

»ieltfl noudetaan, on läliettäjän siilien merkittävä
..Noudettava" tai ..Poste restante". Postista nou-
dettaviin luetaan myöskin alkukirjaimilla, nume-
roilla tai muilla sovituilla merkeillä varustetut
lähetykset, joiden välittämistä ja käyttöä useissa
m«i»«a on liikuisain väärinkäytösten takia mel-
koisesti rajoitettu. Th. A.
Post featum (lat.), juhlan jälkeen s. o. liian

myötiiiiin.

Postglasiaalinen ilat. po»/ r jälkeen, ja gin-
cim -jiiii), jiiiikaudeii jälkeinen, kvartäärisystee-
min (k^. t.) nuorempi osiLsto eli holosceni,
johon luetaan kaikki jääkauden jälkeen syntyneet
muodoiitumat. ~ P. aika, jääkauden jälkeinen
•ika. (E. H-nen.)

Postglossaattorit ks. r: I o s h a a t t o r i t ja
K o m m e n t ;i a t t o r i I .

Post hoe. ergo propter hoe (lat.i. tämän jttl-

kecn. «ii* tämän johdosta (virheellinen johto-
pUKIÖai.

Posthumus k». Postumus.
Posti k-. Posti lai to».
Postiasema ks. Postitoimistot.
Postiasetukset. Ensimäinen nuolsin fiosti-

I
asetus (|K>$tiukuljtftukscsta) ilmestyi yleisen posti-

I laitoksen syntymUvuonna 1C30. ja siitä alkaen on
niitä julkaistu melkoinen joukko ohjesiiäntiunä

I

postitirehlöörille (l<i7:l, l(i9S, 1704, 1817», postin-

laikastajille 1707, 1817), postimestareille (l(>4;i,

108(5, 1707, 1817). postinkuljettajille (viini. 1817),

taksoina y. m. 1!uotsin vallan aikana ilmesty-

neihin n\ääräyksiin perustuivat suureksi osaksi

ohjesäännöt v:lta 1817 sekä ..Ehdotus talous- ja
hallintolaiksi" v :lta 1855 (sen posfiosa), jota

viimemainittua postitoimistot pitkät ajat käytti-

vät käsikirjana. — Suomessa ovat nykyään voi-

massa seuraavat postiasetukset: postijärjestys ja

-johde.sääntö, kumpikin vilta 1881, niihin vuo-

sien kuluessa tehtyine monine muutoksineen ja

lisäyksineen; postimanifesti v:lta 1890 (ks.

Postilaitos): asetus ])ostivirkailijain kelpoi-

suusehdoista 1898; palkkaussiiäntö 1912; vapaa-
kirjeiusetus 1898; postin ja rautateiden välisistä

suhteista, arm. kirj. postihnllitukselle 1870; yksi-

tyisten toimittamasta postinvälityksesfä ja pos-

tien kuljettamisesta höyrylaivoilla, kumpikin
v:lta 1877; postilipun käyttämisestä laivoilla

1893; kan.sainviiliset postisopiiiuikset .sekä Kiiot

sin, Norjan, Tanskan ja .Saksan kanssa erinäi-

sistä postiasioista tehdyt erikoissopiimiksct.

Kiertokirjeillä, kiertokirjeliifeillä ja yleisillä kir-

jelmillä postihallitus sit<i Jiaitsi s^iattaa eriiiiiisiä

määräyksiä alaistensa tiedoksi ja noudatettavaksi.

Th. A.

Postiautomaatti, kone, joka tekee postiliiken-

teessä usein uudistuvia mekaanisia toimituksia.

•Sellaisia ovat esim. kirjeiden ja postiosoitusten

leimauskoneet sekä koneet ])osliinerkkien ja -kort-

tien myyntiä varten. SähkOmooltorilla käyväiln
kirjeiden leimauskoneeseen panuajiii kirjeet mää-
rätyn paksuisissa pakoissa, joista kone vetää aina
alimman telainsa villiin. Niiden läpi kiilkiessiuin

kukin kirje tulee leimutuksi. Postiosoitusten lei-

mauskoneeseen kortit pistetään yksitellen yl-

häältä ja kammesta kierrettäessä kone tekee

korttiin kaikki ne merkinnät, jotka muuton oli-

sivat käsin kirjoitettavat, sekä leimua samalla sii-

hen kiinnitetyt merkit. Postivirkailijan on kir-

joitettava ainoastaan nimensä vastaanottamansa
rahamäärän todistukseksi. Koneen paiiiotelaan

cm päivittäin muulettava uusi ))iiivämäiirän nu-

mero sekä tunnittain aina kutakin tuntia vas-

taava luku. — Postimerkki- ja -korttiaiitomaatit

ovat rakennetut yleensä samiuin tapaan kuin ta-

valliset t.avara-automaatit, jotka määrättyä ko-

koa olevan metallirahan painosta joutuvat toi-

mintaan. V. n.

Kirjeiden lelmaua-
kone.

PoHttosoliuRli-n IflmauBkMno.
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Postidiligenssi ks. Postilaitos (postin-

kiiljctusi.

Postiekspeditööri ks. Postivirkailijat.
Postietuanti (ruots. postförskolt, ransk.

remtioiirscmeyil, saks. Xachnahme), se rahamäärä,
joukii lUliettäjä on postilähetykseen merkinn}'t

vastaanottajan maksettavaksi. Tämä rahamäärä
peritään ja toimitetaan lähettäjälle postilaitok-

sen välityksellä. Postinvaihdossa Venäjän kanssa
sanotaan postietuantia jälkivaatimukseksi. Suo-

messa ruvettiin etuantilähetyksiä välittämään

1881. Venäjän kanssa 1891. ulkomaiden kanssa
1895. P:lla saattaa ylimalkaan varustaa kaiken-

laatuisia lähetyksiä (ulkomaille: paketteja muu-
tamiin maihin, kirjelähetyksiä Ruotsiin ja Nor-
jaan). Korkein etuantimäärä on: Suomen rajo-

jen sisäpuolella 5,000 mk. eli 1.875 ruplaa (al-

kuaan 500 mk.). Venäjälle 5,000 ruplaa, ulko-

maille 500-1,000 mk., ollen ulkomainen etuanti

ilmoitettava : postipaketeista Suomen rahassa.

Ruotsiin ja Norjaan menevistä kirjelähetyksistä

kruunuissa ja äyreissä. Suomessa sisään- ja ulos-

niaksetaan kotimaisten ja venäläisten lähetysten

etuannit sekä Suomen että Venäjän rahassa, ulko-

maisten yksinomaan Suomen rahassa. Th. A.
Postihallitus. Ruotsin vallan aikana ei Suo-

niossa ollut eri p:ta, vaan postiolojeu järjestäminen
maassamme kuului Ruotsin postihallitukselle (ks.

Postilaitos). Viime vuosisadan alussa aiot-

tiin maaliamme perustaa eri p., mikä aie ei

kuitenkaan toteutunut ennen Suomen menettä-
mistä. Vv ;u 1808-09 sodan aikana sekä myö-
hemminkin (v:een 1812 saakkai postikonttorit

valloitetulla alueella kuuluivat Venäjän armeiau
ylipäiillikön Turkuun perustaman sotapostin

(ruots. fältpostamt] alle, osaksi oli niiden yli-

valvonta samaan aikaan uskottu myöskin maa-
herroille. V. 1810 Venäjän ylipäällikön kanslian-

johtaja, ent. kapteeni Ruotsin armeiassa Gustaf
Ladau sai tehtäväkseen järjestää Suomen posti-

olot uusien olosuhteiden mukaisesti. Ladaun ehdo-

tus postilaitoksen muodostamisesta, joka pääasialli-

sesti perustui Ruotsin ajan postiasetuksiin. astui

pääkohdissaan väliaikaisesti voimaan 1811, mutta
lopullista tarkastamista varten se jätettiin hal-

litusneuvostolle, minkä jälkeen se muutoksineen
vahvistettiin 1816. Tammik. 1812 nimitettiin La-
dau vastaperustetun itsenäisen postilaitoksen pääl-

liköksi, jota virkaa hän sitä ennen oli hoitanut
väliaikaisesti. Sitä paitsi hän toimi samalla hal-

litusneuvoston (sittemmin senaatin) jäsenenä.
V. 1S19 p. muutettiin Turusta Helsinkiin. —
Edellämainitun asetuksen mukaan v ;lta 1816
muodostivat p:n postitirehtööri, sihteeri ja kam-
reeri, joita avustivat kielenkääntäjä, ekspeditööri

ja reistraattori sekä tarvittava määrä muita
virkailijoita. Ensiniäinen ohjesääntö postitireh-

töörille ilmestyi 1817. ja lisämääräyksiä hänen
sekä p:n tehtävistä on sittemmin julkaistu posti-

asetuksissa 1881 sekä myöhemmin. — Pääposti-
tirehtöörin arvonimen sai Suomen posti päällikkö

1888. Apulainen määrättiin hänelle 1842, mikä
virka lakkautettiin 1859 ja perustettiin uudel-

leen 1891, Vv. 1859-81 Helsingin postinhoitaja

tarvittaessa toimi postitirehtöörin sijaisena. —
Nyttemmin on p. jaettu kolmeen osastoon

:

kansliaosasto, jota johtaa sihteeri (virka- ja

palvelusmiesten määrääminen toimiin, virka-

ja erohakemukset, virkavirheiden rankaiseminen.

vahingonkorvaukset y. m. s.), kamreerin joli-

lama tiliosasto (ylöskannon ja tilien tarkasta-

minen, maksusuoritukset, postimerkkivaraston
hoitaminen, postitaksojen laatiminen y. m.),

kumpikin v :sta 181G, ja liikenneosasto (v:.sta

1888), jonka johtajana toimii liikennetirehtööri

(uusien postitoimistojen perustaminen ja vanho-
jen muodostaminen, postinkuljetukset, aikataulut,

tilasto ja käytännöllisten postiasiain järjestely

yleensä). Paitsi ylipäällikköä toimi p:ssa 1816
8 virkamiestä ja 1 vahtimestari, 1912 67 virka-

ja 9 palvelusmiestä (joista 36 naista). — vrt.

myös Postilaitos (Ruotsin-Suomen).
Th. A.

Postijuna, juna, jonka mukana kulkee täydel-

linen po.stivaunu.

Postikartta, kartta, joka sisältää postitiet ja

postitoimistot.

Postikongressi, kokous, johon maailmanposti-
yhdistykseen (ks. Postilaitos) kuuluvien
valtioiden edustajat kokoontuvat neuvottelemaan
ja päättämään kansainvälisen postinvaihdon edis-

tämiseksi tehdj-istä parannusehdotuksista. Tähän
saakka on Icansainvälisiä p:eja pidetty Bernissä

(1874), Pariisissa (1878). Lissabonissa (1885).

Wienissä (1892), Washingtonissa (1897) ja Roo-

massa (1906). — Ajan kuhxessa on niissä tehty

sopimuksia kirjelähetyksistä. arvokirjeistä ja -ra-

sioista, postipaketeista, postiosoituksista. rahan-

perimiskirjeistä sekä sanomalehtien ja aikakaus-

kirjain tilaamisesta, joista osa ei vielä kaikkialla

ole saatettu voimaan. Th. A.

Postikonttori ks. Postitoimistot.
Postikortti 1. k i r j ek o r tt i (ruots. pos/fcor^

Ruotsissa hrefkort, ransk. carte postale) on kiin-

teästä paperista valmistettu kortti määrättyä
kokoa (korkeintaan 14x9, vähintään 10 x" cm) ;

ne kuljetetaan avonaisina alennetusta maksusta.

Otsake ..postikortti" ei ole pakollinen yksityisten

valmistamissa yksinkertaisissa korteissa, mutta
maksetulla vastauksella varustetuissa (kaksois-

postikorteissa) pitää määrätyn kaavan mukaisen
merkinnän olla. Paitsi postimerkkejä ei niihin

saa kiinnittää muuta kuin lähettäjän tai vas-

taanott.ijau nimellä varustetun osoitelipun

(2x5 cm), ohuella paperilla olevia vignettejä tai

valokuvia, jotka kokonaan ovat kortissa kiinni.

— Ensimäisen ehdotuksen postimerkkileimalla

varustettujen paperikorttien käytäntöön ottami-

sesta teki Preussin silloinen postipäällikkö toht.

Stephan 1865. mutta tuloksetta. V. 1869 julkaisi

prof. Herrmann \Vienissä samansuuntaisen ehdo-

tuksen, jonka mukaan kortteihin, joihin ei pai-

nettaisi postimerkkileimaa, m, m. saisi kirjoit-

taa korkeintaan 20 sanaa. Hänen ehdottamiaan

kortteja laski Itävallan postilaitos liikkeeseen

vielä sam. v., ja ennen pitkää otettiin niitä

käytäntöön muissakin maissa. Suomessa yksin-

kertaisia 1871 ja kaksoiskortteja 1875 (sovellut-

tamalla niihin Stephanin ehdottamia muutoksia)

.

— Ensimäiset kuvakortit lienevät ilmesty-

neet 1870. — ks. myös Postilaitos (posti-

maksutK Postimerkit. Th. A.

Postikurssit. Suomen postilaitoksen virka-

miesharjoittelijoita varten toimeenpannaan (v :sta

1898) joka vuosi oppikursseja, joissa annetaan

opetusta postin toimintaa koskevissa asioissa,

kuin myöskin helpompia sellaisia postiljooneja

varten. TA. A.
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PostilaAtlkko. Paitsi tavallisia laatikoita

(ks. Kirjelaatikko) postiin jätettäviä lii-

Ket ' -i muissa otettu kiiy-

ta: t.i o*!\ksi postinierk-

kitii 1- .. .1.1 ..iiiin ..>l^>[ sisiiänkirjoitettavien

kirjrideo niiliin Uskomista ja postiinjUttokiiitiii

yli! -•• -'imi.sta varten. — Vilkasliikkeisissä

ka on (>ostikoDttorien eteisessä suljet-

tu... . .
.itikoita eli n. s. Ulterboxvfa. joita

Tuoknttiian yleisölle ja joista asianomaiset vas-

taanottajat voivat noutaa Ifilietyksensä. Th. A.

Postilaitos, julkinen laitos kirjeiden, paino-

tuotteiden, rahojen ja pakettien, paikoittain myös
matkustajain kuljettamista varten. Kaikesta
piittuen johtuu sana posti jo varhain käyte-

tyistä lat. sanoista poaita tiatio t. nian«io =

asema, sijaitsevn jos.sakin, s. o. määrätyillä vä-

leillä toisistaan sijait.sevat vailitopysiikit valtion

postinkuljettajia varten. Siitä aikna myöten ly-

hennys potta. — Alkuaan valtiot ylläpitivät posti-

yhteyksiä ainoastaan omia tarpeitaan varten,

yksityisten taas oli käytettävä tilapäisiä lähet-

tejlL Vasta myöhään, n. I6:nnella vuosis., rupe-

sivat eri maat perustumaan valtiolaitoksia. jctka

määrätyillä ehdoilla ja säädetystä korvauksesta
ottivat välittääkseen yksityistenkin lähetyksiä.

Vanhan ajan postit. Ikivanhoja ja

suuresti kehittyneitä valtioposteja oli jo muinai-
ses.<ia Epyptis.sä, Kiinas.sn ja Japanissa, heprea-

laisilla sekä Perussa ja Meksikossa. Erittäin

kuuluisaksi tuli Kyyrokscn Persiaan (6 vuosis.

e. Kr.l |>eruRtiima rat>u|>osti inrjriarrion ). piene.ssä

Kreikassa taan tultiin toimeen nopeajuoksui-
silla sanansaattajilla (htmerodromns). Harvinai-
sen tarkoituksenmukaisiksi keliiftyivät Roo-
man valtakunnan laajat ja lukuisat postiyhtey-

det, ajoneuvoja käytettiin rinnakkain ratsupos-

tien kanssa ja pysähdysasemia perustettiin tär-

keimpien valtateiden varrelle. Ylenmäärin rasit-

tavaksi kävi tämä valtiopo-iti Irursus publiciis),

varsinkin keisarikunnan aikana, postiteiden var-

rella osuvalle väestölle, se kun oli pakotettu
korvauksetta kuljettamaan ei ainoastaan virkn-

kirjelmiä. vaan myöskin valtion virkailijoita, vä-

liin koV'" !- legioonejakln. Rooman vallan

kukistti' ' sen suurenmoinen jiostilaitos-

kin ka: . iksen myrskyisinä aikoina. —
Keskiajan alkuvaiheilla moni germaanilainen
kansa yritti perustaa oman valtiopostinsa, mutta
ennen pitkilä hävisivät niistä jäljetkin. Yksityi-
^et UKkoivat kirjeenvaihtonsa välittämisen mat-
kustaville ja kauppiaille, jota paitsi luostarit,

ammattikunnat, kaupunpit y. m. omia tarpeitaan
varten palkkasivat lähettejä, joita ylimalkaan
muutkin saattoivat käyttää. Näistä välittäjistä,

jotka tavallaan olivat varsinaisen postin edcltä-

jil. mainittakoon läpi koko Euroopan samoile-
vat munkit, eriniiiset ritarikuntapostit. joista

Sak«an ritarikunnan nykyiseen Itu-Preussiin jo

IS.nnelln ru'/sis. perustama toimi erittäin sään-
nSlli.^esti. seka n. s. yliopistopostit, jotkn pää-
asiallisesti välittivät opiskelevan nuorison kir-

jeenvaihtoa kaukaiiimpienkin maiden kanssa ja

joista kuului-iimmaksi tuli Pariisin yliopistoposti

Suuri merkitys oli Saksan teurastajien välitys-

toiminnalla. Ostaakseen karjaa he matkustivat
laajalle, ottaen samalla perilletoimittaakseen yk-
sityisten lähetyksiä. Monin paikoin muodostui-
vat heidän matkansa niinkin säännöllisikBi. että

iiseut kaupuni:it ja kauppaseurat heidän kiiiissauii

tekivät varsinaisin postisopiniiiksia, myöntäen
heille korvaukseksi verovapauksia tai muita eri-

koisoikeuksia. Tourastnjapostien toiminta lak-

kasi itsestään vasta sitä myöten, kuin yleisiä

valtionposteja ]>eriistettiin. ISIeuestykspllä toimi

Saksassa keskiajalla myöskin n. s. k a ii punk i-

posteja, joita ylliipitivät kniippo-seiirat. tehden
keskenään sopimuksia säiinnöllisestä postinvaih-

dosta. Kiinpä oli mahtavilla Hnnsn-knupiinppilla
jo varhain omat postinsa laajalla kauppa-
alueellaan. Valtioposteja hallitusten omia tar-

peita varten toimi kaikkialla, muutamissa maissa
jotenkin säännöllisestikin.

Uuden ajan postiliikenne sanan varsinai-

sessa merkityksessä on vasta 16:nnen vuosis.

alkupuolelta, ja sen alkuunpanijana pidetään
yleensä Itävaltaan muuttanutta italialaista

Tassis-Torriani-siikua (tunnettu nimellä Thitrn

tind Taxis). V. 1516 sitoutui Franz v. Tassis
maksutta kuljettamaan Itävallan hallituksen lä-

hetykset ehdolla, että luin ja hänen jälkeläisensä

.saisivat pitää maksut niistä yksityisistä kir-

jeistä, joita samalla välitettäisiin. Nopeasti ke-

hittyi tämä n. s. T h u r n-T a x i s in posti ja

ennen pitkää se aikaansai, kiiyttäen ensi aikoina

ratsastavia kuriireja (postiljooneja) ja perusta-

malla postitoimistoja tiirkeämpiin paikkoihin,
.säännöllisen postinkuljetuksen .Mankomaiden,
Saksan. Itävallan. Italian jn Ranskan välillä.

Taloudellisesti yritys menestyi hyvin, samalla
kuin se tuotti yleisölle huomattavaa hyötyä. Pe-

rinnöllisenä liiänitykseiiii annettiin yksinoikeus
postilaitoksen ylläpitämiseen Saksan valtakun-
nassa ICOO-luvuUa Tliurn-Tnxisin suvulle, jonka
hallussa ,.valtakunnan pääpostimestarin" arvo-

nimikin pysyi kauan. Omia postilaitoksia tämä
suku perusti m. m. Italiaan. Espanjaan sekä
useimpiin Etelä- ja Keski-Saksan valtioihin.

Toi.set maat taas. kuten Brandenhiirp. Saksi y. m.,

vastustivat mainitunlaisia yrityksiä, väittäen

yksinoikeuden postilaitoksen perustamiseen kuu-
luvan joka maan hallitukselle, minkä periaatteen

he toteiittivatkin. Seurauksena oli, että sitä

myöten kuin yleisiä valtiolaitoksia eri maissa
perustettiin, lakka.si Thurn-Taxisin toiminta
niissä (Saksan pienemmissä valtioissa viimeiset

vasta 1867). Yleisiä valtioposteja on aikaa

myöten perustettu kaikkialla, m. m. Ranskassa
1.576, Englannissa i^^O. Tanska-ssa 1024, Venä-
jällä 16nO, Norjassa 1047. Saksassa (koko valta-

kuntaa, Baieri ja Wiirttemberp poisluettuna, kä-

sittävä yhteinen postilaitos) 1872. — Muutamissa
maissa ovat posti-, lennätin- ja telefonilaitokset

yhdistetyt.

M a a i 1 m a n p o s t i y h d i 8 t y 8 (Vnion poti-

tale univpmelle). .To viime vuosisadan keskivai-

heilla olivat kan-ainväliset postiolot käyneet
saneen sekaviksi, varsinkin mitä tulee erilaa-

tuisten lähetysten taksoihin. Osittaisia paran-
nuksia aikaansaatiin kyllä eri maiden kesken
teliilyillä erikoissopimiiksilla, mutta ne erosivat

toisistaan melkoisesti jota paitsi niitä oli suun
naton määrä. Niinpä oli yksistään Saksan mo-
nissa valtioissa voimassa yhteensä n. 100 eri

maiden kanssa tehtyä sopimusta, josta seurauk-

sen,! oli lähes 2.000 erilaista taksaa. Sekavien
posliolojcn järjestämistä varten jn niiden saatta-

miseksi yhdenmukaiselle kannalle kokoontui kan-
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Seuraava taulukko esittää eri maiden postitilastoa 1911 (lukuunottamatta sanomalehtiä) :

Suomi . . .

Alankomaat

.

Ameriikan
vallat . .

Belgia . . .

Iso-Britannia
lantl . . .

Italia . . .

ItjiTalta . .

Norja . . .

Ranska . .

Rnotsi . . .

Saksti . . .

Sveitsi

Tanska
I
Unkari . .

Veniija . .

Yhdys-

ja Ir-

2,110
1,50'

59.237

1,594

24244
10.920

9.656

3.431

14.177

3.308

40.950

3.973
1.208

5,716

15,958

177,1

162,0

18,i

13,0

26,s

31.1

94,1

37.8

132.6

13j!

10,4

33,4

56,8

,405,8

1,495

3,996

1,577

4,699

1,872

3,293
2.959

703
2,769

1,681

l.SS.i

942
2.297

3,646

9,400

Läheteliyjii ja tulleita kotimaisia ja kansainvlilisiu

tavallisia ja sisaan-
kirjoitPttuja

posti-

osoituksia

milj.

31jis 10.SS 8,55 0,38 Oj« I,«

160,» 107,58 290,86 0,«S 7,53 7,48

i) 376.40 «)81,M M 204,33 ^ ') 0.97 88,03

213,44 123,48 469,53 0,48 10,~ 5,97

3.35:3,57 923,19 1,368.10 0,3. 125ä 148.89

361.m 173,16 808,37 4.10 18,93 27,33

90ö.ia 601,4S 316,01 3,48 87,8. 44.14

64.K 17.80 15j8 4.93 1,80 1,45

l,549,ss 541,49 1.777.81 12,33 65,65 66.34

144.09 40,81 55,89 3.81 5.29 9,03

3,01 6.;, 1,871.43 1.897.17 S.K 298,71 186.21

216.i. 129,78 110,64 «,23 37.75 9,05

120,s; 39,73 25.33 1.30 8.09 5.3»

339,84 166,07 122,9, 2.38 38,15 30,50

871,-H 370,71 228,.« 4.96 16.73 43,71

126.6!

243,37

3,716,66

565,93

2.661,61

2,892,05

2,360.69

108,78

3,1.t4.o7

461.74

11,906.61

804.44

307.78

1,797,17

,5,725,11

to -tCl

23=5
» TTX ^
'^^"5O • , ^

(Tm tn —
O = r »

Ä* K"

tt Z to

f= »

7,3 2,6

22,4 16,5

24,0 14,8

70,8 19ji

8,6 4,5

26.3 17.9

23.3 6.4

33.8 13,6

23.1 6,6

4I.S 25,9

47.3 29.9

39.8 12,8

13,8 6,8

5^ 2,3

7,43

32,67

1,232,54

40,93

553,70

11.5,08

205.41

12,45

369,63

32.31

1,072,61

60,44

23,71

92,77

282,9.

6,43

28,33

1,23!,».

22,6.

414.13

76,73

197JI1

11,44

323.K
28,33

931.99

56.69

21,77

75,74

182,65

^) .\lnoastaan kansainvälisiä lähetyksiä.

sainvälineu konferenssi Pariisissa 1863, saamalla
kuitenkaan aikaan sitovia päätöksiä. V. 1868
Pohjois-Saksan valtioliiton silloinen postipääl-

likkö tolit. Stephan julkaisi teoksen, jossa hän
pääpiirteissään esitti joukon huomattavia uudis-

tuksia. Tämä teos suuresti myötävaikutti kan-
sainvälisen postikongressin kokoontumiseen Ber-

nissä 1874 sekä sen aikaansaamaan ensimaiseen
yltäyleiseen postisopiraukseen, jonka kautta lu

kuisat erilaiset taksat kirjelähetyksiä varten
korvattiin yhdenmukaisilla, (ks. myös Posti-
kongressi.) Mainittuun sopimukseen yhty-
neet valtiot muodostivat sitäpaitsi yhteisen

postialueen eli n. s. yleisen postiyhdistyksen
(v;sta 1878 maailmanpostiyhdistys) , johon sit-

temmin on liittynyt suurin osa maailmaa (Suomi
„Venäjän keisarikuntaan kuuluvana varsinai-

sena osana"). Siitä riippumatta voivat postihal-

linnot keskenään tehdä erikoissopimuksia, mi-
käli ne eivät koske mainittua liittoa kokonai-
suudessaan. — Maailmanpoätiyhdistyksen yhteis-

ten asiain käsittelyä ja järjestelemistä varten
perustettiin Berniin 1875 kansainvälinen
postitoimisto. — V. 1911 maailmanposti-
yhdistys käsitti noin 117 milj. km-, 1,273 milj.

asukasta ja 282.609 postitoimistoa.

Ruotsi nS uomen postilaitos. Postin-
kuljetuksesta 1500-luvulla ja seuraavan vuosis.

alussa ilmestyneet määräykset koskivat ainoas-

taan hallituksen virkalähetysten perilletoimitta-

raista. Sen omia tarpeita varten peru.stamista

posteista saattoivat yksityiset ainakin 1620-26
käyttää Tukholman-Hampurin välistä. Yleinen
postilaitos taas perustettiin 1636 ja Suomeen sen
toiminta ulotettiin 1638, jota varten tänne lähe-

tettiin valtakuunanvouti Bernhard Sten v. Sten-
husen ja 5 v. myöhemmin maapostimestari Olof
Junsson. Laitoksen ensimäiseksi päälliköksi ja

samalla Tukholman postimestariksi miiärättiin

^aks. Andreas Wechel, joka sitä ennen oli toimi-

nut Ruotsin sotapostien johtajana Saksassa. En-
nen pitkää postipäällikkö sai nimen ,,yliposti-

mestari", 1662 hän sai ..postitirehtöörin" arvo-

nimen. Virallisesti erotettiin postipäällikön ja

Tukholman postimestarin virat toisistaan 1673,

mutta todellisuudessa asian laita pysyi ennal-

laan v:een 1684 saakka. Alusta alkaen postilai-

tos oli kansliakollegin alainen, jonka jäsenenäkin

postitirehlööri v:sta 1720 oli postilaitosta koske-

vissa asioissa. Ensimäisinä 25 vuotena postipääl-

likkö oli oikeutettu pitämään kaikki hoitamas-

saan Tukholman postikonttorissa kertyneet posti-

rahat, muissa kaupungeissa taas ne lankesivat

sikäläisille postinhoitajille. V. 1662 vuokrattiin

laitos postitirehtöörille, ehdolla, että hän kerty-

neillä postirahoilla palkkaisi kaikki postinhoita-

jat, mutta jo 1669 lakkautettiin tämä vuokrajär-

jestelmä ja myöhemmin laitos annettiin lääni-

tyksenä ylimyksille v:een 1677 saakka, josta al-

kaen kaikki sen tuottamat tulot ovat menneet
valtionkassalle. — Mitä postilähetysten välittä-

miseen tulee, niin huomautettiin jo postimestari-

ohjesäännössä 1686, että tämä toiminta on pidet-

tävä valtion yksinoikeutena ja 1705 kiellettiin

yksityisiä keräämästä ja välittämästä kirjeitä.

V. 1874 ulotettiin tämä kieltomääräys Suomessa
myöskin paketteihin ja muihin postilähetyksiin

yleensä, mutta asetuksella 1877 on yksityisiä

kielletty maksusta ja säännöllisesti välittämästä

ainoastaan kirjeitä, postikortteja ja ristisiteitä,

ollen postihallituksella kuitenkin valta eräissä ta-

pauksissa antaa siihen lupa. Tämänlaatuisia yksi-

tyisiä kaupunginposteja oli viime vuosi-

sadan jälkipuoliskolla esim. Tampereella ja Hel-

singissä, joista viimemainittu lakkautettiin vasta

1S91. — Postimanifestilla 1890 Suomen posti-

laitoksen ylijohto keskitettiin Venäjän sisäasiain-

ministeriöön sekä posti- ja lennätinlaitosten yli-

hallitukseen. Sitä paitsi on laitos, v :sta 1892, se-

naatin kulkulaitostoimituskunnan alaisena (oli
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vnrhrmmiD siviili- ja joukun njnii kunsliittuiiiii

tu>W'.!nntin Ä!»in>-!i>. — Itseuiiistik suomnlaistii

[V --ii v:n lSOi> jiilkooii

i'. ;tii eniieu voinuis*!i ol-

leU-i, Ku.->l;m aikuisia uiUiräyksiii kilytäntiiöu

«ov<>ltuvis>« kohdin. Hiioniatliivnniniiit. njan-

mukaiict |>arannukset ja eJistyksct iK)stialiilla

ora<, kuten useimmissa muissakin ninisstu riiiiii-

mäkseeu \-asta viime vuosisadan loppupuolelta. —
ks. myös Postiasetukset, Postilialli-
tus
Suomen |>ostilaitok»on rahalliset tulokset (mar-

koisaa) :

T. 1812 «.07.' 75.5» - S5.4.'i:i

, IMO i.V.-Oi 19i6iK 4- 47,077

. Il«6 1.OS4.077 1.086,41i> — 2,:f41

. IH96 .•:i'>i,:«)2 iO(»l,S29 + :»4.47J

, I»12 :.'.'is.478 6,705,9i5 +1.212.52)

Postinkuljetus. Yhdessä yleisen posti-

laitoksen perustamisen kanssa 1030 ilmestyneen

postinkuljettajista annetun asetuksen mukaan tuli

näiden, joko itse tai postiren^-eilliiilu, jalkaisin

toimittaa postit edelleen ..olipa yö tai päivä tai

millainen sää hyvänsjl". ainakin |H'ninkulman (n.

n km) 2 tunnissa ja käyttämällä oikoteitä, missä

se vain kävi päinsiu Tulonsa ja lähtönsä he il-

moittivat torveensa puhaltamalla iks. Posti-
torvi), heillä oli rinnassaan vaakuna ja asee-

naan lyhyt keihäs. V. 1040 ruvettiin posteja kul-

jettamaan ratsain (..täyttä neliä tai rivakkaa ra-

via", leSOluvulla peninkulma 1 ','»1 V» tunnissa)

ja vasta 18:nnen vuosis. keskivaiheilla otettiin

ajoneuvot yleisemmin käytäntöön, kunnes ratsu-

postit vähitellen lakkautettiin sitä myöten, kuin

uusia maanteitä saatiin rakennetuiksi ja vanhoja

korjatuiksi. Postinkuljetuksen toimittaminen rat-

sain lakkautettiin nimenomaan 1817. — Postin-

kuljetuksen ylläpitäminen jätettiin alusta alkaen

erityisille postitilallisille. mutta missä postitiloja

(ka. t.) ei ollut käytettävissä, annettiin tämä toimi

urakalle (vielä lOgOluvulla). V. 1816 ja 1819

sUdettiin. että fjostinkuljetus Turun ja Pie-

tarin välillä rannikkoa myöten edelleenkin oli

toimitettava kievarikyydillä. muualla taas. kuten
ennenkin, postitilallisilla. Kun suurin osa posti-

tiloja 184.> lakkautettiin ja posteja yleisesti

ruvettiin kuljettumaan kievarikyydillä. seurasi

niitä pontiljoonit ISSOliivun loppupuolelle saakka,
jolloin postinkuljetus annettiin urakalle. —
SftännöUinen postinkuljetus toimeenpantiin Suo-

metfia v:n 1040 vaiheilla ja senjälkcen seuraa-

villa linjoilla: Tukholma-.Mivenanmaa-Turku-nel-
Hinki-Porvoo-Vilpuri-(Käkisalmi-)Nyen (nyk. Pie-

tarii-Narva: Turku-Ilämeenlinna-Viipnri; Porvoo
ja Helsinki-Hämeenlinna: Turku-Uusikaupunki-
Rauma-Pori-Vaaaa-OuluTornio-Ruotsi, sekä myö-
hemmin Vi ipur i-Savf niin na-Kuopio- Kajaani -Oulu.

.\ikaa myöten laajennettiin postinkulkuverkkoa.
mutta vasta myöhään kehittyi postiliikenne. Niinpä
oli useimmilla linjoilla viime vuosisadan alussa

yksi viikkoviioro ja vielä IR.M). luvulla vain kaksi.

— Kihlakunnanpostilla tarkoitettiin jo

18:nnella vurntis. kansan velvollisuutta välittää

maaseudulla aouvien virkamiesten virallisia lähe-

tyksiä. ,\ikaa myöten saattoivat sitä käyttää
muutkin. V. 184S laajennettiin niiden toimintaa,

mutta vähitellen kävi tämä. valtion jossain mää-
rin avustama välityhjärjeslelmä todelliseksi ra-

>itukseksi, ja sitä myöten kuin postiyhteyksiä ai-

kaansaatiin etäiseinpienkin maaseutupaikkojen
kanssa, menettivät nämä postit merkityksensä
ja lakkautettiin vähitellen 1880-luvulln. — N. s.

raskaita posteja paketteja varten kulje-

tettiin vielä 18l>0-luvulla rannikkotietä llelsin<;in

jn Pietarin välillä. Ylimääräisiä posteja

käytetään ainoastaan senaatin, kenraalikuvernöö-

rin tai postihallituksen käskystii. Pikapos-
teja (estafetteja) saattoi yksityistenkin ano-

muksesta lähettiiä jo 18:nnella vuosis., ja on niitä

varten aina käytetty kievarikyytiä. Nyttemmin
VI idaan niitä lähettää postikonttoreista sellaisiin

paikkoihin, jonne säännöllinen postinkulku on

olemassa, mutta tämäkin välitysjärjestelmä on
jo kaikkea merkitystä vailla. Postien kuljetta-

misesta postivnunuilla I. dilipensseilla mai-

nitaan voimassaolevassa asetuksessa v:lta 1877.

Suoine.ssa ei tätä kuljetusta|)aa ole käytetty,

imittu ulkomailla kyllä, jopa matkustavia varten

vieläkin muutamissa maissa. — M a a l a i s k i r-

j e e n k a n t o. Kovin epiimukavat olivat postiolot

maaseudulla kaikkialla vielä viime vuosis. keski-

vaiheilla, monin paikoin myölieniminkin, kunnes
melkoisia parannuksia siinä suhteessa nikaan-

siuitiin käyttämällä maaseudullakin kirjeenkan-

tajia, jotka miiiiriityillä k i r j e e n k a n t oi i n-

joilla ja säädcttyinii aikoina välittävät yleisön

kirjeenvaihtoa. Tämä välitysjärjestelmä lienee

s;ianut alkunsa Ranskassa jo 18:unen vuosis.

loppupuolella ja kehittyi viime vuosisadalla suu-

resti varsinkin .Saksassa. Yhdysvalloissa ja Tans-

kassa. Suomessa toimii maalaiskirjeenkantajia

v :sta 1890. muutamilla linjoilla jalkaisin, toisilla

taas ajoneuvoja käyttäen (viimemainitussa ta-

pauksessa samalla varsinaisina postinkuljetta-

jina). Matkoillaan he vastaanottavat ja jakele-

vat tavallisia kirjelähetyksiä ja paketteja sekä,

lähettäjän tai saajan vastuulla, sisiiänkirjoitet-

tuja ja vakuutettuja lähetyksiä (korkeintaan 500

mk:n arvosta), myyviit postimerkkejä ja välit-

tävät sanomnlehtitilauksia. — I rtolau kuiksi
sanotaan suljettuja laukkuja, joita lähetysten vä-

littämistä varten vaihdetaan maaseudulla asuvien

henkiliiiden ja läliininiiin jiostitoimiston välillä.

V:n 1817 ja myöhemmin annettujen asetusten mu-
kaan postinkuljettajat jättiivät ne matkoillaan

sovittuihin paikkoihin, ja niissä kuljetetaan ta-

vallisia lähetyksiä .sekä sanomalehtiä. Sitii myö-
ten kuin maaseudun postiolot ovat kehittyneet,

on tämä välit.vstapa menettiinyt suurimman osan

merkityksestään (niinpä oli .Suomessa 1913 ai-

noiustaan n. 300 irtolaukkua). — Meritse jär-

jestettiin postinkuljetus heti v:n 1038 jälkeen

Porkkalan ja Tallinnan välille sekä linjalle Tuk-
holma.\ livenä n maa -Turku. Viinieiiiaini tulla, jonka

kauttakulkupaikoiksi määrilttiin Ekkerö ja Griss-

lehnmn. kuljetettiin postia 104.! kerta ja 170.5

kahdesti viikossa, alussa ylimalkaan ainoastaan

kesäisin (muina vuoiienaikoina Tornion kautta)

tämä linja loimi jotenkin säännöllisesti jo 18:n-

nella vuosi», (ks. P o s t i r u o t u. Posti ti la).

1fi70-luvun alussa keskeytettiin tämä postinkul-

jetus siksi vuodenajaksi, jolloin tarkoitusta var-

ten voitiin käyttää höyrylaivoja. Postitilallisten

toimittama erittäin raskas jn vaarallinen talvi-

postinkuljetus mainitulla välillil lakkautettiin

niin pian kuin säännöllinen laivaliike talvi-

Rjnkln aikaansaatiin, Turun saaristossa ja Ah-
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vcnniimaallii lyiO. — Höyrylaivoilla ruvettiin ta-

vallisia kirjeitä ja sanomalehtiä 1839 välittä-

miiäa linjoilla Helsinki-Tallinna ja Turku-Tuk-
holnia, Suomen rajojen sisäpuolella myöskin pa

kctteja. Ensimäiset yritykset meripostinkuljetuk

sen ylläpitämiseksi talvisaikaan tapalituivat Han-
gon ja Tukholman viilillä 1870-luvulla, myöhem-
min linjalla Turku-Tukholma, jolla välillä säiin

nollista meripostiliikettä on ylläpidetty läpi vuo
den. Laivapostitoimistoja ovat eri maat perusta-

neet sekä merentakaista liikettä ylläpitäviin

höyrylaivoihin, kuin myös omalla alueellaan kul-

keviin. — Rautateitse ruvettiin posteja kul-

jettamaan Englannissa jo 1840-luvun vaiheilla,

ensin vain koetteeksi, myöhemmin muissakin
maissa. Aikaa myöten tämä kuljetustapa on saa-

vuttanut mitä suurimman merkityksen, siinä

määrin, että muutamissa maissa tärkeimmillä lin-

joilla käytetään kokonaisia junia postien kuljet-

tamiseen. Suomessa kuljetettiin rautatieposteja

ensi kerran 1862 linjalla Helsinki-Hämeenlinna,
alussa vain matkustajavaunuun varta vasten si-

sustetussa osassa, myöhemmin (1870) Helsingin

ja Pietarin välillä eri postivaunuissa, ja nykyään
käytetään po.stinkuljetusta varten kaikkia rauta-

tielinjoja. Alkuaan perilletoimitettiin rauta-

teitse ainoastaan suljettuja pusseja ja laukkuja,

myöhemmin ruvettiin niissä käsittelemään myös-
kin irtonaisia lähetyksiä (lajittelua y. m.). Suo-

ranaisessa postinvaihdossa sekä Venäjän että

ulkomaiden kanssa ovat Helsingin-Pietarin väli-

set postivaunut. — Postinkuljetusta varten on
ulkomailla yhä suuremmassa määrässä otettu käy-
täntöön automobiileja (Suomessa viime vuo-

sina linjoilla Tammisaari-Bromarf ja Turku-Uusi-
kaupunki) , jota paitsi ilmalaivoillakin on
kokeiltu jonkun verran. Maanosissa, joissa ei

ole kulkuteitä nimeksikään, käytetään postin-

kuljetukseen pohjoisessa koiria ja poroja, eteläm-

pänä kameleja, sekä myö.skin jalkaisin kulkevia
|

lähettejä. — ks. myös Kirjekyyhky ne n,

Postitoimistot.
Seuraava taulukko esittää postinkuljetuksen

kehitystä meillä.

Maantie- Maalais- Rautatie- Meri-
posteja kirieenk. posteja posteja

-3 ^ 1
-3 3

C o O
K Öq >Ji CC

S- — TT* sr — ?r —
3 3 33 33 3 3

km
El

n

km
3 =

• rs

km 3| km
1.1

' o

». 1890 . .

s 3 3 3

13,023 2,4 817 O.ou 1,870 2a .5,600 0,9

, 1900 . . 13,436 4.! 8,931 Ij 2,767 4j. 10.400 2.8

„ 1913 . . 18,309 6,06 33,891 6,. 3,822 6,4 12,057 2,3

Postilähetykset. Sitä myöten kuin posti-

liikenne kehittyi, ottivat postilaitokset välittääk-

seen mitä erilaatuisimpia lähetyksiä, jota paitsi

posti muutamissa maissa toimittaa rahanperimi-
siä ja vekseliprotesteerauksia, myy valtion laskuun
erilaatuisia vakuutusmerkkejä. kuljettaa matkus-
tavia y. m. Ylimalkaan ei posti välitä esineitä

tai aineita, jotka ovat vaarallisia, kuten esim.

syövyttäviä, räjähtäviä tai helposti syttyviä ai-

neita, ollen joka maa oikeutettu siinä suhteessa

säätämään erinäisiä kieltomääräyksiä (niinpä

kuljetetaan Suomessa v:sta 1905 väkijuomia ai-

noastaan apteekkeihin lääketarpeita varten).

Postilähetyksiä pidetään lähettäjän omaisuutena,
kunnes ne ovat vastaanottajalle annetut. Kirje-

postilähetyksillä tarkoitetaan sekä varsinaisia kir-

jeitä, että postikortteja ja sidelähetyksiä. — En-
simäisen postiasetuksen mukaan v;lta 1636 Ruot-
sin postilaitos kuljetti ainoa.staan kirjeitä, mutta
jo 1643 mainitaan pakettien ja sanomalehtien vä-

littämisestä. Kirjeiden enimmyyspaino mää-
rättiin 178.5 ja 1817 48 luodiksi ja vähennettiin
1875 8 luodiksi, mutta post iasetuksessa v :lta 1881

ei siitä enää mainita mitiiän. Ainoastaan Suo-
men ulkopuolelle menevien arvokirjeiden paino
on edelleenkin rajoitettu (8,i«o kgl. Sidelähetyk-

sinä (avonaisessa piiällystässä tai ilman) on viime
vuosis. keskivaiheilta välitetty painotuot-
teita, asiakirjoja ja tavarana y t-

teitä (viimem. ilman kauppa-arvoa), ehdolla,

etteivät sisällä rahaa y. m. kalleuksia, että sisäl-

lyksen voi helposti tarkastaa ja ettei niissä ole

muita kirjeellisiä tiedonantoja, kuin postiohjeissa

sallittuja. Sisäänkirjoitetuilla tarkoite-

taan lähetyksiä, joista lähettäjä suorittaa sääde-

tyn lisämaksun, mikä oikeuttaa hänet korvauk-
seen niiden joutuessa hukkaan. Sellaisina väli-

tettiin Suomessa jo 1707 kirjeitä, jotka sisälsi-

vät muutakin kuin rahaa tai varsinaisia kalleuk-

sia, 1858-81 myöskin kotimaisia paketteja (uudel-

leen v:sta 1910). Vielä v:een 1881 saakka nimi-

tettiin mainitunlaisia lähetyksiä „rekisteröi-

dyiksi" eli .,in specie sisäänkirjoitetuiksi". Ny-
kyisin vastaanotetaan sisäänkirjoitettaviksi kai-

kenlaatuisia lähetyksiä, paitsi postiosoituksia ja

ulkomaisia paketteja. Suorittamalla erinäisen

lisämaksun kirjeistä ja paketeista lähettäjä voi

taata itselleen vahingonkorvausta eräissä tapauk-

sissa (niiden hukkaantumisesta y. m.). Täten va-
kuutettaviksi vastaanotettiin alkuaan (1660)

ainoastaan rahaa ja varsinaisia arvoesineitä,

v :sta 1881 käy muidenkin esineiden vakuutta-

minen päinsä. Viimemainittiuin vuoteen saakka

nimitettiin näitä lähetyksiä ..sisäänkirjoitetuiksi".

Arvon on lähettäjä ylimalkaan oikeutettu mää-
räämään mielensä mukaan, ei kuitenkaan todel-

lista suuremmaksi, ja se on ilmoitettava: koti-

maisista lähetyksistä Suomen tai Venäjän, Venä-

jälle Venäjän, ulkomaille Ranskan tai osoite-

maan rahassa. Postiin ovat ulkomaiset arvokir-

jeet jätettävät sinetillä suljettuina, kotimaiset

ja venäläiset joko suljettuina tai avonaisina, arvo-

paketit suljettuina (kovaa rahaa sisältävät koti-

maiset ja venäläiset avonaisina). Käteisen ra-

han lähettäminen vakuuttamatta oli Suomessa

kielletty viime vuosisadalla v:een 1881 saakka.

Nyttemmin on rahojen suhteen voimassa, että

niitä ei saa sulkea: sidelähetyksiin, Venäjälle

meneviin tavallisiin tai sisäänkirjoitettuihin kir-

jeisiin, eikä kotimaisiin tai venäläisiin arvokir-

jeisiin, jotka sisäänjätetään suljettuina. Kovan
rahan lähettäminen ulkomaisissa kirjeissä sekä

paperirahan sulkeminen kotimaisiin ja venäläi-

siin paketteihin on kielletty. — Jos lähettäjä

haluaa saada vastaanottajan kuitin yksinkertai-

sen kotimaisen lähetyksen perillesaapumisesta,

on siihen kiinnitettävä hänen nimellään ja osoit-

teellaan varustettu paluukortti (alkuaan

retour-recepisse. otettiin käytäntöön 1871). Muita

lähetyksiä sekä postiosoituksia (ulkomaille

ainoastaan Ruotsiin ja Norjaan) varten käy-

tetään n. s. vastaanottotodistusta.
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oUeu siioi ~A itiio Iä)ietyks?«Q iner-

kittiri ,.v.<- 'alistus" ( Aris de reoty-

lionj. Nftmä kAavuikktvt palautetaan postilaituk-

sen toimesU. — Paikallisina valitctuiiu

r:sta 1898 alennetusta maksu:>ta korkeintaan '/,

kp painavia kirjeitä ja siil«liiliet,\ksiä, joita si-

st.>: 'itoimisto jakelee, tai joita sieltU kul-

je', raan toiseen, saman postitien var-

r«-. ,tta muuhun i>oätitoimistooa.

Er -a tämä käsite ulotetaan piteni-

maiK-^i . > Il !>>! porttiasetuksen mukuuii käsi-

teltiin paikallisina aiuuastnan kaupuukikirjeitu:
irtokirjeitft taas valitettiin ainoastaan sel-

laisia kaupunkien ja lähimmiin maaseudun vii-

lilli VlI-i ii,\,..lin ainoastaan yhden postitoimis-

tci via maalaiskirjeitä. — Jos ko-

tir ^n vastaanottajalle toimitettava

heti «en saavuttua määriipaikkaan (paitsi klo 11

ip.-6 ap.). pitöS sen osoitepuolella (myöskin pa-

kettiosoitekortilla) olla merkittynii ,.P i k a 1 ii h e-

t T s" (Erprisl. — Postiin jiittiiminen.
Ensi aikoina postilaitoksen perustamisen jälkeen

saattoi kirjeitä maaseudulla jSttiiä postinkuljet-

tajillekin, mutta JO 1645 kiellettiin beita vas-

taanottamasta niitä, jota määräystä ei kuiten-

kaan liene tarkoin noudatettu. Myöhemmin oi-

keutettiin heidät pysähdyspaikoillaan vastaan-

ottamaan ainoastaan lähimmän postitoimiston
Tilityksellä jaeltavia kirjeitä (n. s. irtokirjeitä,

ny'- ' " • -
. mikä oikeus v:n 1881

p<- in muihinkin yksinkertai-
siii, f.i. .,-.,,. 1.- .....tikkoiliin. joita nyttemmin
on sopivilla paikoilla maaseudullakin, voidaan las-

ke:! I. villi. ia ja sisliänkirjoitetlavia kirjelähe-

ty- .1 muut ovat jätettiivät sucraun posti-

ton P o s t i i n j ä t t u k u i 1 1 i annetaan
maksutta kaikista lähetyksistä, paitsi tavallisista,

postilaatikkoihin lasketuista si^äänkirjoitettavista

ja yksinkertai.-ista kotimaisista paketeista.

.Suomon poitiliike kily selville .seuraavasta
tauluko-'

LahMettjria ja tnllrlta postilähetyksiä (paitsi sanomalehtiä)
Lahetet-
i.vj» la-

hei.vksiK

asuicasia
kohden

UTallIaU 9
posii-

osotuksla
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'2 SS V
i 3. »r % * sä 7 scrS

•« tr
•5- ^ s 3 5-^ s "S ^»
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S 3 7 5
"5" s <

o If £

mlli. l-s'^
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1900 Um: Xm 3j« Cm Oj« Om Ojm 2,« Ija 22^74 6j
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Jakelu. Ylimalkaan olivat lähetykset viime
vuosisadan kexkivaiheille saakka noudettavat
pofititoimintoiato, joinna luettelo tulleista lälietyk-

•iiita pidettiin yleisön käytettävänä. V. 1707 vel-

voitettiin (>oiitime)it.ireit.i huolehtimaan maaseu-
dulla atuville henkilöille osoitettujen lähetysten
tai ilmoitusten perilletoimittamisesta (samalla
taToin oli eri maksusta lC:!6-4.'i tehtävä naapu-
ristossa asuvien aatelintcn kirjeillei. Kirjeen-
kantajia näkyy Tukbolmaima toimineen jo 1673,
muualla («Ijoa myöhemmin. .Suomessa esim. vasta

I

n. 1858 (alussa ninoiLstnau tavallisia kirjeitä var-

I

tcn). Ylimalkaan kannetnan kotiin nykyisin
kaikki lähetykset pait.si : yli V, kg painavat ta-

valliset ristisiteet, paketit, arvo- ja postietuanti-

: lähetykset, postiosoitusinäärät (kannetaan niuuta-
I mi.ssa kaupungeissa) ja poste restante lähetyk-

set. Lähettäjän tai vastaanottajan anonniksesta

ja eri muksusta kannetaan kuitenkin paketteja
ja arvokirjeitä kaupungeissa ja kauppaloissa.

Vapaakirjclähetystcn käsittelystä on määräyksin
asetuksessa v :lttt 189S. — ks. myös Postitoi-
mistot.
Postimaksut. Ruotsin postilaitoksen ensi-

mäisiltä vuosilta ei tunneta mitiiän määräystä
postimaksuista, mutta kaikesta päättäen lienee

yhdenmukaisia maksuja kannettu kirjeiden pai-

nosta ja tien pituudesta riippumatta. Maksujen
laskemisesta matkan ja luotipainon perusteella

sJUidettiin ensin Suomea varten tehdyssä taksassa

v:lta 1C3S. jota noudatettiin muuallakin, vähää
myöhemmin taksoissa v:lta 1643 (Tukholmaa var-

ten) ja 166S (yleisessä), minkä johdosta ne oli-

vat laskettavat erikseen kutakin postitoimis-

toa varten. Alin maksu siihen aikaan oli '2 ho-

peaäyriä (esim, Turku-IIelsinki) , korkein 10

esim. Tukholma-Käkisalmi). .Suuremmasta poi-

nosta myönnettiin suhteellista alennusta. Ho-
peaäyrin nimellisarvo vastasi 10-12 penniä,

mutta todellinen arvo oli melkoista suurempi.

Alin painoyksikkö. 1 luoti, korotettiin 1707
l'/4:ksi. Huolimatta muutamista huojennuk-
sista 1092 ja väliaikaisista korotuksista Kaarle
XII :n aikana, pysyivät mainitut maksut voi-

massa yli vuosisadan, korotettiin 1747 1-3 hopea-

nyrillä ja 1767 yhdellä äyrillä luodilta tien pi-

tuudesta riippumatta sekä 1807 entistä puolta

suuremmiksi. V. 1816 ilmestyi laaja ja moni-
mutkainen taksa kotimaisia, venäläisiä ja Venä-
jän kautta ulkomaille meneviä kirjeitä varten,

jota lukuisine lisäyksineen ja muutoksineen käy-
tettiin 1840-luvun alulle saakka. Kotiinaisista

^____^^^^^^ lähetyksistä oli siinä Hl

maksuastetta (4-16 hopea-

kop. = 1404 p.). venäläisistä

paljoa enemmän, kaikki las-

ketut tien pituuden perus-

teella. V. 1844 miiärättiin

maksu Suomen rajojen sisä-

puolella ja Pietariin 10 hopea-

kopeekaksi luodilta tien pi-

tuudesta huolimatta. 1850

taas 5 kopeekaksi luodilta

korkeintaan 125 virstalta ja

10 kopeekaksi piternmältl

matkalta. mikä matkaväli
1865 korotettiin 200 virs-

taksi. Vasta 1875 otettiin

yhdeiiiiiukaiset maksut koti-

maisia kirjeitä varten uudelleen käytäntöön
mutkan pituudesta huolimatta (20, 40, 60 p.

painosta riippuen). Sam. v. määrätiin maksu
Venäjälle menevistä kirjeistä 32 p:ksi luo-

dilta, 1879 25 piksi. Myöskin ulkomaisia kir-

jeitä varten oli viime vuosia, loppupuolelle

saakka eri maita varten suunnaton määrä
erilaisia taksoja, jotka perustuivat kuljetustien

pituuteen sekä kauttakuljetusmaksui-
h i n, näistä lälietyksistil kun lähtö- ja osoite-

maiden porton lisäksi oli kannettava välillä ole-
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ville maille lankeava korvaus kauttakuljetuksesta.

Yhdenmukaisuutta aikaansaatiin vasta Bernin
kongressissa 1874, pääasiallisesti vähentämällä
kauttakulkumaksuja, minkä jälkeen Suomessa
joka 15 frr:Ua kannettiin ensin 32 p., v:n 1878

loppupuolelta 25 p. Postikorteista kannettiin en-

sin (v:sta 1871) 8 p.. ulkomaille puolet kirje-

portosta, mikä maksu 1875 määrättiin 10 p:ksi,

Venäjälle 16:ksi (myöskin viimemainittu alen-

nettiin 1879 10:ksi).' — Paketteihin sovellutet-

tiin alusta alkaen, viime vuosisadan keskivai-

heille saakka, kirjetaksaa, lukemalla luodit nau-

loiksi, ja kuljetustien pituus vaikutti maksuihin
vielä v:een 1881 saakka. — Lähetysten sisään-

kirjoittamisesta (,, rekisteröimisestä") vielä 1817

säädetty kahdenkertainen kuljetusmaksu vähen-

nettiin 1858 l'/;:ksi, yhdenmukainen lisämaksu

on niistä kannettu v :sta 1875. Vakuutusmaksu
oli v:n 1817 postimestariohjesäänuön mukaan
laskettava kuljetustien pituuden ja arvomäärän
perusteella, v:sta 1858 se riippuu yksinomaan
arvomäärästä. — Lähetysten kotiinkannosta pos-

tiljooneille suoritettava maksu (1858 1 kopeekka
kultakin, 1860-luvuIla 4 p. ja v:n 1881 posti-

asetuksen mukivan 5 p.) lakkautettiin 1884, sa-

nomalehdistä 1906. Kantomaksu on nykyään suo-

ritettava ainoastaan pyynnöstä kotiin toimitetta-

vista arvokirjeistä ja paketeista. — Alennetusta
maksusta kuljetetaan paikallisia ja sidelähetyk-

siä, eri lisämaksu taas on suoritettava jn. ra.

pikalähetyksistä ja -posteista, irtolaukuista, osoit-

teenmuutoksista, reklameerauksista (ei kuiten-

kaan yksinkertaisista lähetyksistä). — V. 1645

säädettiin, että lähetykset jo postiin jätettäessä

olivat täysin maksettavat, mikä frankeeraus-

pakko yksinkertaisten kirjeiden suhteen pysyi

voimassa v:een 1862, pakettien suhteen taas

V :een 1869. Maksamattomina tai osaksi
maksettuina kuljetetaan nykyään tavallisia

kirjeitä, postikortteja ja kotimaisia paketteja,

sidelähetykset ovat ainakin osaksi frankeerat-

tavat, ollen vastaanottajan suoritettava säädetty
lisämaksu niistä. Kaikki muut lähetjkset ovat

postiin jätettäessä täysin maksettavat, sillä poik-

keuksella, että tavallisista ulkomaisista pake-

teista osa maksuista eräissä tapauksissa kanne-
taan jälkeenpäin n. s. frankosetelillä. —
Yhdenmukaisemmiksi ja halvemmiksi muutettiin

postimaksut yleensä vasta 1860-80-luvuilla. Kirja-

via ovat postitaksat kuitenkin vieläkin, maksut
kotimaisista, paikallisista, venäläisistä ja ulkomai-
sista lähetyksistä kun ovat laskettavat eri

perusteiden mukaisesti. — V:n 1809 jälkeen kan-
nettiin postimaksut Venäjän rahassa 1860-luvun
alkupuolelle saakka, jolloin Suomi sai oman raha-

järjestelmänsä, v:sta 1901 saattaa ne suorittaa

sekä Suomen että Venäjän rahassa. Postimerkkien
käytäntöön ottamisen jälkeen on postimaksut
useimmissa tapauksissa suoritettu niillä. Th. A.

Postileima. Postin kuljetettaviksi jätettyihin

lähetyksiin painetaan päivämääräleima, jottei nii-

hin kiinnitettyjä postimerkkejä voitaisi uudelleen

käyttää, sekä todisteeksi siitä, milloin ja minne
ne ovat sisäänjätetyt ja milloin saapuneet määrä-
paikkaansa. Alkuaan lähettäjät itse merkitsivät

postiinjättöpäivän kirjekuoreen. Ensimäiset
päivämääräleimasimet otettiin käytäntöön Eng-
lannissa jo 17:nnen vuosis. keskivaiheilla, muissa
maissa ne tulivat yleisemmiksi vasta 1800-luvun

alkupuolella. Alussa leimattiin vain kuukausi ja

päivämäärä, myöhemmin vuosiluku ja vihdoin,

varsinkin suuremmissa kaupungeissa, myöskin
tuntimäärä. Leimakoneet ovat vasta viime vuosi-

sadan keskivaiheilta, sähkövoimalla käyvät sen
loppupuolelta. — Maksettuiliin kirjeisiin, joissa

ei ollut postimerkkiä, oli Suomessa v:sta 1862
kirjoitettava ,,Franko" (maksettu) ja v:sta 1864
painettiin niihin „Franko"-Ieima, kunnes se

1874 poistettiin käytännöstä. Maksamattomiin
ja vaillinaisesti maksettuiliin lähetyksiin painet-

tiin v:sta 1874 „Porto"-leima. joka 1881 korvat-
tiin T-leimalla (taxe payer). Kotimaisia arvo-

lähetyksiä varten käytetiiän Suomessa „Arvo"-
leimasinta. Th. A.

Postiliitto, kansainvälinen, ks. Postilaitos
(maailinanpostiyhdistys)

.

Postilippu. Postia kuljettaessaan ovat Suo-
men laivat. Venäjän sisäasiainministeriltä sii-

hen hankitulla suostumuksella (as. v:lta 1893),
oikeutetut käyttämään eri postilippua. Se on
lyhyillä, viistetyillä päillä varustettu valkoinen
lippu, jonka ylikulmaan, tangon viereen, on ase-

tettu Venäjän kauppalippu sekä keskustan ali-

osaan keltainen postitorvi. Th. A.
Postiljooni (ransk. postillon). P:eiksi nimi-

tettiin alkuaan (16:nnella vuosis.) Thurn-Taxi-
sin postilaitoksen (ks. Postilaitos) ratsas-

tavia postinkuljettajia, ja sieltä tämä nimi le-

visi muuallekin. Ruotsissa sitä käytettiin 17 :n-

nellä vuosis. toisinaan varsinaisista postinkul-

jettajista, mutta vasta 1670-luvulla miiärättiin

erityisiä p:eja muutamilla linjoilla postinkuljet-

tajiksi, minkä ohella heidän tuli myös valvoa

postitilallisten toimintaa. Viimemainittujen vali-

tusten johdosta lakkautettiin p :n kuljetustehtä-

vät ennen pitkää, ei kuitenkaan kaikilla lin-

joilla, päättäen siitä, että vielä 1700-luvun alku-

puolella annettiin määräyksiä heidän toimitta-

mastaan postinkuljetuksesta. Luultavasti käytet-

tiin heitä alkuaan pääasiallisesti postikonttorien

sisätöissä. Nyttemmin he toimivat sitäpaitsi

kirjeenkantajina, lajittelijoina, postivaunuissa

y. m. — Useissa maissa käytetään vastaavista

palvelusmiehistä muita nimiä. Niissä maissa,

joissa postilaitos kuljettaa matkustavia, on nimi

p. aikaa myöten siirtynyt postiajoneuvojen (dili-

genssien) kuskeille, he kun vieläkin käyttävät

postitorvea, samoinkuin p:t alkuaan matkoillaan.

— ks. myös Postilaitos (postinkuljetus)

.

Postilla (lat. post Ula = näiden jälkeen [s. o.

verba textus = teksti sanojen]) merkitsi alkuaan

Raamatun selitystä, joka jaksoittain seurasi

tekstin sanoja. P. sanaa saarnakokoelman merki-

tyksessä käytetään ensi kerran 13:nnella vuosis.

Lutherin n. s. kirkko-p:n alkuperäinen nimi oli:

,,Enarrationes epistolarum et evangeliorum, quas

postillas vocant" (1521). Suom. postilloista ks.

Hartauskirjallisuus. E. E-a.

Postillon d'amour [postijö' damu'r] (ransk.).

rakkauden lähetti: ralikauskirjeen tuoja.

Postilähetykset ks. Postilaitos (posti-

lähetykset).

Postilähetysvekseli, pankin tav. itsensä mak-
settavaksi asettama vekseli, joka on lunastettava

näytettäessä; p:eitä käytetään rahalähetysten

lielpottamiseksi.

Postimaksut ks. Postilaitos (postimak-

sut) .
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Post \-2 |>. lSi'0 julistuskir-

jan ! -^a annettu hnlliuiu'lli'

Iit i;.i .-^.Ktuieu postilnilos tehtiin

t: i rii|>puvak>i Venäjiin sisUasinin

i; i.elle annettiin valta saattaa Suo-

I! :i keisarikunnassa voimassit ole-

\. -11, taksoja j. n. e. sekS tarkastut-

t itostilailostu venilliiisillii virkiiniie-

hiii.i .^.lu-niniin on \> :u nojalla rylnlytty eri-

näisiin ylitäliiistyttuniistoiinenpiteisiin. kuten

Ten&liiisten postimerkkien asettaniiseeu suoma-

Uibten sijalle. Koska p:n sisällys ei ole sopu-

soinuussit Suomen perustuslakien ja itsehallinto-

oikeuden kanssa, on Suomen kansaneduskunta

useita kertoja huomauttanut sen oikeudenvastiii-

<uude«ta ja anonut oikaisua, mutta turhaan. Tu-

loksettomaksi jSi myöskin senaatin lOOti asiasta

hallitsijalle lähettAnm alamainen kirjelmii.

/f. E.

Postimerkit, postilaitoksen myymiS leimat-

tuji pii-^rilippuja, joita postilähetyksiin kiin-

n:" ilmoitetuau. että vastaava määrä
p- a on suoritettu. Nykyisten p:n
edelLijiu.! voi pitää niitä paperilippuja (6t/-

Ut de port puyc), joita Pariisin kaupunki-
posti piti kaupaksi 17:nneu vuosis. keskivai-

heilla, ja joita maksuna kiinnitettiin pnikal-

liskirjeisiin. Ennen pitkää täniu keksintö kui-

tenkin joutui unohduksiin. Vv. 1820-36 myy-
tiin Sardinian kuningaskunnassa arvolcimalla

varustettuja päällyspapereita kirjeitä varten,

mutta tämäkin järjestelmä menetti pian merki-
tyksensä. En<:lannissa muuan sanomalehtimies
Knig^ht ehdotti leimattujen päällyksien käyt-

tämistä sanomalehtiä varten ja samaan aikaan
akotl. kirjakauppias Chalmers keksi varsinais-

ten p;n perikuvan. Yhdessä Rowland Hillin

penny-porton kanssa otettiin kumpikin maksu-
järjestelmä Englannissa käytäntöön 1840. —
Postimerkkileimalla varustettuja koteloita (10

ja 20 kop:n. koosta riippuen) laskettiin Suo-
messa liikkees«-en 1845 ja p:ejä (ensiksi 5 jn 10

kop:n) vasta 1856, kumpiakin aluksi ainoastaan
tavallisia kirjeitä varten. V :äta 1860 ilmoitet-

tiin arvomäärä yksinomaan Suomen rahassa
1181)0-75 kuitenkin merkittynä venäjäksi), mikä
järjestelmä jatkui 1801 :een saakka, jolloin venä-

läistä tekstiä taas lisättiin niihin ja josta al-

kaen Venäjälle meneviä lähetyksiä varten oli

käytettävä erityisiä, renkailla varustettuja merk-
kejä, mitkä 1900 korvattiin Venäjän omillalkäy-

piä myöK Suomen si.säpuolella). Sam. v. säädet-

tiin, että yksinomaan ven. p:ejä saattaa käyttää
Suomen ulkopuolelle menevien läliotysten frank-
keeraamiseen. kuin myös, että kotimaistakin kir-

je«-nvaihtoa varten tarkoitettujen merkkien pi-

Wk olla Venäjän pm näköisiä (arvo kyllä Suo-
men rahaasa, mutta päällekirjoitukset myöskin
venäjäksi. .Suomen vaakunan asemesta Venäjän).
Nykyään käytetäiin Suomessa 42 eri lajia p:ejä,

niihin luettuina p.-leimalla varustetut kotelot,

korttikirjeet. Hidepäällykset ja postikortit. —
l'i>eimmi»sa mais-a. myöskin .Suomessa, on
pontilaitovi itM-lleen pidättänyt omistusoi-
keuden pakettiosoitekortleihin (paitsi taval-

lisiin kotimainiin) ja pristiosoituskauvakkeisiin

kiinnitettyihin p:hin. •— .Muutamien maiden kes-

kinäim-Hnä postinvaihdoxsa käytetään n. s. v a s-

tauakuponkeJB, joita lähetyksen osoite-

Suomessn kayleiivjlt postimprkkejll (T:sta 1856 laniBn
vuosisndan alkuun).

maa vaihtaa omiin p:hinsu. Siten on lähetyksen
saajalla tilaisuus maksutta vastata toisesta

maasta tulleihin kirjeisiin. — Kaikkiaan lie-

nee p:ejä maailnianpostiyhdistyksen alueella n.

15.000 eri lajia ja painetaan niitä n. 25.000 milj.

kpl. vuodessa. — Käytettyjen p:n keräilyä nimi-

tetään filateliaksi (ks. f.). — vrt. myös
Postilaitos (postimaksut). Th. A.
Postimestari ks. Postivirkailijat.
Postimonopoli iruots. jioslrcfiale). postin yk-

sinoikeus. .*sanialla kuin yleisiä postilaitoksia pe-

rustettiin, pidättivät valtiot kaikkialla itselleen

yksinoikeuden erinäisten lähetysten välittämi-

seen. Muutamissa maissa tämä yksinoikeus kos-

kee ainoastaan kirjeitä tai kirjeUihctyksiä yleensä,

toisissa se ulottuu mulliinkin lähetyksiin. Suo-
men postilaitok.sen yksinoikeudesta ks. Posti-
laitos (.Suomen-Ruotsini. Th. A.
Postinhoitaja ks. Postivirkailijat.
Postinkuljetus ks. Postilaitos.
Postintarkastaja. Postinkuljetuksen järjestä-

mistii sckii liikcolojen valvontaa varten yleensä

oli Ruotsi jo ensi aikoina postilaitoksen perus-

tamisen jälkeen jaettu postipiireihin. joiden

päällikköjä .sanottiin ..vara"- tai ,.maapostime8-

tareiksi" ja 1707 heille annetussa ohjesäännös.sä

p:oiksi. Viime vuosisadan keskivaiheille saakka,

jolloin nämä virat lakkautettiin, tuli läänien

pääkaupunkien postinhoitajien samalla toimia

tarkastajina. Uudelleen perustettiin p. -toimia

1895. Postivaunujcn eli postivaunupiirien tar-

kastajaksi on v:sla 1889 väliaikaisesti miiärätty

joku postinhoitajista tai ekspeditööreistä. Th. A.

Postin vastuuvelvollisuus. Hukkaantuneista,
rahaa tai muita arvcx-siiicitä sisältävistä lähe-

tyksistä säädettiin Ruotsissa U>02, että lähtö-

paikan postimestari oli vastuunalainen, jos huo-

mautuksetta oli vastaanottanut niitä postissa kul-

jetettaviksi. Vasta 1772 postilaitos otti itse suo-

rittaakseen ilmaantuvissa tapauksissa korvausta

vakuutetuista liilietyksistä (sanottiin sisäänkirjoi-

teiniksi v:een 1881 saakka). .Sisäänkirjoitetuista

kotimaisista lähetyksistä ruvettiin korvausta suo-

rittamaan vasta 1875. Vahingonkorvausta ci

makseta tavallisista kirjelähclyksistä, kotimai-

sista ja venäläisistä yksinkertaisista paketeista,

sellaisista vapaakirjelähetyksistä, joista ei ole
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suoritettu sisäänkirjoitus- tai vakuutusmaksuja,

eikä myöskään, jos syynä vahinkoon tai tap-

pioon on ollut lähetyksen oma laatu tai välttä-

mättXiniät luonnonsnhtcet (vis major), yhtä vä-

hän kuin lähetysten myöhästymisestäkään. Huk-
kaan joutuneista sisäänkirjoitetuista lähetyk-

sistä suoritetaan 50 mk., venäläisistä 10 rpl.,

postiosoituksista osoitusmäärä. vakuutetuista lä-

hetyksistä, jotka ovat joutuneet hukkaan tai va-

hingoittuneet taikka joiden sisällys on anastettu

joko kokonaan tai vain osaksi, ylimalkaan kor-

vausta, joka va.staa todellistii vahinkoa tai tap-

piota, ei kuitenkaan vakuutusarvoa enempää, kan-

sainvälisistä yksinkertaisista postipaketeista il-

maantuvissa tapauksissa korkeintaan 2.5 mk. ja

n. s. tavallisista niiden painoa huomioon otta-

malla. Oikeutettu vahingonkorvaukseen on yli-

malkaan ainoastaan lähettäjä, ja korvausanomus
on jätettävä postihallitukseen tai lähtöpostitoi-

mistoon 1-2 vuoden kuluessa lähetyksen postiin-

jättöpäivästä lukien. Jos lähetys on sitä laa-

tua, ettei postilaitos vastaa siitä, voi vahingon
kärsinyt oikeudellista tietä vaatia korvausta
siltä postivirkailijalta, jonka hän pitää syylli-

senä vahinkoon tai tappioon. Th. A.

Postioikeus. Törkeämmistä virkavirheistä,

joista piiäpostitirehtöOri ei ollut oikeutettu hal-

linnollista tietä rankaisemaan postivirkailijoita,

säädettiin asetuksissa v:lta IVOi, että ne olivat

jätettävät erityisen lautakunnan eli p;n ratkais-

tavaksi. Tämän puheenjohtajana toimi Tukhol-

massa pääpostitirehtööri, sen jäseninä posti-

kamreeri, kaupungin postimestari ja postikont-

torin kaksi kontrollööriä. Xotaarina ja syyt-

täjänä oli as:n mukaan v :lta 1V42 joku posti-

virkamies. Muissa kaupungeissa taas jätettiin

mainitunlaisten rikosten ratkaisu kahdelle

maistraatinjäsenelle ja kaupunginnotaarille.

paikkakunnan postimestarin toimiessa oikeuden
puheenjohtajana. Oikeudenkäynnistä ja tuo-

miosta oli postimestarin lähetettävä selonteko

pääpostitirehtöörille. — Jos joku postivirkailija

oli anastanut kirjeen tai jotain sen sisällyksestä,

toimi oikeuden puheenjohtajana kaupungin por-

mestari, jäseninä oli muutamia raatimiehiä ja

postivirkailijoita, yhteensä vähintään 5 henkilöä.

Jos rikos oli tapahtunut maaseudulla, jätettiin

asia samalla tavoin lähimpään kaupunkiin käsi-

teltäväksi. Lopullista tuomiota ei p. antanut täl-

laisissa asioissa, vaan sen päätös oli alistettava

kansliaoikeuden ratkaistavaksi. — Suomen p:ien
toiminta lakkautettiin 1816, minkä jälkeen edellä-

mainitut rikokset ovat jätetyt yleisien oikeuk-

sien ratkaistaviksi. Th. A.
Postiosoitteet. Ylimalkaan on osoite kirjoi-

tettava itse lähetykseen. Venäjälle venäjän ja

ulkomaille ranskan tai osoitemaan kielellä, posti-

laitos kun ei muuten voi vastata niiden täsmäl-
lisestä perilletoimittamisesta. Osoitelippua saat-

taa käyttää ainoastaan yksinkertaisiin kirje-

lähetyksiin (vrt. Postikortti) sekä paket-
teihin (Venäjälle meneviin arvopaketteihin ai-

noastaan eräissä tapauksissa). Lähettäjän nimi
ja osoite ovat ehdottomasti merkittävät muuta-
manlaatuisiin lähetyksiin, kuten pakettiosoite- ja
postiosoituskortteihin, etuantilähetyksiin y. m. —
Osoitteenmuutosta on lähettäjä oikeutettu vaati-

maan, ellei lähetystä vielä ole ulosannettu. ks.

myös Poste restante. Th. A.

Postiosoitus. Lähettäjä voi postitoimistoou
jättäii rahasumman toimitettavaksi hänen mää-
räämiillensä henkilölle, minkä välitystoimen posti

suorittaa käyttämällä n. s. p:ta. Tarkoitusta
varten on lähettäjän täytettävä määrätyn kaa-
van mukainen kortti. P:ia välitetään myös
sähköteitse; Ruotsiin ja Norjaan voidaan niitä

lähettää ainoastaan postikonttoreista ja muu-
tamista 1 luokan postitoimiluksista. Suomen
sisäpuolella ruvettiin p:ia viilittämään 1881,
Venäjän kanssa 1902 ja ulkomaiden kanssa 189.5.

Korkein arvomäärä on : Suomen sisäpuolella 5,000
mk. (alkuaan 100 mk.) eli 1,875 rpl.. Venäjälle
5,000 rpl. ja ulkomaille n. 500 fr. Osoitusmäärä
on ilmoitettava: kotimaan paikkoihin Suomen tai

Venäjän ja keisarikuntaan Venäjän rahassa, ulko-

maille kruunuissa ja äyreissä. Ulkomaiset p:t
ovat sekä sisään- että ulosmaksettavat yksin-

omaan Suomen, muut osoitukset joko Suomen tai

Venäjän rahassa. Muutamissa maissa posti har-

joittaa myöskin sekki- ja giroliikettä. ks. myös
Postilaitos (postilähetykset) , Postitoi-
mistot. Th. A.

Postipaketti ks. Paketti.
Postipassi. määrätyn kaavan muotoinen asia-

kirja, joka postinkuljettajilla (maitse) matkoil-

laan on mukanaan ja johon heidän toimintansa
valvomista varten postitoimistot merkitsevät
m. m. postin lähtö- ja tuloajat sekä kuljetetta-

van tavaran laadun (pusseja, laukkuja, irtonai-

sia paketteja). Samankaltaisia asiakirjoja käy-
tettiin miltei kaikkialla jo aikoja ennen varsi-

naisten postilaitosten perustamista. Ruotsissa
esim. (,,passebord") 16:nnella vuosis. Suomen-
Ruotsin postilaitoksessa mainitaan niiden käyt-

tämisestä jo eräässä asetuksessa v:lta 1646. —
Meri- ja rautatieposteja varten käytettävät sa-

manlaiset asiakirjat (laivakonossementit, rever-

saalit) eroavat jossain määrin p :sta. Th. A.

Postipiiri ks. Postin tarkastaja.
Postipysäkki ks. Postitoimistot.
Postiremissivekseli ks. Postilähetys-

vekseli.
Postiruotu. Turun saaristossa ja Ahvenan-

maalla sekä Ekkerön ja Grisslehamnin välillä oli-

vat postitilalliset ainakin jo 18:nnen vuosis.

alkuvaiheilla velvolliset toimittamaan postinkul-

jetusta merisalmien (ruots. ,.sjöpass") yli 5-6

miestä käsittävillä n. s. ruoduilla ja tarkoitusta

varten omalla kustannuksellaan hankkimaan tar-

vittavia postijahteja. Kievarikyytiä käytettiin

milloin sellainen kuljetustapa oli välttämätön.

Sopiville paikoille oli rakennettu pysäkkejä,

joissa ruodut esimiehensä johdolla odottivat pos-

tien tuloa niiden edelleentoimittamista varten.

Matkustavia kuljettivat p.t mukanaan vielä viime

vuosis :n loppupuolelle saakka, varsinkin Ekker-
ön ja Grisslehamnin välillä. — vrt. myös
Postilaitos (postinkuljetus meritse). Posti-
tilat. Th. A.

Postisopimus ks. Postilaitos (maailman-
postiyhdi.stys)

.

Postisäästömerkki ks. Postisäästö-
pankki.
Postisäästöpankki, valtion järjestämä ja sen

takaama säästöpankkilaitos. joka toimii välittö-

mässä yhteydessä postilaitoksen kanssa. Posti-

laitoksen konttorit ja toimistot ovat samalla p:n
palveluksessa välittäen talletusten vastaan-
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«tto* ja suorittaen »en muksut. SäiUtoun-
pauijaiD iuuitarat ja näiden vai!i'f1ui ini>rki

tiJkn D. $. va:>takirjaan. Kuu p. .'

trk-<:, i uli :( i.i toimintausa valti>-

1 tehdä niU>u |H><(ilaitok:ien

i ja yhtä vapaasti niistä AS^n-

tu>ii4 Uualud. r.u tilitystä hoidetaan keskuskout-
torissa. Ne edut. jotka p.. verrattuna paikallisiin

s&iUtöpankkeihin. tarjoo yleisölle, ovat pääasialli-

sesti- It valtion takauksen luoma ehdoton var-

ta; 2) p:n mukava
inoja voidaan telidä

ja ui"-(.in.'ja -a ija kiikr.ina aikoina, jolloiu

asianomaiset postitoimistot ovat yleisöä varten
"ikirjan käyttökelpoisuus maan
'.oissa. — P:u kiiyttö soveltuu

.-i.;«- henkilöille, jotka siirtyvät

1 toiseen, sekä aivan pienien miiä-

;
iti^ini-ta varten, ja näitä varten

on otettu n. s. -• •: .rkkejä (Suomessa ä 5 ja

10 pennift) kavtii.t. ;i P:iin liittyy tämän
ruoksi Kan^n yleisesti n. s. koulusUästökassoja,

joita hoitaa p:D asiamiehenä joku opettaja. —
P:n pääasiallinen tehtävä on vähävaraisten ja

nuorison keskuudessa herättää ja kehittää säästä-

väisyyttä. Hyvin tavallista on, että saatava, joka
OD p:ssa aloitettu ja muutamat vuodet vähitellen

sen hoidossa ka.svanut. siirretään paikalli.secn

sUstöpankkiin talletettavaksi tai sijoitetaan toi-

sia. Tähän vaikuttaa .sekin seikka, että p. mak-
eaa tallettajilleen vähemmän koron kuin muut
rahalaitokset Suomessa esim. nykyään (1915) 4%.
Ensimäinea p. peru.stettiin En^rlantiin pank-

kiiri \V. .Sikesin esityk.scstä, silloisen raha a.siain

ministerin W. Glad^tonen toimesta 1861 lähiunii

sen johdosta, että useissa paikallisissa säiistu-

laitoksissa oli sattunut suuria epäkohtia, kaval-

luksia y. m. P. saavutti nopeasti erinomaisen
suurta menestystä ja suosiota. Vähitellen muut
valtiot, Euroopan ulkopuolisetkin, alkoivat seu-

rata Enplannin antamaa esimerkkiä. Niinpä toi-

mii p.-laitos Belpa.<isa (v:sta ISTO), Japanissa
(v:8ta 1875), Italia-s.sa iv:sta 1876i, Komaaniassa
(v:sU 1880), Alankomaissa 'v:sta 1881), Ruus-
kas.sa ja Brittiläisessä Intias.sa (v:.sta 1882), Itä-

Tallassa (v:sta 188.3), Ruotsissa (v:8ta 1883),
Unkarissa (T:8ta 1885) ja Vesäjiillä (v:sta 1889).

Suomeen p. perustettiin valtiopäivien tar-

ka>>lamalla ja puolestaan hyväk.symällä asetuk-
sella 24 p:ltä toukok. 1886, ja se aloitti toimen^^a

1 p. tammik. 1887. Suomen pissa nouda-
tettavista määräyksistä mainittakoon seuraavat.
Sii-äänpanot ovat tehtävät täysissä markrjissa(myi>s
sää-lömerkeillä täytetyllä «äästökortillai, samalle
tilille ei kuiterii '•—r;[iää kuin 1.000 mk. v :»sa.

Kullekin sä.i ille annetaan hänen
nimelleen asetir: >.irja, johon joka säästöön-
pano merkitilän -ekä kirjoittamalla että kiinnit-
t.-nrii!!:; u • !; iii:tiiiifrkkejä. Ensimäistä säiistöön-

lava täydellinen ilmoitu.s

lästil, ammatista ja koti-

iCiiioja irtisanottaessa on säästökirja
.; 100 :aa mk. suurempia summia suo-

ritetiiiiii vasta miiärätyn odotusajan jälkeen.

Kerran v:s«a on ''iiästökirja kuittia vastaan lähe-

tettävä pm hallitukselle Ifelninkiin tarkastusta
ja korkojen merkit-emistä varten. Kaikki kir-
jeenvaihto, joka koskee p:n toimint.oo, on maksu-
ton. Silänfökirjaa ei «aa myydä. P:n virkamie-

I

het eivät saa mitään ilmoittaa säustöunpaiiijaia
-.lainisista. l':n hallituksena ovat postilaitoksen

tUikku puheenjohtajana ja kaksi senaatin mää-
. iinää jäsentä. P:n varoja sijoittaa, etuoijassa

ohli^atsioneihin. Suomen valtiokonttori. P:n
tilasta ja hoidosta on kertomus annettava edus-

kunnalle.

V :sta 1887 v:n 1913 loppuun oli Suomen p:iin
talletettu 51,a railj. ja otettu ulos 4.'),a niiij. mk.

. Jäännökseen ö.i niilj. mk. tuli juosseita korkoja
niin paljon, että säustöönpanijaiu saatavat v:n
1913 lopussa olivat 8,t iiiiij. mk. Säästöunpani-
lain luku oli v:n 1913 päättyessä 69..'>35. Eri-

koi.sesti kouluissa toimi 1913 kaikkiaan 334 asia-

miestä. He vastaanottivat oppilailtaan main. v.

10.322 erässä 38,300 mk. talletettavaksi ja antoi

vat 2.486 uutta .säästökirjaa.

Käsityksen p:n toiminnan laadusta antavat
seuraavat. 1913 v:n loppuun kohdistuvat tiedot

säästökirjain ryhmityksestä saatavien suuruuden
mukaan

:

Soamisien suuruus Snasinkirjain luku %
korkeinlanD 3 mk 14.017 20j

3-10 . 14.622 2U
10-25 . 12,1 «G 17*

25-100 . ll,9;t9 174
100-2J0 . 7,675 11*
250 SOO . 4.162 6j)

500-1.000 . ».069 *A
vii 1.000 . 1,885 2.,

Säiiätömerkkejä on 1887-1913 myyty kaikkiaan
236,674 mk:n arvosta. Lapset ovatkin huomatta-
van suuri osa pm käyttäjistä. V:n 1913 uusista

säästööupanijoista, yhteensä 17.798, oli lapsia

6,614 1. 37.1 %. Ammattiryhmistä ovat tärkeim-
mät sotaväki, työmiehet, palvelijattaret y. m.

\'altiolaitok.selle p. ei ole Suomessa ollut, niin-

kuin useimmissa muissa valtioissa, mikään tulo-

lähde; sen korkovoitto (1913 n. 0,i %) ei ole riit

tunyt sen hallintokustannusten korvaamiseen.
Valtion tappio teki koko ajalta 1887-1913
yhteensä 126,200 mk. Vasta viime vuodet (1912-13)

ovat antaneet vähäisen voiton. Tähän saakka
p. on Suomes.sa toiminut verraten heikosti; 1913
v:n lopussa oli 1,000 asukasta kohti vain 22 sen
antamaa säästökirjaa ja saatavia 2,771 mk.

VIeen.sä on p. ulkomaisissa vallioi.s.sa kehittä-

nyt liikkeensä hyvin suureksi. Niinpä oli 1,000
asukasta kohti

:

f

.saasiukirioja Saaiari*

VenSjUlla (1911) 50 25,:tr.5 Smk.
IiavnIlB.ss» (1912) 7R 7.:WR .

nuotsissB {1'tl.li . lfi:i II.9:i6 .

RansknssB (19111 . . i:>l 43,375 .
AlaDkomalEsa (1911) 254 58,783 .

Varsinaisen tehtävänsä, säästäväisyyden edis-

tämisen, ohessa p. toimii monessa valtiossa, esim.
Itävallassa ja Unkarissa, liyviii laajassa määrässä
maksujen siirtäjänä ja clearinfi-liikkeenä. VIeensii

p. eri maissa tukee valtion taloutta, ei ainoas
taan antamillaan tuloilla, vaan myös suurena vai

tion olilipatsioiiien ostajana. Aug. Ilj.

Postitaksa ks. Postilaitos (postimaksut).
Postitila. Ruotsin cnsimäisen postiasetuksen

mukaan (1636) oli postitiloja sijoitettava kaik-

kien teiden varsille noin 2-3 peninkulman mal
kan päähän toisistaan. Näiden tilallisten tuli toi

mia postinkuljettajina (l. ,, postiljooneina", jota

sanaa välistä käytettiin) ja kunkin piirissään pi-

täil polut kunnossa. Apulaisinaan lie saattoivat

käyttää n. s. postircnkejä. Postililallisille myön-
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.

nettiin erinäisiä vapauksia ja liuojennuksia ve-

roihin ja yleisiin rasituksiin uuliden, monissa
paikoin lisäksi jo alusta alkaen raliallista kor-

vaustakin. V. 1845 peruutettiin vanhat vapau
det useimmilla linjoilla, sauuilla kuin posteja ru-

vettiin kuljettamaan kicvarikyydillä sekä niitä

saattavilla varsinaisilla postiljooneilla. Turun
saaristossa ja Ahveuanniaalla lakkautettiin meri-

postitilat vasta 1910, Ekkerön-Grisslehamnin vä-

listä poslinkuljelusta höyrylaivat ylläpitivät jo

1870-luvulla, niin pian kuin säännöllistä laiva-

kulkua läpi vuoden näillä seuduilla saatiin ai-

kaan, ks. myös Postilaitos (postinkuljetus),

Postiruotu. Th. A.
Postitirehtööri ks. P o s t i h a 1 1 i t u s.

Postitoimistot. Alkuaan perustettiin p :ja ai-

noastaan kaupunkeihin, maaseudulle vain poik-

keukselta vilkasliikkeisiin, postiteiden varrella

sijait.seviin paikkoihin. Aikaa myöten ne jaettiin

eri lajeihin ja luokkiin, riippuen siitä, minkä-
laisia postitehtäviä niiden suoritettavaksi eri

paikkakunnilla jätettiin. — Ensi aikoina Ruot-

sin postilaitoksen perustamisen jälkeen nimitet-

tiin ainoast;ian Tukholman postitoimistoa ..posti-

konttoriksi" ja muualla sijaitsevia ..postitaloiksi"

(postitus), mutta enneu pitkää kävi edellinen ni-

mitys yleiseksi. Suomessa perustettiin ensimäi-

set ])0stikonttorit postilinjain varrella sijaitse-

viin kaupunkeihin (kuten Turku. Helsinki, Hä-
meenlinna, Porvoo, \'iipuri. Käkisalmi), aikaa
myöten myöskin maaseudulle (esim. Kangasala,
Abborfors, Laukaa. Liperi, Joroinen, Tohma-
järvi. Karja, Vinkkilä, Ekkerö y. m.). 17: unen
vuosis. loppupuolella oli Suomessa 20 postikont-

toria, 18:nnen vuosis. keskivaiheilla ainoastaan
23 (osia Itä-Suomesta oli luovutettu Venäjälle

1721 ja 1743; ne yhdistettiin Suomeen uudelleen

1812) ja viime vuosis :n alkupuolella 33. Jlaa-

seuduUe perustettiin postikonttori viimeksi vielä

1S.3C (Alavudelle; muutettiin ennen pitkää posti-

toimitukseksi samoinkuin muutkin maalaisposti-

konttorit. ja muut postitoimitukset saivat alkunsa
vasta 18G0-Iuvulla). — Ensi aikoina olivat posti-

konttorit kyllä pidettävät auki klo 7 a. p.-8 i. p.,

v :sta 1817 klo 9-12 ja 3-6. mutta tätä mää-
räystä ei liene tarkoin noudatettu, varsinkaan
ei niinä päivinä, jolloin posteja ei saapunut eikä

lähetetty. \'ielä viime vuosis :n keskivaiheilla

siuittoi postikonttoreja pitää suljettuina ei-posti-

päivinä ehdolla, että yleisöä kiireellisissä asioissa

palveltiin silloinkin. Vasta 1873 määrättiin,
että p. ovat pidettävät avoinna postihallituksen

vahvistamien aikataulujen mukaisesti. — Posti-
konttorit ja l:sen luokan postitoimi-
tukset ovat täydellisiä p:oja sillä erotuksella,

että ainoastaan muutamat viimemainituista vä-

littävät sähköiiostiosoituksia Ruotsin ja Norjan
kanssa. Postikonttorien haaraosastot vas-

taanottavat miltei kaikenlaisia lähetyksiä, mutta
jakelevat ainoastaan muutamaulaatuisia. Helsin-

.sissä (sekä kauppaloissa y. m. s.) sijaitsevat muu-
tamat 2 :sen luokau haaraosastot myyvät
postimerkkejä sekä vastaanottavat sisäänkirjoitet-

tuja lähetyksiä ja vähempiä postiosoitusmääriä.

2 ;sen luokan postitoimitukset (joita on
perustettu v:sta 1888) eivät vastaanota ulkomaille
meneviä paketteja, etuantilähetyksiä ja posti-

osoituksia, ja niihin menevät postiosoitukset

sekä ulkomaiset paketit ja etuantilähetj-kset toi-

30. VII. Painettu "1, 15.
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mitetaaa vain lähimpään täydelliseen p :oon.

Postiasemat (postias. v:lta 1881) välittävät

itsenäisesti tavallisia ja sisäänkirjoitettuja lähe-

tyksiä (myöskin arvovapaakirjeitä) sekä saman-
laisia kotimaisia paketteja, postipysäkit
taas (on perustettu v :sta 1891) ainoastaan yksin-

kertaisia lähetyksiä ja sanomalehtiä. Posti-
vaunut, joissa työskentelee sekä virka- että

palvelusmiehiä, ja postiljoonivaunut,
joissa toimii yksistään postiljooni, käsittelevät

kauttakulkevia ja niiden postilaatikkoihin pan-

tuja lähetyksiä. Määräyksen mukaan v:lta!870
kuljetetaan postit valtion rautateillä maksutta,
ollen postilaitoksen kuitenkin omalla kustan-

lutksellaau hankittava tarvittavat postivaunut

3'. m. sekä huolehdittava niiden kunnossapidosta.
Huutamiin Helsingin ja Tukholman välillä kulke-

viin laivoihin perustettiin 1912 h ö y r j- 1 a i v a-

p osti toimituksi a, joissa virkamies toimii

postiljoonin avustamana, ks. myös Postilai-
tos (postin kuljetus), Postivirkailijat.

Tilastoa Suomen postitoimistoista.

V. 1890 1900 1913

Postikonttoreja 37 37 37
Postikonttorien haaraosastoin 2 5 16

l:sen luok. postitoiraiiuksia . 159 269 389

2:sen luok. postitoimlluksia . 76 188 381

Postiasemia 146 201 284
Postipvsakkeja . ... — 274 1.179

Yhteensä 420 974 2.288

.Joka kiinteän | km= 870 ?,lö.t 163,s

p:n osalle | asukkaita .=i.607 2,744.6 1,397

Kiertäviä
|
postivaunuja

^^
27 28

p:oia
I

postiljoonivaujiuja .... 15 41

HOyrylaivapostitoimituksia .... — — 2

Th. A.

Postitoimitukset ks. Postitoimistot.
Postitoimitus ks. Postitoimistot.
Postitorvi on nykyään kaikkialla postin vaa-

kunana. Keskiajalla ilmoittivat sillä tuloaan teu-

rastajat, jotka kauppamatkoillaan välittivät yk-

sityisten kirjeenvaihtoakin, ja m.yöhemmin käyt-

tivät sitä Thurn-Taxisin postilaitok.sen postil-

joonit. Saksasta p:t levisivät muuallekin sekä

otettiin käytäntöön Ruotsissa ja Suomessa heti

postilaitoksen perustamisen jälkeen. Postitoimis-

toista lähtiessään ja niihin saapuessaan sekä

matkoillaankin, vastaantulijoita tavatessaan, tuli

postinkuljettajien siitä ilmoittaa „postisarveeii

puhaldamalla". Suomessa käytettiin p:ia vielä

1860-luvulla, mutta postias. viita 1881 määräsi

niiden sijaan n. s. kuriirikellot. Th. A.

J/ms., pienin vaskisoittimista. Luonnonsoitti

raena sitä käyttävät vielä nykyäänkin maaseutu-

laispcstinkuljettajat Baierissa y. m. Venttiilien

avulla on p:sta kehittvnvt kornetti (ks. t.).

I. K.

Postivaunu, joko maan- tai rautateillä kul-

keva erityinen vaunu postilähetysten kuljetusta

varten. Rautateillä p:t ovat kehittyneet yhä
mukavammiksi, niin että niissä on eri osastot

postisäkkejä ja paketteja, sanomalehtiä sekä kir-

jeitä varten. Kussakin osastossa on tarkoitus-

taan vastaavia lukuisia työ.skentelypöytiä, kaap-

peja ja paikannimillä varustettuja lokerohyllyjä.

joihin on mukava lajitella eri paikkakunnille

osoitetut lähetykset. Lisäksi on p :issa huoneita

virkailijoita varten. V. B.

Postivaunut ks. Postilaitos (postinkulje-

tus). Postitoimistot.
Postivekseli ks. P o s t i 1 ä h e t y s v e k s e 1 i.
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Postivirkailijat. ..l'o-tiiiu>st<i riksi" iiiniitettiiii

K'!''t-ui )>c>tilaltokM>ii iilkiiiiikoiim <103ti:ii jiil-

;iiiiortst:iiiii Tuklioliuun postinlioitajaa, jokn

l.i toimi posliliiitok>eii päiiUikkouii. iiuiuullii

;'ostinl)oitajiu". Yleiseksi tuli nimi ..posti-

n" V :u 1680 |H>stiiiiestariolijesaiiiiiiöii kniilta.

1 vielii ISriiiiella viiosis. kiivtettiiii nimi'

.jHi-tiiilioitujii" silloin liillöin. Vusta 18Si
' .n viimenuiinittu nrvonimi virallisesti un-

.11 kii\ tiiutöon. — Ensi aikoinit pastimesta

ril uhvat va|aiutetiit veroista ynuii kiinnnllisi>ta

ni>iluksista, j>\ v :een 10T3 snakkn lie saivat pi

I . i kantiiuKtusa |>o.>tiriiluit. Kiiiliin virkoihin ui-

tiiin alussa porviirissiiätyyn kuuluvia henki-

l.it.i. jotka osasivat ainakin lukeii ja kirjoittiia.

Vallan harvinaista ei ollut, että niiniä toimet

vi.-Iä lT:nuen vuosis. loppupuolella annettiin

.:::!iiMi:in tarjnoville. saattoipa niyiis postinhoitft

jaiili-<ki iH-riii miesvainnjunsa toimen ikiiten esim.

en.^iniiiisen iMjstipäällikön ja Tukhohnan po-iti

mestarin leski, liesse \Veclicl. joka 1038-42 hoiti

molempia virkoja). Vielii as:n mukaan v:11a

liiT.i oli postimestarivuinajan leski tai joku muu
!.:.iiin jälkelitisistiiiin velvollinen tarvittaessa

toistaiseksi hoitamaan postikonttoria, postimesta-

rintoimet eiviit niiet olleet erittäin haluttuja. Ai-

kaa myöten myönnettiin postinhoitajillc erinäi-

siä apulaisia. Jo verrattain varhain mainitaan

ekspeditfiörejä, kirjanpitäjiä ja konttorikirju-

reita. joiden jo ISOO-luvun alkuvaiheilla tuli suo-

rittaa tehtävänsä omalla vastuullaan. Viimemai-

nittuja uiniitetiiiin nyttemmin ekspeditöörin-

apulaisiksi. yliniääriiisiä harjoittelijoiksi (ennen

ylim. kamarikirjureiksi). Edelläniainiltuihin vir-

koihin, samoinkuin 1 :sen luokan postiloimituk-

sen hoitajiksi, nimitetään ainoastaan varsinaisia

ammattilaisia, jotka täyttäviit as:ssa v:Ua 1898

sUiidetyt kclpoisumlet. — 2:sen luokan posti-

toimitusten, po.stia.semien ja -pysäkkien hoita-

janviriit ovat vain sivutoimia. — Naisia on ver-

rattain suure.s.sa määrässä ruvennut postin pal-

velukseen vasta postiloiniitusten perustamisen

jBlkeen ja »aa heitä käyttää u.seimpiin toimiin.

— k><. myös Posti hallitus, Postiljooni,
Po-ti n tarkastaja. Th. A.

Postiväri. Keltaisen värin monista vivahduk-
sista on punakellervä (oranssi ; sakg. Poslgclh.

postikellerväi useissa maissa postin värinä, ja

johtune<> tämä seikka siitä, että Tliurn-Taxisin

postilaitoksen [tostiljooncilla aikanaan oli keltai-

nen takin- jn viitankaulus, jota paitsi takin-

käänteet ja hihannauha olivat samanvärisiii.

MyShempiniikin aikoina käytettiin kellertävää

monen muan postivirkailijain virkapuvussa ja

vielä nytkin ovat eräiit postimerkkilajit ja

postikortit keltaisia samoinkuin niinitamicn mai-
den pontivaunut. ajoneuvot ja postilaatikot.

Th. A.

PostiyhdiBtys ks. Posti lait o.s (maailman-
p<n-tiyhili.-lysi

Postkalevainen gcol., knlevaista muodostumaa
nuorempi.

Poitl, Karl fl793-18«4t, Baks.-amer. kirjailija.

Salanimellä Charles S e a 1 h f i e I d hän on
julkaisHut joukon kertomuksia ja romaaneja, jotka

käaittelevät amer. oloja. Hänen leoksistojin mni-
nitlakrKin: ,,I,elH-n'thilder aus heiden ITemisphä-

ren" (B nid. 1835-^7). ..Der Virey und die .Arisfo-

kratcn" (3 nid. 1835), „Ueiitseh-amerikaniH('hc

\Vahlver\vandtsehaften" (4 nid. 18;ilt-4<»(. „Da»
Kajiltenlmeh" (1841). //. Kr-n.

Postlirainium /limi'/ ilal.t. kansaiuviilisessil

oikeudessa, aikaisenunin vallinn"en, sodan lak-

kauttaman tai häirit.semän oikeustilan palautta-

minen sodan päätyttyä, varsinkin sollaisella

alueella, jonka vilioUisvoima on pitiinyt vallat-

tuna eli okkupivraltuMU. />'. E.

Postludium lu'dl ilat., = jälkisoitto), ks.

Loppusoitto.
Post- och inrikes tidningnr i jokapäiväisessä

puheessa tavallisesti 1' o s t t i d n i n j; e n). Tuk-
iiolmassa ilmestyvä jokapiiiviiinen sanomalehti.

Ruotsin hallituksen virallinen äiinenkannattaja

:

maan vanhin sanonialeliti ; ilmestynyt lyhyillä

keskeytyksillä ja eri niiiiillii v :sta 1045,

Postpalataali (hit, /)o.s( = takana, ja jmhVlum
= suuluki) ks. P a 1 a t a a 1 i.

Postpositsioni liat. ;)os/;io.tf'(iö = sana. joku

asetetaan jälkeen), j ä 1 k i s a n a, ja p r e p o s i t-

s ioni (lat. /)!-a7/o.«i'(iö = sana. joka oseletaan

eteen), etu sana (yliteineu nimitys: suhde-
sana), partikkeli, jota kiiytetään jonkun subs-

tantiivin sijan yhteydessä paikan, ajan, tavan
tai muun seikan ilmoittajana (adverliiaalina).

Esim, Kirja putosi piiydiiii iitlc. Mitä vnrtcn tä-

män teit? Lapset juoksevat i/mpiiri kylilii. Läh-
den jiiljcstii päiviillisen, A. A".

Lukit, Kiinnityksen p. on oikeustoimi, jolla

kahden tai useamman kiinnityksen etiioikeusjär

jestystä muutetaan. P. ei ole, kuten kiinnittä-

minen, n. s. vapaaehtoisen oikeu(leii)ioiilon liar

joittamista. mutta se on. saavuttaakseen oikeus

vaikutuksia sivullisiakin kohtaan, ilmoitettava

oikeuden kiinnityspöytiikirjaan. Jos p. luionon

taa toisten kiiiinitykseiilialtiain asemaji, on näi

den suostumus p:iin liankittava. El. K.

Postskriptumi (lal. imstsrrVptum. < poslsrri'-

6crf' = jälestiipäin kirjoittaa), jiilkikirjoitus, kir

jeeseen nimikirjoituksen alle (jiilkeen) tehty li-

säys (lyh. P. S.».

Post Trinitatis l-tiV ] (lat.), kolminaisuuden
siiniiiintaiii jiilkeen.

Postulaatti (lat. pnnluhVlum. kreik. nitfma),

vaatimus, vaatima. Geometria edellyttää, että osa-

taan toimittaa muutamia yksinkertaisia tehtäviä,

,,p:eja", joita tarvit.ian freometrian oppijiirjes-

telmiiil selvitettäessii ja todistettaessa, Euklidoen

„Elementa" sisältäii seuraavat kolme p:ia: 1, on

yhdistettävä suoralla viivalla kaksi pistettä,

2. tunnettua suoraa on pideiinettävil mäiiriityllii

janalla. 3. tunnettu piste keskipisteenä on i)iirret-

tävä ymiiyrä, jonka kehä kulkee miiiirätyn pis-

teen kautta. - Filosofiassa p. merkitsee oletta-

musta, joka jostakin syystil liyvilksytiUiii ja jonka

hyväksymistä tavallaan ..vaaditaan", vaikkei sitä

voida todistaa ; esim. Kantin ..praktillisen jär

jen p:t" (ks. Kant, palsta 311). — Alkuaan
p. merkitsi matematiikassa ja filosofiassa samoin
kuin aksiomi vain edellytystä 1. olettamusta,

jota ei ruvettu todistamaan vaan joka ilman

muuta edellylelliin. joko seiiläliden että se it-

sestään oli ilmeinen, tahi seiitiiliden että se ky-

»eessäolevassa oppiesitykseii kohdussa oli malido

ton todistaa. A. flr. (V. S:n.)

Postulata nobilium fliV- vöiii'-/ (lat., = aate-

listen vaatiinuksel) on iiinieltiUln se asiakirja,

jonka Kuolsin ylimykset 1,'in4 esittivät Sipis-

mundille aateliston cluoikcuksien suhteen, .Se oli
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Eerik Sparreu kirjoittama ja teki kovin pitkälle

meneviä vaatimuksia aateliston hvväksi, tukien

niitä viittauksilla ja esimerkeillä keskiajan ku-

niukaaiivakuutuksista y. m. asiakirjoista. K. G.

Postumi ks. P o s t u m u s.

Postumus liat.), postumi, isän kuoleman
jälkeen syntynyt, kalniannos; vasta kirjailijan

kuoleman jälkeen julkaistu (teos).

Post urbem conditam (lat.) , kaupungin (Roo-

man) jierustamisen jälkeen. Kooman perustamis-

vuosi, tarinatiedon mukaan 753 e. Kr., oli roo-

mal. ajanlaskun lähtökohtana.

Potaatti ks. Peruna.
Potage [Id':], liemi, lihaliemi.

Potamogeton, vita, Potamogetonace(e-\ie\-

moon kuuluvia kaljuja vesikasveja, joilla kukat
ovat liereissä tähkissä, kehättömiä, ruskeanvih-

reitä, 4-lukuisia, Lehdet ehytlaitaisia, muuten
eri lajeilla hyvinkin erilaisia, osalla kaikki kai-

vomaisia, toisilla on myös nahkeita vedenpin-

nassa kelluvia lehtiä. Meillä 16 lajia, niistä 5

yleistä. U i s t i n v i d a 1 1 a (P. natansj kellu-

vat ruskeat pitkänpyöreät latvalehdet vedenpin-

nalla. Ahvenruoholla (P. perfoliatus),

jonka lehdet ovat kaivomaisen ohuita ja tav.

herttapuikeita, pistää vain tähkä vedenpinnasta.
HenuoUa pikku vidalla (P. pusillus) ovat
lehdet kapean tasasoukkia. K. L.

Potanin f-tä'-]. Griporlj Xikolaevits
(S. ISSöi, ven. tutkimusmatkailija, upseeri, otti

lS6o-G4 osaa Struven retkikuntaan Saisan nor-

jurvelle. syytettynä ..separatistiseen" salaliittoon

kuulumisesta tuomittiin 1869 pakkotyöhön (osan

rangaistusajastaan oli Viaporissa!, armahdettiin
keis. niaant. seuran anomuksesta, johti 1876-77

ja 1870 tutkimusretkikuntia Mongoliassa, 1884-

86 ja 1892 Kiinassa. Tibetissä ja Mongoliassa.
Tärkeimmät julkaisut: ..Otserki sev.-zapadnoj

Mongolii" (1883), „Tangutsko-tibetskaja okraiua
Kitaja i Tsentraljnaja Mongolija" (1893).

E. E. K.
Potapenko (-tä'-J, Ignatij Xikolae-

vits IS. 1S56), ven. kirjailija. Harjoitti opin-

toja Odessan ja Pietarin yliopistoissa ja Pieta-

rin konservatorissa. Alkoi kirjallisen uransa
pikku kertomuksilla 1881, jonka jälkeen eri aika-

kauskirjoissa painattanut suuren joukon romaa-
neja ja kertomuksia. Hänen vahvin puolensa on
huumori ; erityisellä taidolla hän osaa kuvata
maaseudun papiston elämää. Liika tuotteliaisuus

vaikuttaa joskus haitallisesti teoksien laatuun:
moni teos on jäänyt vaille lopullista viimeiste-

lyä. Hänen tuotteistaan mainittakoon novellit

„\altion palveluksessa", ..Hänen ylhäisyytensä
sihteeri", .,Kirottu kunnia", sekä draamat
„Elämii" ia ..Vieraat". Kootut teokset ilmestyi-

vät 1897.' y. J. M-kka.
Potaska, kaliumkarbonaatti, kalium

corhoniciini, hiilihapon kaliumsucla. K5CO3. P:aa
muodostuu orgaanisten happojen kaliumsuoloja
kuumennettaessa. Ennen sitä saatiin yksinomaan
kalium.suoloja sisältävien maakasvien. erittäin-

kin puitten, tuhkasta. Tulika liotettiin vedessä

ja liuos haihdutettiin kuiviin ja haihdutusjään-
nös kalsinoitiiu, jolloin orgaaniset aineet paloi-

vat. Raaka p. sisälsi vielä epäorgaanisia suo-

loja, jotka poistettiin kiteyttämällä. P :aa saa-

daan myös sivutuotteena sokeria sokerijuurik-
kaista valmistettaessa. Lampaiden villasta eris-

tetään suurissa villanpesulaitoksissa pesuveteen
liukeneva p. Nykyään kaupassa oleva p. on suu-
rimmaksi csaksi saatu Stassfurtin abraum-
suolakerroksien kalisuoloista Leblancin menetel-
män mukaan samalla tavalla kuin sooda ruoka-
suolasta. Kemiallisesti puhdasta p:aa saadaan
joko puhdasta kaliumhydrokarbonaattia tai ka-
liumhydrotartraattia hehkuttamalla. Suomen
Farmakopean p:n (Carhonas kalicus) pitää si-

sältää vähintään 95% vedetöntä karlionaixttia.

Valkoinen, hygroskooppinen jauhe, joka helposti

liukenee veteen. P :aa käytetään kalisuolojen,

saippuan, lasitavaroitten, väriaineitten, y. m. val-

mistukseen, lääkkeenä j. n. e. S. S.

Poteidaia [e'i-]. Periandroksen perustama ko-

rintholainen siirtokunta Khalkidikella. kreikka-
laisten tärkein tukikohta Thrakiiissa. Persialais-

sotien aikana se liittyi Ateenan meriliittoon,

mutta luopui 431 e. Kr. siitä. Pitkällisellä piiri-

tyksellä Ateena valloitti P:n 429 e. Kr. ja jakoi

sen alueen ateenalaisille klerukheille. Philippos II

hävitti sen 356 e. Kr. Uudelleen Kassandros sen
perusti Kassaudreian nimellä. L. T.

Potemkin [patjo'm-]. Grigorij Aleksan-
drovits (1739-91). ven. ruhtinas, keisarinna
Katariina II :n suosikki, P. opiskeli ensin Mos-
kovassa hengellisessä seminaarissa, astui sitten

t-otaväkeen ja palveli ratsukaartin vänrikkinä,
kun keisarinnan huomio häneen kääntyi. Nimi-
tettiin 1762 kamarijunkkariksi, otti osaa Tur-
kin sotaan, mistä palasi 1772 voitonsanoman
tuojana Pietariin. Sen jälkeen P. alkoi saada
keisarinnalta erityisiä .suosionosoituksia. Hän
korotettiin kreiviksi ja nimitettiin 1776 kenraali-

adjutantiksi sekä tuli keisarinnan suosikiksi.

Itävallan keisarilta Joosef II :lta. Venäjän liitto-

laiselta, hän sai saksalaisen valtakunnanruhti-
naan arvon. Sitäpaitsi hänestä tuli ministeri-

neuvoston jäsen, armeian päällikkö. Mustanmeren
suuramiraali ja eteläisten provinssien kenraali-

kuvernööri. Kun P :lla oli runsaat tulot hänelle

lahjoitetuista tiluksista ja kun hän sai raha-

palkkioita ja käytti valtiovarojakin hyödykseen,
kävi hänelle mahdolliseksi koota suuria rikkauk-

sia, vaikkakin hän rakasti ylellistä ja loiste-

liasta elämää. Enemmän kuin kukaan muu kei-

sarinnan suosikeista P. vaikutti sekä valtakun-

nan sisä- että ulkcpolitiikkaan. Mutta hänen vai-

kutustaan ei voi katsoa edulliseksi. Hänellä kyllä

oli valtiomiehen kykyä, ja milloin hän tahtoi,

saattoi hän osoittaa pontevuuttakin. Hyviä puo-

lia himmensi kuitenkin luonteen raakuus ja häi-

käilemättömyys. P. oli vailla korkeampia siveel-

lisiä aatteita, itsekäs oman kunnian ja edun ta-

voittelu oli hänen päämääränään. Eteläisiin maa-
kuntiin hän levitti asutusta ja perusti kaupun-
keja. Kun keisarinna 1787 teki matkan Jlustan-

meren maihin nähdäkseen, kuinka ne olivat edis-

tyneet, rakennutti P, Dnepr-joen varsille, jota

pitkin keisarinnan matka kulki, laudoista kyliä,

jotka tarpeen mukaan voitiin siirtää toiseen

paikkaan, jotta seudut olisivat näyttäneet ti-

heään asutuilta ja väkirikkailta. Krimin val-

tauksen johdosta P. sai kunnianimen ,.taurialai-

nen". Toisessa turkkilaissodassa 1787 hän oli

ylipäällikkönä ja valloitti Otsakovin. Ennen
rauhantekoa P. kuoli lokak. 1791 eräällä mat-

kalla ja haudattiin Khersoniin. niihin hänelle

1836 pystytettiin muistopatsas. K. TV. R.
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Potensevrata »ks. TotfUssiK lisätä, vahr

vUtaa.

Potenssi liat. pott''n(ia - kykr), voiinn, voiman
ast»: siituiikyky. — ilal. S'litKsuurien tckijliin

tula Elliin, tulon a. a. o. . . ., jo&>a oa m tokljUIi a

mtrkitäAo uiatematiikas;>a lyhyesti p:ksi o*" (lau-

sutulta a korotettuua niioteen p:iin). Toista p:ia

sauutaan o e ' i S k s i, kolnmtta kuutioksi
iu' = <i:D neliö ; a'-ii:u kuutio). Mainittua p:ii

alkuperäi.siDta mUfiritoliiiuil silniiillii pitiiou täytyy

luv\iu m:u olla kukimaiueu ja po.sitiiviiicn. a ou

p:n kantaluku, m sen eksponentti.
Kaksi p:ia, joilla on suma kantaluku kerrotunn

keäkeuiiäu siten, että t>ks|>oneiitit lasketaan yli-

teen ^o" a" = 1.'"+-
J ja jaetaan siten, ettU jaet-

tdrao ekaponentista vabeunetlUin jakajan eskpo-

a m—

K

nentti (— = <» ), sumina tai erotus kirjoite-
<i"

taan eks|>onentiksi yhteiselle kantaluvulle. Tulo

korotetaan p:iin siten, ettii joka tekijä erikseen ko-

rotetaan kyseessjiolevaan p:iin (/abc]"'a'" (/" c" ).

js p. korotetaan p:iin kertomalla eksponentit;

siten on (a")" a"" . On liuomattu tarpeelliseksi

laa.ientaa p.kilsifettU niin. että myös negatiiviset

ja murtoluku-, vieläpä imaginaarisetkin eksponen-

tit ovat malulollisct. Näissä tapauksi.ssa ei p:ia

eniiä saata määritellä tulona. Jotta edellä esite-

tyt laskiisuuunut pysyisivät voimassa tällaisiin-

kin p:eihin sovellettuina, on oletettava, eitä

1: V«" vrt. Juuri.
""*

U. S:n.

Potentaatti (kesk. lat. pnlciiti'i'tu.i). vaUa.ssa-

oliju. malli iniies, rulitinas.

Potentilla, hanhikki, hanhenjalka.
iuU9uka.<<viMiku. jonka edustajat ovut ruolioja

tai pensaita. Kukat ovat useimmiten keltaisia

tai valkeita, lisäverhiiillisiä. Hedelminä runsas-

lukuiset pähkylät. Lehdet pariliuskaisia tai

sormilehtisiä. Meillä 12 lajia, kaikki keltakuk-
kaisia ruohoja. Ketohanhikilla (P. anao-

rina) ovat lehdet ti-10-pariset, tavalli.sesti alta

vaikean silkinkarvaiset. Kasvaa yleiseen tien-

vierillä, pihamailla y. m. n o p e a h a n h i-

killa (V. argcnlca) ovat lehdet samoin alta val-

keat. 5-sormiset. Kasvaa ahorinteillä ja kal-

lioilla, ollen Pohjois-.Suomessa jo harvinainen.
Rinneniityillä ja metsissä on yleinen rutvänä
(P. tormeni lila ) , jonka aluslehdet ovat 3-5-,

RAIt^Dd :uhanhlkkl

I varsilehdet 3-sorniiset, juurakko hyvin paksu.

Yleinen pieni koristepensas on kapealehdykkäi-
nen /'. frulicosa. K. L.

Potentsianli (uuslat. potentiA'lis = mahdolli-

.suutta koskeva), maht otapa, se verbin moodi,

joka osittua tekemisen malidolliseksi (esim. Tir
tttnct asian), vrt. K o n j ii n k t i i v i. .\. K.

Potentsiaali (lat. po(<-'rifia = kyky), fysikaalis

matemaattinen käsite, joka helpottaa ja välittää

erinilisten voimain kuten magneettisten, sähkö-

jä gravitatsiouivoimniu luskemista. Magneettisia

ja suhköisili kappaleita samoinkuin aineellista

massaakin ympäröivässii tilassa esiintyy voimia,

jotka vaikuttavat siihen sijoitettuun magneet-
tiin, suhkömä.Hrään tai toiseen aineeseen samiui

tietyn lain mukaan. Voimain suuruus f on näet

suoraiui verrannollinen massojen m ja ni, tuloon,

sekä kääntäen verrannollinen niiden etäisyyden ne-

liöön. Valitsemalla yksiköt sopivalla tavalla ou siis

/= "' Koko tilaa, jonka sisässä vaikutus ou

huomattava, sanotaan kentäksi ja sen kussa-

kin pisteessä massayksikköön vaikuttavaa voi-

maa k e n 1 1 ä V o i m a k k u u d e k s i. Sitä työtä,

jonka massayksikköön vaikuttava poistava voima
suorittaa, kun se siirtää tuon massamäärän pai

kaitaan kentän iiärimmäiselle rajalle, sanotaan
paikan p:ksi. '^Mitä suuri työ on toimitettava,

kun tahdotaan siirtiUi massayksikkö voiman vas

täiseen suuntaan kentän rajalta sille kuuluvaan
paikkaan. Kun tilmä työ, s. o. paikan p., laske-

taan, saadaan arvoksi Koska p:n arvo vaih
r

telee paikan mukaan, toisin sanoen p. on paikan

funktsioui, niin sitä myös sanotaan p.-f u n k

tsioniksi. Kahden pisteen A \a. Ii p.-e r o-

tus ilmai.see työtä, joka toimitetaan, kun massa-

yksikkö siirretään /i-.stä M :han. Kaikki pisteet,

joilla on sama p., sijaitsevat niveau-pin-
n a k s i sanotulla pinnalla. Jos siis massa 1

muutetaan niveau-pinnasla toiseen, niin toimi-

tettu työ on yhtä suuri kuin pintojen p. -erotus.

Työn suuruus on riippumaton siitä mitä tietä

myöten siirto tapahtuu. Painoyksikön nostami-

seen tiettyyn korkeuteen merenpinnasta lukien

tarvitaan suunnilleen sama työ. tehtäköön työ

missä tahansa maan päällä; sentähden ovat paino-

voiman p :n eli n. s. mekaanisen j) :n niveau

pinnat yhdensuuntaiset merenpinnan kanssa. .los

sähkö on tasapainossa sähköä johtuvassa kappa-

leessa, on sen pinta myös niveau-pinta, muuten
olisi p. eri suuri pinnan eri pisteissä ja sähkö
olisi siis pintaa myöten kuljettavan voiman vai

kutiiksen alaisena, eikä ta-sapainossa, kulen ehdo-

tettiin. Voima on sensijaan kohtisuorassa ni-

veaii-pintiia vastaan. Sentähden ilmaisevat pe

lältäin seuraavia niveaupintoja vastaan kohti

siiorimn piirretyt viivat kussakin pisteessään voi

man suunnan. Näitäl viivoja sanotaan sen joh-

dosta voimaviivoiksi. Koska voimaviivat

ovftt kohtisuorat niveaupintoja vastaan, ei mas-

san siirtämiseen näitä pintoja myöten tarvita

lyötä. Painovoiman kentässä ovat voimaviivat

pystysuorin viivoja. sähkötetyn me<;illipallon

voimaviivat — sähkön ollessa tasapainossa - sä-

teen suuntaiset (nivenii pinnat sairuinkeskisiä pal-

lonpintojn) ; maamagnetismin voimaviivat ovat

inklinatsinninotilan suuntaiset. — Samoinkuin
merenpinta on valittu mekaanisen pTU alkujiis-
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teeksi, valitaan sähkö-p:ia määrättäessä maau-
pinnan p. nollapisteeksi. Tämä ei kuitenkaan

tiedä sitä, että maanpinta olisi sähkövarausta
vailla, se on päinvastoin jossakin määrin negatii-

visesti sähköinen, mutta on huomattu, että maan-
pinnan eri pisteiden p.erotus on miltei nolla (vrt.

.Majrnetismi ja Sähköpotentsiaali).
U. S.-n.

Potentsiaalienergia (lat. pote^ntia = kyky) 1.

jännitysenergia 1. voimaenergia ks.

Energia.
Potentsiaalifunktsioni ks. Potentsiaali.
Potentsiaalinen (uuslat. potentiä'lis, <

lat. po(f'j!(i« = voima, kyky) 1. potentsielli,
mahdollinen, mahdollisuutena eli aiheena (mutta
ei vielä toteutettuna) oleva.

Potestas /-e'-/ (lat.), valta, mahti, virkavalta,

mahdollisuus.

Potgieter, Everhardus Johannes (1808-

75), alankoni, runoilija. Yhdessä Bakhuizen van
der Brinkin ja muiden nuorten kirjailijoiden

kanssa P. perusti v. 1836 tunnetun aikakausleh-

den ,,De Gids", jossa hän julkaisi novellejaan,

runojaan ja arvostelevia kirjoitelmiaan. P. on
myöhemmän alankom. romantiikan johtajia. Tun-
netuin hänen kaunokirjallisista teoksistansa on
runoelma ,,Florence" (1868). H. Er-n.
Pothier [potUyj, Dom Joseph (s. 1835),

ransk. benediktiinimunkki, tienraivaaja gregori-

aanisen kirkkolaulu-uudistuksen alalla (,,Les m6-
lodies Grögoriennes" 1880, ,,Methode du Chant
Gregorien" 1902 y. m.). On johtanut myös uudis-

tuksen nykyistä virallista toimeenpanoa (Editio

Vaticmai. 7. K.
Pothos, AracecB-heimoon kuuluvia, varsinkin

Aasian kuumien osien metsissä yleisiä, kiipeile-

viä ruolioja tai pensaita. K. L.

Poti (turk. Eala-fasj, kaupunki Kaukaasiassa,
Hutaisin kuvernementissa, Mustanmeren itä-

päässä, Eion-joen suussa, suoperäisellä, epäter-

veellisellä tasangolla, Tiflisistä tulevan radan
päässä: 17,543 as. (1911). — Turkkilaisten 1578
rakentaman linnan rauniot. Satama ahdas, myrs-
kyllä siihen on mahdoton laskea, josta syystä
n'yöhemmin Venäjän haltuun joutunut Batum ou
ottanut haltuunsa suurimman osan kaupasta. V.

1911 vienti P:sta oli arvoltaan 19,? milj. (mais-
sia, mangaanimalmia), tuonti vain 0,j milj. mk.
Satamassa selvitettiin 1910 O.ss milj. rek.-ton.

netto. — P:n lähellä sijaitsi muinaisajan Fasis
niminen kreik. siirtola. Turkkilaiset linnoittivat

P:n 1587. Venäläiset valloittivat sen 1806 ja

1828. E. E. K.
Potidaia ks. P o t e i d a i a.

Potifar (egypt. Petcpre = Ren [auringon juma-
lan] lahja), ,. faaraon hoviherra ja ylimmäinen
teurastaja", jolle Joosef myytiin (1 Moos. 37,0).

Samanlainen kertomusaihe kuin se, jonka mu-
kaan Potifarin emäntä koettaa viekoitella

Joosefia aviorikokseen (1 Moos. 39), tavataan
ni. m. egyptiläisessä ,,veljestarinassa", mutta
vielä selvemmin intialaisissa ja persialaisissa ker-

tomuksissa. [Adolf Erman, „Ägj-pten und ägyp-
tisches Leben im Altertum" (1885, s. 505 seur.),

Hermann Gunkel, ,.Kommentar zur Genesis"
(1910. s. 410. 421 seur.).] A. F. Po.
Potkukelkka 1. potkuri on n. 2 m:n pi-

tuisilla jalaksilla varustettu, yhden hengen is-

tuttava kelkka. Istuin on jalaksien etuosassa ja

k

sen hieman taaksepäin kallistuvan selkänojan
yläpäässä on kaksi ulkonevaa kädensijaa. N. =/,

jalaksista on istuimen takana vapaina kannak-
sina, joilla seisten ja kädensijoista kiinnipitäen
potkija voi ohjata kelkkaa. Kitkan vähentämi-
seksi ja ohjauksen helpottamiseksi tehdään p:n
jalakset n. 4 ä 5 jnm:n vahvuisesta ja 30 ä 40
mm:n korkuisesta teräskiskosta. Potkivan ja-

lan luistamisen estämiseksi siihen kiinnitetään

rautainen piikkiantura. Kl. U. S.

Potkupallo ks. Jalkapallo.
Potkuri. 1. P. 1. p r o p e 1 1 i, konevoimalla

käyvien alusten perässä, peräsinrangau ja perä-

käyrän välissä (joskus myös ko-

kassa) oleva laite, joka pyöries-

sään panee laivan liikkeeseen. P:n
muodostaa 2-4 ruuvinmuctooii
kierrettyä siipeä, jotka p:n na-

valla ovat kiinnitetyt laivarun-

gosta ulkonevan akselin päähän

;

p. on kokonaan veden pinnan alla.

Siipien muotoa ei voida teoreetti

sesti tarkkaan määrätä, koska l'uikuri.

suhteet tässä ovat niin monimutkaiset; vesi jou-

tuu pyörivään liikkeeseen työntyen samalla taak-
sepäin, lisäksi on vaikuttamassa hankaus p:u ja

veden välillä; muoto määrätään siitä syystä etu-

päässä kokemuksen kautta saavutettujen sääntö-
jen mukaan.

Ensimäisissä kokeissa käytetty p. oli metalli-

levy, joka ruuvinmuotoon oli kierretty akselin

I
ympäri. Mutta kerrotaan, että kokeiltaessa

I
p. murtui suunnilleen keskeltä, joten ainoastaan

I

päissä oli osia p:sta jälellä, ja että odottamaton
I seuraus siitä oli, että alus rupesi käymään ko-

vempaa vauhtia. Nykyään ei käytetäkkään enää
koko ruuvikierrettä, vaan eri siivet muodostavat
kukin pienen osan ruuvikierteestä. Siivillä voi

I olla joko sama nousu kaikkialla tahi eri nousu,
jolloin nousun arvo vähitellen muuttuu joko ai-

noastaan akselista lasketun etäisyyden mukaan,
tahi myöskin eri pisteissä, jotka ovat yhtä etäällä

akselista. Jälkimäisessä tapauksessa edellä kulke-
van reunan nousukulma on pienin, ja vastaa
aluksen todellista nopeutta, mikä aina on pie-

nempi kuin keskinousua vastaava teoreettinen

nopeus: molempien nopeuksien ero on p:n n. s.

jättömäärä. Siivet ovat joko kohtisuorassa
akselia vastaan tahi taaksepäin kaltevia ncin 8°

;

väitetään jälkimäisen muodon vaikuttavan sen,

että vesi paremmin työntyy taaksepäin ja vaiku-

tus tulee suuremm.aksi. Pienissä laivoissa, eten-

kin moottorialuksissa, käytetään myöskin p:eja,

joiden siivet ovat kierrettävät; silloin voidaan
saada laiva kulkemaan taaksepäin tarvitsematta

muuttaa koneen kiertosuuntaa. — Siivet ja napa
ovat joko samaa kappaletta tahi siivet varuste-

taan laipoilla ja kiinnitetään napaan vahvoilla

ruuveilla. Napa on enimmäkseen valurautaa, vä-

liin valuterästä, sotalaivoissa pronssia. Siivet

ensiluokkaisissa kauppalaivoissa sekä sotalai-

voissa pronssia, tavallisemmin valurautaa
;
jään-

murtajissa isomman kestävyyden takia usein

valuterästä: valuteräksiset p:t kiiitenkin hel-

pommin ruostuvat kuin valurautaiset. E. S-a.

2. ks. Potkukelkka.
Potkurialus, alus, jossa liikettä aikaansaa-

vana välineenä on potkuri (ks. t.). P:n vedessä

oleva peräosa on tehtävä niin kapeaksi kuin
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mahdollista, jotta v«Esi helpommin piUlsisi |>ot-

kuriin. Tä'^^ »ii)it(>««sa on nliillisrmpi kKyttiiii

kahta potkuria. TSllii sovitiik-plla oii toisiakin
<"•' ^vn nimitt&in potkurien h°ipiniitta saa

'.pi. voi alus tarviitapssji kulkoa inata-

i xisliHisä. ohjaaminen tulee hel|>oin-

maksi. «"»lellvlliien että nioleniniat potkurit saa-

vat liikkf^nsii eri moottoreista ja m. m. voivat

pyuriil eri suuntiin: lisäksi nius ei ole nivan avu-

ton. JOS toinen kone tahi jiotkuri vioittuu: kei-

niiMiinenkin lieiiiH- pienempi. Siipialuksiin ver-

rattuina on p:illa useita etuja: ne <iv:it yksiu-

kertaisemmat ja lanakanimat sekU kapeammat,
liikeviiline on kokonaan ve<Ieu alla; laivan paino-

piste on matalammalla ja laiva on viiliemmän
riippuvainen siitii. miten syviille se on la.stattu.

Siipilaivoilla ei ole p:iin verrattuina muita
etuja kuin ettS ne luiremniin soveltuvat hyvin
matalaa vettS varten sekii että heiluminen on
jonkunverran pienempi. E. Sa.
Potocki l-tu'liiki], vanha puol. ylimyssuku,

jolla ennen oli laajat maa-nlat Calitsinssa ja Uk-
rainaansa.

1. Stanislaw Felix 1*. i I74.'.-lS0.-i> , suur-
l.i'tiii,i.i iix kreivi: tyytymiittömiinil v:n 1791

• Kin liäii otti o*!>a Tarjrouieen kou-
! in mumlostami.seen. joka sai apua \'e-

Däjalui. mistä oli seurauksena Puolan toinen

jako. Kun puolalaiset 1704 tarttuivat aseisiin,

täytyi P;n [Nieta Venäjälle, mistii Varsovan an-

tauduttua palasi takaisin saaden sittemmin venä-

läisen kenraalin nrvcn. Hänen puoli.sonsa. kau-
neudi-staan kuulu kreivitär .'Sophie I'., oli erään
kreik. suutarin tytär.

2. Ignncy P. (1751-1809», kreivi, edellisen

serkku, yksi v:n 1791 valtiosäännön luojia: oli

1704 alkaneen aseisiinnousun aikana ulkoasiain

hoitajana, joutui 1794 venäläisten vanpriksi.

mutta laskettiin vapaaksi 17911 ja toimi sittem-

min Varsovan suurherttuakunnan palvelukses.sa.

3. .Stanislaw Kostka P. n7.">2 1R211,

kreivi, edellisen veli: toimi myöskin v:n 1791
valtio^äännön hyväksi : oli Varsovan suurherttua-
kunnas-a kasvntu^johtokunnan esimiehenä: v.

ISl.T Aleksanteri I nimitti hänet Puolan kunin-
gaskunnan kultusministeriksi.

4. Jan P. 11701-1815). kreivi, historiantutkija:

kirjoitti ranskaksi historiallisia tutkimuksia ja

m.it k a kertomuksia, joita painatti vain 100 kap-
paletta kulakin, m. m. ..Essai sur Diistoire uni-

vcrselle et rechercties sur la Sarmatie" (1789),

..Histoire primitive des pcuples de la Russie"
(1802). „Frapment.s historiijnes et pOopraphiques
nir la Srythie, la .Sarmatie et les shives" (1790).

5. Alfred P. (1817 80). kreivi, itäv. valtio-

mies: tuli 1801 Itävallan herrainhuoneen jä.se-

neksi ja valittiin Oalit.«ian maapäivillc: 1808-70
maanvlljely.ministerinä. 1870-71 ministeripresi-
ilentlinä: 1875-8:1 GalitHian käsk%-nhaltijana.

J. F.

Fotomac flVmiikf, joki Yhdysvaltain itäran-

nikolla, alkaa .Mle^'liany-vuorislos»a. Cumberlan-
din lähellä Marylandin ja Virpinian rajalla kah-
deiita lähdejoesta (.South Braneh 22.") km pitkä),
virt.i.i . Iliunainittujon valtioiden rajajokena
' 'lunta.i katkaisten kauniissa koski-

] • vuf.rijonoja. (Oreat falls VVash-

ioptonin yläpu»le||ii 27 m korkea) : kuljettava
\Va«hin(,'tonin yläpuolelta alkaen i182 km auim-

Maun). Wasliingtonin alapuolella P. laajenee 4-

I

U km leveäksi, pitkäksi snulaluleksi. laskien lo-

pulta Chesapeake-lahteen : 72.'> km. .Suurimmat
iisiijoet iShenaniliah. Savape ja Monoeacv. f^hesa-

|>eaken-(>hion-kanava kulke»> P:n rinnalla \Vash-

inptonista Ciimherlandiin. — P:n rannoilla ta-

!
palitui orjasodassa 1802-05 kiivaita taisteluja:

polijoisvaltioiden sinne sijoitettu sotajoukko oli

I

(linieltiiiin P.-a r m e i a. K. E. K.

I

Potonania (kreik. jiofon = juoma, ja mani'u
' vinunal. juomahalu. vastustamaton halu nauttia

väkijuomia, yksi kroonillisen alkoholismin omi-

naisia tunnusmerkkojii. P. saattaa myöskin esiin-

tyä ajoittain ilmipulikesivana oireena idipsonia-

nial mielisairaissa.

Petosi. 1. Departementti l.ounais-Bolivinssa :

120.088 km', 304.089 as. (1900). enimmäkseen
ketsna-intiaaneja. P. käsittää laajoja suola

aroja Kordilli<H,>rien välissä, sekä idässä kappa
leen Kordillieerien itärinnottä. Tuottaa hopea:i.

vaskea, tinaa, villaa. 2. Kdelliinininitun de

partcnientin pääkaupunki, '^^H]0 m yi, inerenp.

l>imiluilppuisen Cerro de P:n (4.flS8 m yi. me
ronp.) etelärinteellä: 2:5.450 as. (1911). — Esp.

aikainen tuomiokirkko, kunink. rahapaja (v:lta

1585), suurenmoiset vesisäiliöt y. m. Ennen suun
naton hopea ntuot anto (154,T-1Sfi4 arvioidaan ho

peaa P:n seudulla saadun 10,(1(10 milj, mk:n ar

vo,sta) on nyk. vähäinen (n\uutama milj. mk.
v;ssa). — Per. 1547, 2 v. ensimäisten hopealOytö-

jen jälkeen Cerro de P :11a. Vapaustaistelu alkoi

P:ssa 1810, mutta vasta 1S22 esp. joukot kar
koitettiin sieltä. — 3. Kaupunki Meksikossa ks.

S a n L o u i s P o t o s i. E. E. K.

Potpuri (ransk. pnlpourri = mätäruukku. rikkn-

ruukku), »III»., sävellys, jossa kaikenlaisia mieli-

sävelmiä on koottu yhtäjaksoiseksi, taiteellista

yhtenäisyyttä vailla olevaksi sarjaksi. OpereteissM

ja joskus oopperoissakin on alkusoitto p :n nuiotoi

ncn. sisältäen teoksen huomattavimmat sävelmät.

/. K.

Potsdam. 1. Tlallitusalue Preussissa, llran-

dentuirpin provinssissa: 20.040 km'. 2.859.427 as.

i1910i. 139 km':llä. — 2. Hrandenliurpin pro-

vinssin ja edellämainitun liallitusalueon piiäkau-

punki. hallitsijan suosima asiiiukaupunki, 20 km
Berliinistä lounaiseen, mones.sa kohden jär-

ventapaisesti leviävän Havelin oik. rannalla,

vastapäätä Nuthen suuta: 02.243 as. (1910). —
.Jakaantuu Altstadt ja Neustadt nimisiin piiä-

osiin, sekä u.seaan esikaupunkiin (yksi niistä

Tfavelin vas. rannalla, jonka yhdistää oik. ran-

taan 190 m pitkä silta). Huomattavia raken-

nuksia: kunink. linna (rak. 1007-1701), raati-

huone (v:lta 1753), Brandenhurger Tor-portti

(Trajanuksen riemuportin mukaan rak. 1770).

kasino: kirkkoja (useissa hallit.sijain hautoja)

f5arnisonkirche (17:tO-:fOj, NikolaikirHie (1830-37).

Heilipepeistkirclie (17281. Muisto[)utsaita ja

-merkkejä; Villielm I :n, Fredrik Vilhelm III:n.

l"redr(k II :n. Fredrik lll:n, 14 preu.ssi laisen va-

pautussodan solapiiiillikön muistopatsaat Lust-

partenpuistossa, 24 m korkea obeliski y. m. -

Lukio, reaalilnkio, reaalikoulu, sotakoulu, k.iuppa-

koulii y, m. — Silkki-, huonekalu-, tupakka-, kaa-

kao-, kemiallisia tehtaita, olutpanimoita, myl-

l.vjä. — Juna- ja laivayhteys Berliiniin. P:n
ympäristössä on taajassa kunink. linnoja, puis-

toja ja huvilakaupunkeja. Näkemisen arvoisia
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ovat Sanssoiici (Fredrik Suuren porustama).

Neues Palais (1703-69; 215 m pitkä, 200 huo-

netta, Vilhelm II :n kesäasunto), Charlottenhof

(kuten edellisetkin Sanssouci'n suuren puiston yh-

teydessä, P;sta länteen), Marmorpalais (P:sta

pohjoiseen Heilige See- järven rannalla), Babels-

berg (samannimisellä vuorella). Telegraphenher-

gillii on astrotysikaalinen ja ilmatiet.-magueetti-

nen observatori. — P., alkuaan slaav. asunuis-

paikka, mainitaan ensi kerran 993. P:ssa Venäjä
ja Preussi ISOö tekiviit liiton Napoleonia vas-

taan. E. K. K.

Pott, .\ u g u s t Friedrich (1802-87) . saks.

kielentutkija, v :sta 1833 yleisen kielitieteeji pro-

fessorina Haliessa, vertailevan indoeuroopp. kieli-

tieteen (varsinkin sanantutkinuiksen
i

perustajia.

PilRteos : „Etymologi.sclie Forschungen" (2 os.,

1833-36; 2;nen pain. 6 o.s., 18.59-76); muita teok-

sia: ,.r)e Borussieo-Lithuanicic tam in slavicis

(|uam lelticis linguis prineipatu" (2 nid.. 1837-41),

„J)ie Zigeuner in Europa uud Asien" (2 os.,

lS44-4.i). ..Die quinare uud vigesiniale Zähl-

metode bei Völkern aller \VeItteile" (1847). ,,Die

Personennamen" (1853, 2:nen pain, 1859),

(P. ITorn. ..A. F. P." (Bezzenbergerin ..Bei-

träge"issä XIII, siv. 317 ja seur.).] Y. IV.

Potter [-tu'r-}, Louis Joseph Antoine
(1786-1859), belg. kirjailija ja politikko ; harjoitti

historiallisia, varsinkin kirkkohistoriallisia tut-

kimuksia Italiassa; kirjoitteli katolista kirkkoa
ja sittemmin myöskin Alankomaiden hallitusta

vastaan, joka 1828 antoi tuomita hänet vankeus-
rangaistukseen ja 1830 maanpakoon: tuli kapi-

nan alettua 1830 Belgian väliaikaisen hallituk-

sen jäseneksi, mutta luopui, kun ei saanut kanna-
tusta vaatimukselleen, että Belgia oli julistet-

tava tasavallaksi; julkaissut m. m. ratsionalisti-

selta kannalta kirjoitetun ..Histoire philosophi-

que. politiipie et critiquc du christianisme et

des ^glises ehrfitiennes" (1836-37), „La rfivolution

beige 1828-39. Souvenirs personnels" (1839);

yhteiskunnallisissa, kirjoituksis.saan P. esitti

iiärimäi.^kantaisia, sosialistiseen henkeen meneviä
mielipiteitä. ./. F.

Potter, Paul (1625-54). holl. taidemaalari ja

radeeraaja: isänsä Pieter P:n ja J. de \Vetin op-

pilas, työskenteli Delftissä. II;iagissa ja Amster-
damissa. P.. joka on 1600-luvuu Hollannin suu-

rin eläinmaalaaja, kuvaa parhaasta päästä nauta-
karjaa laitumella, esittää realistisen tarkasti ja

sattuvasti eläinten, varsinkin lehmien, luonteen-
omaiset, miltei ..yksilölliset" piirteet ja osaa luoda
maalauksellisen tunnelman käyttäen maisemis-
saan mielniuunin päivänpaisteista valaistusta.

Ennenaikaise.sta kuolemastaan huolimatta P. ehti

maalata suuren joukon teoksia, joita tavataan
melkein kaikissa Euroopan huomattavimmissa ko-

koelmissa. Hänen tunnetuin taulunsa on luonnol-

liseen kokoon maalattu ,,Nuori härkä" (1647.

Haagin mu.seossaK Tavallisesti ovat hänen ku-
vansa kuitenkin pienikokoisia ja juuri niiden
joukkoon kuuluvatkin hänen parhaimmat maa-
lauksensa, kuten esim. ..Suuri karjalauma" (Pie-

tarin Eremitagessa) ja ,,Härkä" (Berliinin Kai-
ser-Friedrieh museossa). P:n erinomainen pii-

rustustaito tulee hyvin esiin hänen radeerauksis-
saau. [T. van Westrheene. ..Paulus P., sa vie et

ses oeuvres" (1867) ja G. Gratet Duplessis, „Eaux-
fortes de Paul P."] E. li-r.

Potteries [polarizj (engl., < ;)o(/erj/ = savi-

tavara) , alue Keski-Englanuissa, Staffordin

kreivikunnassa Trent-joen laaksossa, kuuluisa
savitavara- ja posliiniteollisundestaan : ks. S t o k e-

o n-T r e n t.

rottin tauti, tavallisesti tubprkelil)asillin

aiheuttamasta selkärangan nikamien tulehduk-
sesta ja märille syöpymisestä syntynyt selkä-

rangan epänuiodo.stus, joka ilmenee selän kytty-
ränä (kyfoosi). .Joskus tämä saattaa olla yhdis-

tettynä selkärangan kierouteen (skolioosi), jol-

loin syntyy epämuodostuma, joka kulkee kyfo-

skolioosin nimellä. 1*. t. vie selkäytimen puris

lumisen takia' tuontuostakin jalkoja kohtaaviin
lamautumisiin, minkä lisäksi tuberkelipesäkkeessä
muodostunut miltä painuu selkärangasta lantion

läheisiin tienoihin. usein etupuolelle reiden

juurta. On luonteeltaan pitkällinen taudintila.

joka vie enimmäkseen sairaan vähitellen tapah-

tuvaan riutumiseen, jopa kuolemaankin; kuiten-

kin on suhteellinen parantuminenkin mahdolli-

nen. Hoitona yleishoito ynnä kirurgiset ja orto-

pediset toimenpiteet. M. 0-B.

Pottle [poti], engl. kuivan tavaran tilavuus

mitta = '/.. gallonia -. 2 quarts = 2.2;2 1.

Potvin [pora]. Charles (1818-1902), belg.

kirjailija, julkaissut runoja (..En fainille", 1862;

,.L'art flamand". 1868; „La patrie de 1830"

y. m.), näytelmiä sekä belg. kirjallisuutta koske-

via teoksia (,,Nos premiers sifecles littöraires".

2 nid. 1870, ,,Essais de littörature dramatique
en Belgique", 1880). H. Kr-n.

Poudre [pndrj (ransk.), tomu; jauhe, puuteri.

— P. de r i z (d3ri'], riisipuuteri.

Pouillet fpiiijCJ. Claude Servais Ma
thias (1790-1868), ransk. fyysikko, tuli 1831

iSeole polyteehni(iuen ja 1838 Faeulti^ des scien-

oes"in fysiikan opettajaksi; oli Conservatoire des

arts et mötiers'n johtajana 1831-49. P. oli etevä

kokeilija, toimien liimpö-. valo- ja sähköopin

alalla. Hänen tunnetuinuiiat kokeensa koskette-

levat ilman puristuvaisuutta ja sähkövirran la-

keja. Teoksia : „Trait6 de physique expSrimen-
tale et de möteorologie" (1827). ilme.stynjH mo-
nessa pain., ,,Notions g<^nerales de physique et

de mfiteorologie" (1850). V. S.-n.

Poulsen, Christian Emil (1842-1911),

tansk. näyttelijä, mulemman ajan etevin luonne-

näyttelijä Tanskassa. Hänen merkityksensä oli

suorastaan käänteentekevä tausk. näytelmätai-

teen historiassa. Shakespearen ja Oehleoschlä-

gerin teosten tulkitsijana ei ole toista hänen
vertaistaan ollut hänen kotimaassaan, mutta var-

sinkin hänen Ibsen-osansa olivat mestarillisia.

Näytelmätaiteeii alalla hän raivasi tietä uudelle

realistiselle taidesuunnalle, joka 80-luvuna pääsi

kirjallisuudessa vallalle. Kaikkiaan hän esiintyi

249 eri osassa. //. Kr-n.

Poulsen, Waldemar (s. 1809). tansk. insi-

nööri ja keksijä, tuli ylioppilaaksi 1889. Olles-

saan Kööpenhaminan telefouiyhtiön virkailijana

v:sta 1894 alkaen hän .suoritti ahkerasti telefoni-

tekniikkaa koskevia tutkimuksia. V. 1898 P. keksi

erään magneettisen fonografin, jota hän nimitti

telegrafoniksi. Seur. vuosina hän kehitti keksin-

töään yhdessä insinööri P. O. Pedersenin kanssa

ja sai sen käytäntöön ottamista varten peruste-

tuksi yhtiön 1899. Tunnetuksi P. on tullut eten-

kin keksittyään 1906 Uuddellin ilmiöön perusta-
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-:i r. Oli kfliit-

I. . I HcJrr»ciiiii nviistaniann.

K i^tii varten on perustettu

ueiilale syndikat for Poulseu- radio-

A. S." niminen yhtjö. {'. S;«.

Pound IjMHnd]. engl. painoyksikkC. On ole-

mit-vsji (imperial standard) p. a v o i r-

d u p o i s r433.tii g ja hienoja punnituksin var

ten limperial standard) p. troy =

'',''• lii g. — vrt. Punta.
Pourbolrc /pärbu<i'r} (ransk. pour = -ksi. ja

'OH : juoda), juomaraha.
Pourbus Ipurhya], Pieter (n. 1510-84),

(laamil. taidemaalari : työskenteli Bruggessa. jossa

maala.-ii histori;ilIi>i:i ja vertauskuvnllisia ailieita

ja saavutti va^^<inai$eu kuuluisuutensa tarkka- ja

hiukan kovapiirteiseen tyyliin tekemilliiän muoto-

kuvilla. P:n poika ja oppilas Frans P. vanh.

1 1545-81) oli niinikään aikansa huomattavimpia
flaam. muotokuvamaalareita. Tlänen poikansa

Frans P. nuor. (1570-1622) oli ensin Mantovan
herttuan ja v.sta 1611 Pariisissa Maria dei

Medici'n hovimaalarina. (Kervyn de Volkaers-

bekes. ..Les P." (1870).) E. R-r.

Pour le mirite [pitr la meri'tj (ransk.). ,,an-

siosta": prcus.«ilaisen tähdistön nimi.

Poussin fpusiVf. Gaspard. oik. Duphet
'161."7.'>i. ransk. taidemaalari ja radeeraaja;

työskenteli syntymäkaupungissaan Roomassa.
P., joka oli Nicclas P:n lanko ja oppilas, on
maalannut opettajansa ihanteelliseen tyyliin,

mutta enemmän romanttiseen ja maalauksellis-

koristeelliseen sävyyn maisemia, joiden aiheet

ovat otetut Rooman ympäristöstä. Hänen fresko-,

tempera- ja öljyvärimaalauksiaan on pääasialli-

sesti Roomassa, taulukuvia myös Pariisissa, Ix>n-

toossa, Pietarissa y. m. E. R-r.

Poussin [puuS'/. Nicolas (1504 166.t), ran.sk.

taidemaalari ; kotoisin Normandiesta, opiskeli

etupä&s.-ä Pariisissa, pää.si it. runoilijan Marini'n
avulla 1624 Roomaan, herätti siellä niin suurta

huomiota, että sai kutsun tulla takaisin Parii-

*iin. jos*a Ludvik XTII nimitti hänet ensimäi-

seksi hovimaalarikseen. Kilpailijainsa, varsinkin
Simon Vouefn, juonien vuoksi liän lähti 1643,

n. 2-vuotisen Ranskassa-olon jälkeen takaisin

Roomaan, jossa eli loppuikänsä. — P. sekä Claude
OelKe (I>orrain) nvat Ranskan 16001uvnn huo-
mattavimpia maalareita. P. on ransk, klassillis-

•uuntmsen m.inlauksen perustaja. Tlänen taiteensa

pohjana on etenkin antiikki, johon hän erikoi-

-e,..-a määrin eläytj-y, kuten hänen esittämänsä
henkilöt, rakennukset, rauniot y. m. osoittavat.

Hän tutkii tarka»ti luontoa, mutt.a kuvaa sen
aina ihannoiv:L«ti. Tyylittelijänä hän kiinnitlilii

polion pnemiiri:- tmomiota suurpiirteiseen, sel-

väiin viiv:i i-n kuin väritykseen, ja hän
pan<-<- -oni in pääpainon esityksen anka-
raan yhti>näi«yyli-en, niin että hän periaatteelli-

sesti muistuttaa samanaikaista ransk. draamaa,
jossa Corneille on liiinen vastineensa. Antiikkis-
historiallisten, mytolo^THlen ja raamatuUi.sten
aiheiden kuvaaminen on hänen alansa, sam.illa

kuin hänellä on perustava merkitys n. s. ihan-

teellisten I. sankurimaiseinien luomisessa. Paitsi

antiikista ja luonnontutkimuksesta P. on tyy-
iiinsil saanut vaikutusta Rnfaelista, Bolognan
koulusta 'r:irr.i"fii.la ja l>omeni(<hino>tal. venet-

sialaisista (Tizianista) ja Roomassa lusunoista

alankomaalaisista (Elsheimeristä). Suureninuisesta

kauneudeiitunteesta huolimatta vaivaa hänen tyy

liään usein kylmähkö oppineisuus. P:n lukuisia

tenksia ou varsinkin Louvressa (esim. „Arka
dian paimenia" ja neljä maisemaa ,, Vuodenajat"),
Englannin kokoelmissa, Madridin Prado-museossa

y. m. [Eläinäkert. kirj. Graham (1S21) , liouchittC

"(1858) ja Elisalieth H, Denio ilSDSl; vaskipiir

roksia P:n teoksista julk. Amlresen (1863).!

E. Kr.
Poutnhaukka (Falco cesalon) on pienin jalo-

haukoistamme, koiras ainoastaan 28-30 cm, nmi-

ras parin cm pienempi. Koiras päältä tuhan-
sininen, hienosti mustaviivainen höylienruotojeu

kohdalta, nita vaalennruosteenrusken, ruskea
tiipläinen. Kurkku on valkea ja kaulalta nis

kann kulkee ruosteenkeltainen vyö. Naaras selkä-

puolelta ruskeanharmaa, vaaleanruskennkirjavn.
P. on mainio lentäjä, otfan saaliinsa, esim. pääsky
sen, useimmiten lennosta kiinni. Syö paitsi pikku
lintuja myöskin i.sonipia hyönteisiä ja hiiriä

P. pesii runsaammin palearktisen alueen pohjois

osissa. Suomessa .liiämercn rannoilta n. 63° :lli'

pohj. lev., mutta myöskin eteliimpänä, jopa Keski
Euroopa,ssakin. Lapissa p. laatii pesänsä ma;i

han, kallioille pensaikkoon, mutta metsäseuduissa

mieluimmin puihin, useimmiten käyttäen van-

haa variksen pesäil hyväkseen. Munia 3-0, rus

I
kcitn, tiheäpilkkuisia. Ilaukkametsästyksen loisto-

! aikoina p. oli hyvin sucsittu. E. IV. S.

I Pouttu, Pentti (k. 1597), nuijamiesten joh-

]

tajia, oli talonpoika Kyröstä (nyk. Ylistarosta).

I
Istui 1593 vankina Oulunlinnassa. Itse hän 1590

j

kehuu kolmattakymmentä vuotta harrastaneensa
Pohjanmaan vapauttamista linnaleiristä. Syksyllii

viimeksimainittuna vuonna hän käy pohjalaisten

lähetystössä Tukholmivisa Kaarle herttualle siitä

valittamassa. Kapinan syttyessä hän seurasi

I

nuijajoukkoa Ulvilaan, mutta joutui siellä van-

giksi, vietiin Turun linnaan ja kerrotaan sen

tyrmääu kuolleenkin. K. O.

Pouvoir constituant /puvuä'r kCntilyä'], „pe-

rustava valta". laajcnimassa merkityksessä ge

valtiovallan toiminta eli funktsioni, jota harjoi-

tetaan valtiollisen järjestyksen perusteita, siis

valtiosääntöä cli perustuslakia, säiidettäessä tai

muutettaessa. Oppi erityisestä p. c:sta on varsi-

naisesti syntynyt Ranskan suuren vallankumouk-
sen aikana, jolloin Siey<>s kirjassaan ,,Qu'cst-ce

que le Tiers-Etat?" („Mikä on kolmas sääty?")
' sitä kehitti, opettaen, että korkein valtias, kansn,

, saattaa sitä harjoittaa, säädetyistä muodoista
riippumatta, sillä tavalla, jota se kulloinkin ha-

luaa käyttää. Nykyaikainen tictcisoppi ei

yleensä käsitä ..perustuslainsäädäntövallaa" eri-

I

tyiseksi, lainsäädännön, hallinnon ja oikeuden-

;
hoidon knnssa rinnastetuksi ..vallaksi" (..pou-

voir"), vaan erikoiseksi lainsäädännön muodoksi.

Ahtaammassa merkityksessä p. c:Ila useasti tjir-

\
koitetaan sellaista rajatonta toimivaltaa, jota

kansalliskokous taikka muu täysivaltaisesti päät-

tävä valtio-orgaani valliinkumouksen jiilkeen har-

joittaa, luodaksensa oikeusjärjestykselle uuden
perustuksen, fZ«eig. „Dic Lehrc vom Pouvoir
constituant" (1909).] R. E.

Powderly fjiuvtlsU], Terence Vincent
(8. 1849), amcr. työväenjohtaja, sanomalehtimies:
aloitti uransa rautatietvömiehenii ; oli 1879-93



945 Powell—Pozzo di Borgo 946

..Kniprlils of labor" yhdistyksen suurmestarina,

rupesi sitten asianajajaksi ja tuli 1897 Yhdys-
valtain maaliaiimuuttoviraston ylikomissaariksi.

J. F.

Powell fpanalj, John W e s 1 e y (1834-1902),

ainer. <reolo<ji ja etnolopi, tutki m. m. Kallio-

vuoria ja Coloradon cafionia sekä intiaaneja ja

heidän kieliään, toimi 1881 94 Yhdysvaltain geo-

logisen toimiston jolitajana.

Poventsa (ven. Puvenets). 1. Piirikunnan kau-

punki Aunuksen lääuissä Äänisjärven pohjoisim-

man lahden, Suurilaliden, pohjoisrannalla, etäi-

syys Petroskoista 197 km. 1,840 as. (1910).

3 kirkkoa; 2-luokkainen kaupunginkoulu. alkeis-

tyttökoulu: semstvon kirjasto. — Kaupungin
äärellä Lebedevin saha, jonka valmistusarvo

n. 220,000 mk. — P. mainitaan kylänä jo 1496,

silloin erään Novgorodin luostarin omaisuutena;
170.1 Pietari Suuri ])erusti lähelle P;n kylää
rautasulaton, ja määräsi entiset luostarin-alaiset

asukkaat itsenäisiksi kauppalan asukkaiksi ; P.

tehtiin 1782 piirikunnankaupungiksi (..Aunuksen
käskynhaltijakuntaan"), vv. 1796-1801 P. kuului

Arkangelin lääniin; v:sta 1802 alkaen Aunuksen
lääniin. — 2. Piirikunta (vrt. Aunus, hal-

linnollinen jako), läänin piirikunnista pohjoisin

ja laajin; käsittää 4.5,705 km' suuruisen alueen,

lähtien Äänisjärven pohjoispäästä ja rajoittuen

lännessä Suomen rajaan, pohjoisessa Vienan lää-

niin. V. 1897 oli asukasmäärä 26,381 henkeä,

joista suomen.sukuisia 13.300 henkeä (nimittäin

karjalaisia 13.106, luterilaisia suomalaisia
190 ja muutamia vepsäläisiä). Tärkeimmistä kun-
nista mainittakoon; Porojärvi 1. Porajärvi (Poros-

ozerskaja), Eepcla (Reboljskaja), Jläntyselkä
(Mjanduselskaja), Rukajärvi (Rug-ozerskaja) ja

Paadene (Bogojavlenskaja). — Luonnonihanim-
mista paikoista mainittakoon Paadenen kylä
Seesjärven länsirannalla. L. H-nen.
Poynter (pointoj. Sir Edward John

(s. 1836), engl. taidemaalari; opiskellut m. m.
Gleyren johdolla Pariisissa, asunut v;sta 1860
Lontoossa, jossa P;sta tuli 1894 National galleryn

johtaja ja 1896 akatemian presidentti. Hän on
maalannut aito-englantilaiseen akateemis-klassil-

liseen. siloiseen ja sirostelevaan tyyliin öljy- ja

vesiväritauluja, joiden aiheet ovat otetut Raama-
tusta, historiasta ja antiikin elämästä, kuten
esim. ..Käynti Asklepioksen luona" (1880, The
Tate galleriassa Lontoossa). Hänen suuremmista
töistään ovat myöskin mainittavat freskomaa-
laukset St. Stephenin kirkossa Duhvichissa sekä
mosaiikkikartongit Westminster palacea varten.

Julkaissut: „Ten lec-tures on art" (1879). [Monk-
house, „Sir Edw. John P.. his life and Work"
(1897).] E. R-r.

Pozarevac [-Is], piirikunnan pääkaupunki
Pohjois-Serbiassa. Tonavaan laskevain Moravan
ja Mlavau välisellä tasangolla; 13.613 as. (1910).
— Lukio, valtionvankila. N. 2 km P:sta lou-

naiseen on Ljubitsevon kunink. hevostarha. •

—

P;n tasangolla 285 keisari Diocletianus voitti

keisari Carinuksen. P;n rauhassa 1718 Turkki
luovutti Itävallalle Baanaatin. Temesvärin, Bel-

gradin sekä alueen Saavan eteläpuolella.

Pozarskij f -a'-/ ks. JI i n i n.

Pozsony (poionjj (saks. Pressburg, lat. Poso-
nium), kaupunki Länsi-Unkarissa, lähellä Itä-

vallan rajaa, kauniilla paikalla Tonavan vas.

rannalla Pienten Karpaattien juurella, monen
radan risteyksessä (rata P:stä Nagy-Srombatiin
on Unkarin vanhin). P:n komitaatin pääkau-
punki; 78,223 as, (1910), joista 41,»% saksa-

laisia, 40,» % unkarilaisia, 14,» ^ slovaakkeja,
roomal.-katolisia 75,; ^e- — P- on siisti, hauskan-
näköinen kaupunki. Huomattavia rakennuksia

:

goottilainen tuomiokirkko (1221-1487, uusittu

1867), jossa moni Unkarin kuningas on kruu-
nattu, fransiskaanikirkko (v:lta 1272). raati-

huone (vanhin osa v;lta 1288; sisältää kau-
punginmuseon), oikeuspalatsi, jossa 1802-48 Un-
karin valtiopäivät pitivät kokouksiaan, Grassalko-
vichin palatsi (nyk. arkkiherttuan asunto), uusi

kaupunginteatteri, arkkipiispan palatsi. Kunink.
linnan rauniot (palanut 1811). Petöfi'n ja Maria
Teresian muistopatsaat. — Yliopisto (avattu 1914),

kunink. lakit, akatemia, katolinen ylälukio. evank.

lukio, kadettikoulu, kauppa-akatemia, kirjasto y.

m. Arkkipiispanistuin. — Teollisuus vilkasta : huo-

nekalu-, tupakka-, nahka-, juomatavara-, kaakao-,

paperi-, kemiallisia tehtaita, suuri dynamiittiteh-

das, myllyjä; huomattavaa vilja-, viini-, karja-

kauppaa. Jokiliikenne vilkasta. Sähköraitiotie.—
Ympäristössä kauniita viinitarhoja ja huvilasiirto-

loita. Ylempänä, rajalla, molemmin puolin Tona-
vaa ovat Unkarin ja Itävallan rajaportit DSv6ny
(saks. Theben, linnan rauniot) Unkarin, ja Hain-
burg Itävallan puolella rajaa. — Historia.
P:n peru.stusajasta ei ole varm;xa tietoa; 1000-lu-

vulta alkaen P. oli tärkeä rajalinna. Böömin Ot-

tokar poltti sen 1271. Vanhin kaupunkiprivilegi

on V :lta 1291. kunink. vapaakaupunki v:sta 1405.

Kajapaikkana P;ssa pidettiin usein neuvotteluja

Itävallan ja Unkarin välillä. Mohäcsin taistelun

jälkeen P:sta tuli Unkarin pääkaupunki; valtio-

päivät kokoontuivat siellä v:een 1848. Bethlen

Gabor valloitti P:n 1619, keisarilliset valloitti-

vat sen takaisin 1621. 1672 prote.stanttien

kirkko luovutettiin jesuiitoille, valtiopäivillä

1722-23 hyväksyttiin pragmaattinen sanktsioni

ja 1741 luvattiin hätääntyneelle Ilaria Teresialle

tehokasta apua. Bavout valloitti P:n 1805. sam.
V. Napoleon I ja Frans II siellä tekivät P:n rau-

han, 1809 Davout pommitti ja uudelleen valloitti

P:n. V. 1849 itäv. kenraali Welden miehitti kau-

pungin, ja useita unk. vapaustaistelijoita mestat-

tiin.
'

E. E. K.

Pozzo [potsoj, Andrea (1642-1709), saks.-it.

taidemaalari ja arkkitehti; työskenteli pää-

asiallisesti Roomassa, jossa 1665 liittyi jesuiittain

veljeskuntaan ja kehitti äärimäiseen huippuunsa

barokkimaisen koristelutaiteen ja Correggion

aloittaman kattomaalaussuunnan (esim. Ignatius

Loyolan loistoalttari Gesän ja holvi freskot

S. Ignazion kirkoissa). Hänen suunnitelmiensa

mukaan on rakennettu Laibachin tuomiokirkko

(1706) ja Bambergin Martinin kirkko (1720) sekä

korjailtu ja uusittu Wienin yliopistonkirkko (jäl-

keen 1704). P. osasi käyttää taiturimaisen mesta-

rillisesti perspektiiviä, josta hän on kirjoittanut

Italiassa ja Saksassa suurta vaikutusta saavutta-

neen kuvallisen suurteoksen ..Perspectivae picto-

rum atque architectorum" (1693-1708). [Albert

Ils, ..Der Maler und .-Vrchitekt A. P." (1886).]

E. R-r.

Pozzo di Borgo [potxo-]. Carlo Andrea
(1764-1842). kreivi, ven. diplomaatti, kotoisin

Korsikasta; toimi alkuansa asianajajana syntymä-
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oli 171>1-'.>"J Korsikan «lustajami
>.

. ikiii:siititSv!U!Ui kokoukspj.sa : kuu tuli

tuuurtuk.^1. että hän oli ollut sulitpissii Ludvik

X\I:»*n. tiiytj i liäuen paeta Korsikkann. missii

liittyi Idoliin kannattaen hauen pyrkimy<tiiusil

Korsikan irroittunii»eksi Ranskasta, mutta rii-

taantui sainall» Konaj^rten i^ierlieeti kan«s;i: lep-

pMiiätdn viha Nafioleou Itonapartea vastaan oli

1 vaikuttiiuena hUneu vul-

-aan. Vv. lTiH-96 hiin oli

» a.,
i ..•:. .«i» cheuä Korsikassji. mutta oli

pakotettu li.sten mukana (loistuMiaan

vaateita: in... .- . Venäjän palvelukseen, josta

hänen täytyi luopua TiUitin rauliun jiilkeen 1807
;

\ \'.;.'.,-,uin vainoamana hän iLsettui Englantiin,

! .-anteri 1 kutsui hänet uudelleen pal-

\' -1 1S12: vaikutti huomattavasti sam. v,

syniyncen venäläis-ruot.siilaisen liiton aikaansaa-

miseen: seurasi ven. konii.ssa:irina jonkun aikaa

v:n 1S13 sotaretkellä Kuotsiu kruununprinssiä
Kaarle Juhanaa: laati sam. v. Frankfurtin kon^-

ressiTvsa valtain Napoleonia vastaan suuunatun
julistuksen: otti sitten tehokkaasti osaa vv. .1814-

15 tapauksiin, varsinkin L<ourl>ouien palauttami-

seen: Venäjän lähettiläänä Pariisis.sa I81."i-:H.

Lontoos&a l8.'!4-39: korotettiin 1820 kreiviksi,

[..lorrespondanee diplomatique du pomte P. di

B. et du eomte Nesselrode"; Maggiolo, .,P. di B."]

J. F.

PozzuoU Ipotsuoli] tvanhan ajan Puleoli),

piirikunnanknupunki Keski-Itali.assa, Napoli'n

provinssissa, niemellä P:n-laliden rannalla 10

km Xapoli'sla länteen: 28.167 as. il911: kun-
ti.na). — Tuomiokirkko. Lukio, seminaari, piis-

yunistuin. Tykkivalimo. — P:n luota saadaan jo

vanhalta ajalta asti käytettyä, pozzoliina nimistä

mainiota sementti- ja muurilaastiainctta. — Pal-

jon jätteitä vanhalta ajalta: .\upistus-temppelin,

.-xnifiteatterin. hautojen, kylpylöiden, huviloiden,

vesijohtojen ja sataman raunioita. Mninaisjät-

Iristä varsinkin mieltukiinnittävä on Serapit-

temppelin irak. ennen 10:1 e. Kr.i kolme 12 )n

korkeaa ninrmoripylväslii. Niissä on :t.« m kor-

kealla 3 m leveä, kairasimpukkain syövj^t-

tämä epäta.-<ainen vyö. joka todistaa temppelin
aikanaan olleen mereen vajonneena ja jälleen

nousseen: nyk. huomataan taa.s vajoamisliikettä

in. l.i cm V:s.sa). Jserapistemppeli on parhaita
esimerkkejä maanpinnan liikunto-ilmiöstä. —
P:n [Miikalla ollut alkuaan Ihritnrchia niminen

mki perustettiin .'»21 e. Kr., tuli roomal.
ik'i 194. kaivoi sitten Italian etevimmäksi

^.. ., ji.ikaupunirikBi. .Alarikin (410), Geiserikin

(4j.'>i ja Totilaan (51,11 hävitysten jälkeen P.

menetti kaiken merkityksensä. -- P:n ympäris-
tön nähtävyyksiä on Solfatara. .Astroni-kraatteri,

.\gnanon-järvi, Monte Nuovo (140 m korkea, syn-

tyi I.ir!8i. Avernilais-järvi, .Sihyllan-luola, „Nee-
ron kylpylä", Koiranluola y. m. E. E. K.

P. p., p. p:m, p. pr (lyh.) = per procurn = pro-

kuruvaltMiiden nojalla ks. P r o k u r a.

Fraa^ 't«ek. Praha, sak». Prag), Böömin
pUilksiuTiiiriki, hallintovirastojen ja ruhtinas-

II iiituin, tsekkililisen kansallisuuden
•^kus. Moldiiun molemmin puolin ke.s-

kcll.i l'-'."rnin allasaluetta; 14 km', 223.741 as.

(I9I0: 1900 222.8:!n a*., joista Öl.i^f tÄekkiläigiä,

*),«% «akMtlaiiiia, Uh.*';', katolisia, H,<% juutalai-

iiia, l.t^ prote»tantteja: P;n p^iliisipiiriin kuu-

lui 71 km', 474.901 as.), viikiluvultaan Itävalta-

Vnkarin ncljii.s, merkitykseltään kolmas kau-

punki. — P„ joka on Keski-Eur<xipan vieliät-

tävimpiä ja historiallisista rakennuksista rik-

kaimpia kaupunkeja, jakaantuu Molihiun oik.

ranuall.i oleviin Stnrö M osto (.saks. Alt-

studt, ..vanhakaupunki"), .1 o s e ( s k ö Mesto
(Josefstadt, ent. juutahiiskaupun^inosn, Stari

Mi'ston si.sulläl, Nov£ Mesto (Neustadt,

„uusikaupunki", Kaarle I:n, Sak.san keisariika

Kaarle IV. peru.stania, e<lellisten etelä- ja itäpuo-

lella). V y s e h r a d (Novt^ Mestosta etelään)

sekä vas. rannalla oleviin Maift Strnna (Klein-

seite, „pieni puoli"i, II r a d e a n y (saks, Urad-
sohin) sekä alempana H o 1 e s o v i c-B u b n a

(\as.i ja Liben (oik. rannalla i nimisiin kau-

punginosiin. Osaksi näitä ymi>äröivät linnoitus-

muurit lliOO-luvulta. Ulompana olevista esikau-

pungeista mainittakoon Karlin (Karolinentliall.

Zi/.kov, Vinohrady Kralovskö (Königliehe \Vein-

berge) oik.. sekä Suilohov vas. rannalla. — Ka-
dut vanhenmiissa kn\ipunginosissa siiunnöttömät,

myöhemmin osaksi levennetyt. Toreista keskei-

sin on historiallinen \'elky Rynk 1. Kynk sta-

romeslsky (Grosser Ring, „iso tori"; siellii m, m,
tapahtuivat 102I v:n mestaukset) keskellä .'stare

Mj.stoa. Moldaun yli vicviLstä 9 sillasta mai-

nioin on .102 m pitkä. IG-kaarinen. kuvapatsailla

ja vaakunakilvillä koristettu Kaarien-silta (rak.

13,17-1.103), tornit molemmissa päissä. — Ra-
kennukset. Keskellä vanhaa kaupunkia
\'elky Rynkin ääressä on eri aikakausien ra-

kennustyylejä edustava raatihuone (vanhin osa.

Pyhän Laurentiukscn kappeli on v:lta 1381) ja

vastapiiälä sitä Tyn-kirkko (1400 luvun alultii

;

sisältää m. m. Cyrillukscn ja Metliodiuksen mar-
moriset muistomerkit ja Tyko Brahen hautapat-

saan), hussilaisuuden synnyinpaikka, jonka pää-

tyä koristaneiden Yrjö Podiebradin kuvapat^

saan ja hussilaisen ehtoolliskalkin sijalle jesuii-

tat 1Ö23 .i.settivat Neitsyt Marian kuvan. Vielä

on vanhassa kaupungissa Clenieutinuni (per. 1383
;

muistorikas) ja Carolinum nimiset laajat yli-

opistorakennukset. Prasuä Bräna (Pulverturm.

..ruutitorni", rak. 1475, vanhan ja uuden kau-

pungin rajalla, Pftkopy, saks. Graben nimisen

kadun varrella), synagoga Altneuschule (1100-

luvulta, vanhimpia Euroopassa), Clam-(!allakspn,

Kinskyn y. m. aatelissukujen palatsit. — Uu-
dessa kaupungissa on: goottilainen Kaarien-

kirkko (valmis 1377), ent, jesuiittakunnan talo

Karlovo Nilmr-slipuiston ääressä, Nov<5 Me.ston

ent. raatihuone inyk. tuomioistuin), Böömin
kansallismuseo (1801), tsek. kansallisteatteri,

saks. t"atteri. — llradfanyssa on P:n mieltä-

kiinnittäviinpiU rakennuksia. Ilrailcanyn suunna-

ton linna (110 m pitkä, si.sältää yli 700 huonettji.

joukossa vanha neuvossali, jonka ikkunasta 23

p. toukok. 1018 kei.sarin neuvokset heitettiin

vallihautaan) ; sitä ovat rakentaneet Ottokarll.

Kitarle I. Vladislav 11. Ferdinand I y. m. Lin

nan pihalla on P:n lukuisista kirkoista (kaik-

kiaan yli 100 kirkkoa, luostaria, synagogan

y. m. s.) hucmaltavin Pyhän Vitukscn gootti

lainen tuomiokirkko (per. 1344; sisältää monta
Böömin lierttuniden. kuninkaitten ja piispain

hautaa, Juhana Neponuikin 2,000 kilon painoi-

sen hopeisen hautamerkin, Rudolf II :n 1589 val-

mistuttaman renesanssit vvlisen marmorisen mau-
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Kaaiien-silta ja ..pieni puoli"

-•oleumin. aarresiiiliön, jossa m. m. Böömin kriin-

najaiskalleudet y. m.), sekä i:!73 pystjtetty Py-
hän Yrjön vaskinen ratsastajapatsas. Vielä

Hradcanyssa on Ferdinand I:n huvilinna Belve-

dere, arkkipiispan palatsi, roniaanilaistyylinen

1'yhän Yrjön kirkko (1150. uusittu 1541 ])alon

jiilkeenl. Loreto-kirkko (v:lta 1661; rikka^vt

aarteet) y. m. Malä Stranan rakennuksia: vuo-

rella llradöanyn vieressä P:n merkittävin luos-

tari, premonstratenssien veljeskunnan omistama
Straliov (per. 1140) kirjastoineen (70.000 nid.),

laulu- ja vaakunakokoelmineen (10.000 vaaku-
naa) ; sen kirkossa on Wallensteinin liauta.

.Maapäivien ja käskynhaltijan palatsit. Tuomaan
kirkko (Rubensin maalaama alttaritaulu)- Ste-

lanuksen kirkko (1673-175'2) , valloitetuista it.

tykeistä valettu Radetzkyn muistopatsas (1858).
— Malä Stranalla ja Hradcanylla ovat useim-

mat Böömin ylimystön komeista kaupunkipalat-
seista: Waldsteinin (rak. 1623), Schwarzeuber-
Sin, Schönbornin. Thunin. Lobko\vitzin y. m. —
Oppi- ja sivistyslaitoksista maine-
hikkain Kaarle I:n 1348 perustama. 1882 kah-
teen osaan jaettu yliopisto, monine tieteellisine

laitoksineen (kirjastossa 264.000 nid., 4.000

käsikirj., 1,500 inkunaabelia, kasvit, puutarha
y. m.) ; tsekkiläisessä yliopistossa 1911 oli

3,917 yliopp.. 269 opettajaa, saksalaisessa 1,690
yliopp., 247 opettajaa. V, 1806 perustetusta tek-

nillisestä korkeakoulusta (laatuaan ensimäinen
Itävallassa) 1863 jakamalla muodostetut teknil-

liset korkeakoulut: tsekkiläinen (2.635 opp. 1911)
ja saksalainen (899 opp.) ; opettaja- ja opet-

tajatarseminaareja. pari kauppa-akatemiaa,
taide.akatemia. musiikkikonservatori, arkkipiis-
pallinen seminaari, vendiläinen seminaari, monta
lukiota ja yläreaalikoiilua. Böömin kansalliskir-

jasto (260,000 nid.. 3,600 käsikirj.). Kin.skyn
kirjasto (46.000 nid.). tuomiokapitulin kirjasto,

arkisto, luonnontiet, y. m. kokoelmia. Useita
tsek, ja saks. tieteellisiä ja taiteellisia seuroja,

kymmenkunta teatteria. Vaikutusvaltainen sa-

nomalehdistö, suurimmaksi osaksi tsek Dyrki-

mysten äänenkannattaja. — Paljon hyvänteke-

väisyyslaitoksia. — Elinkeinot korkealle

kehittyneet. Teollisuus (keskittynyt enimmäk-
seen etukaupnnkeihin ja lähiseutuihin) monipuo-
linen : konepajoja (moottoreita, ompelukoneita,
sammutuskojeita, vaunuja), sementti-, savi-

tavara-, huonekalu-, nahka-, paperi-, kautsukki-,

kemiallisia tehtaita, olutpanimoita, kutomoita,
kultasepäntyöpajoja y. m. — Laajan kaupan kes-,

kus; Böömin suurimmat pörssit, pankit y. m.
rahalaitokset. Rautatieverkko haarautuu joka

suunnalle; vilkasta, höyryalusliikennettä Mol-

dauta alaspäin. Paikallisliikennettä välittävät

sähköraitiotie, sähkö- ja ilmaradat. — \' m ]i ä-

ristössä paljon nähtävyyksiä: useita huvi-

linnoja ja puistoja, pari kaunista Moldaun
saarta, Scharkalaakso, Valkea Vuori y. m, m.

E. E. K.
P, mainitaan ensikerran 928, Vanhakaupunki

sai 1235. ..Pieni puoli" 1257 saksalaiset kaupun-
Sinoikeudet. Varsinkin Kaarle IV :n aikana
(1346-78) P. kohosi kukoistukseen; hän perusti

uuden kaupungin ja teetti useita rakennustöitä
sekä jagellolai-sten Vladislavin ja Ludvikin ai-

kanaan paljon saksalaisia. Myös yliopiston pe-

rustaminen 1348 vaikutti P:n kukoistukseen.

P :11a oli tärkeä osa. hussilaissodissa ; täällä kir-

joitettiin neljä „P:n artikkelia", joihin hussi-

lainen uskontunnustus sisältyi. Y'rjö Podiebradin

sekä jagellolaisten Vladislavin ja Ludvikin ai-

koihin (1471-1526) Pieni puoli, joka sodissa oli

hävitetty, elpyi ja tuli .saks. väestön pääpaikaksi.

Kukoistuskausi P:lle oli jälleen Rudolf II :n ja

Mattiaan aika (1576-1619), Böömin kapinan
kukistuttua 1621 mestattiin P:n Isolla torilla sen

johtajat, ja kaupungissa seurasi ankara katoli-

nen reaktsioni ; useimmat menetetyt oikeutensa

se kuitenkin .sai takaisin 1627, V. 1635 P:ssa
tehtiin rauha keisarin ja Saksin vaaliruhtinaan

välillä. 30-vuotisen sodan lopulla 1648 ruotsa-

laiset valloittivat Pienen puolen. Itävallan pe-

rimyssodassa P, erinäisiä kertoja joutui vihol-

listen käsiin; 1757 seitsenvuotisessa sodassa
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Kr<-Jrik II mi P:n luon» voiton itftviiltulitisista.

Vaata IT84 vanha ja uu»i kaupunki. Pieni puoli

ja Hrailcao» yhdistettiin Yhtiöksi k»iipun^'iksi.

V. IS4S r Äsa syttji kapina, joku piiin kukistrt-

t; •! \ '.'•lU; F;&t>a tehtiin ruuhii Preussin ja

;t.4\ >:: . . \.ililla. P:d hallinnossa tsekkilliinon

1 >- \,i ;ii!!i!i tunki saksalaisen syrjiiiin. Oiii-

. . :.:..! |>ii>'liitt 11 (ks. t.| kiihotus aikaansai, ettii

r -:-a 18äj julistettiin n. s. poikkeustila, joka jili

N.i Aleksi vuodeksi voimaan. G. R.

Praa^n rauha ks. P r e u s s i oi t U v n I I a n

«ota V. 1866.
Pradier /-dif'/. James i J e a n J a c ij u e .s)

1 1T92-1SÖ2) , ransk. kuvanveistiijii: synt. Ocni'-

Vf«>a. Ij»^niot'n oppilas. £n>le des Beaux-Arf«*in
['i'<':>-s.„ori Pariisissa. Edustaen Canovan tapaista

' 'lisuutta P. on luonut yksityiskohdissaan

I antiikkia tavoittavia, viivakaiiniita,

usittelyltiiiin mestarillisia ihannekuvia
sulottarista ja liakkanttinaisii^ta sekä

.->a ko<issa esim. Napoleon I;n hauta.i

i'ariisin Invalidikirkossa koristavat 12 voiton-

jumalatarta ynnft GenOveen pystytetyn J. J. Hous-

seau'n kuvapatsaan. [Etex, ..James P." (1859).]

E. Rr.
Pradilla fJiUjaJ, Francisco (s. 1S47). esp.

taidemaalari, opiskellut Madridissa ja Koomassa,
ollut V :sta 1890 Madridin Pradomuseon johtAJa.

P. sanvutti maineensa suurikokoisilla historia-

kuvillaan (esim. ..Johanna mielipuoli". 1878. ja

..<:ranadan luovutus". 1883). mutta sen lisilksi

liiin on maalannut. Tiepoloa esikuvanaan pitäen,

koristeellisia sommitelmia, joista parhaimmat ovat
MurL'on palatsissa Madridissa, sekii ennenkaikkea
Ki>rtiiny'n tapaan pieniil nykyaikaisia kansan-
eliiiniiukuvauksia, joissa hänen kiitevyytensil ja

värikkäisvvtensä on kohonnut korkeimmilleen.

E. Rr.
Prado /^^-/ (esp. < lat. p r a t u m = niitty)

tarkoittaa puuistutuksilla kaunistettuja kiively-

paikkoja Espanjan kaupungeissa, varsinkin Mad-
ridissa olevaa kuului.saa kävelypuistoa, jonka var-

rella on samanniminen erinomainen taidemuseo
tks. .M a d r i dl.

Prse tlat.). edellli. edessil.

Pr«eceptor /-r'-/ (lat.). opettaja. — P. G e r-

m a n i ip. Saksan 0[>ettaju. Filip Melanchthonin
kunnianimi.

Prtecipitantia (lat.), siiostusaineita, liiilketie-

tee-^.l muitten aineitten «aostuttamiseksi, s. o.

niitten liuoks»>«ta kiinteiilin muctoon erottami-
seksi kSytelyt aineet.

Prteclpitatio (lat.). soo», saostuminen.
Praedianliservituutti ks. Rasite.
Pr»fatio /ftyiiöf liat.). e'.ipnlio.

Pr«fectura /-u'-/ (lat.). enimiehyys; paiillikön-

virka; rrKimal. halliiitnnlue (kiiupiinkil. jossa

oikeiidenkäyttajänA oli Roomasta liUjetetty pru;-

(ertiis /jiirt dirun/ioj, vrt. P r a' f e e t u s.

PrKfectus /-''-/ (lat.). muinaisessa Roomassa
yleinen enimiehen asemassa olevan virkamiehen
nimitys, johon liittyi toimialaa ilmaiseva miUlrc-

«aoa. P. juri dicundo ks. P r ir f ec t u r a.

P. a n n n n s^ piti huolta viljantuonnista; p. a 1 te

t. equitum komensi ratsiiväkiosastoja: p.

o I a s a i s laivastoa j. n. e. P. u r I) i (t. u r h i s)

mMr&ttiin. kun kuninpis tai tasavallan aikana
konsuli oli f>oi>sa kaijpMn(;isla ; .Xiipistuksen

ajaxta alkaen tiima virka tuli vakinaist-ksi ja

{sen haltian tehtiivuuU oli huolehtia kaupungin

,
ja sen ynipiiristiin (100 roomal. ponink. laajalti)

' turvallisuudesta samalla kuin liiinellil oli rikos-

I ja siviilioikeudellinen tuomiovalta. Toinen .\u-

{.iistuksen asettama virka oli p. p r ie t o r i o,

I

jcta tav. hoiti kaksi ritarisiiiidystli otettua pre-

i fektiii. Niiinii olivat aluksi vain pretoriaanien
I (ks. t.) päiillikköinii, mutta sittonimin heidän
ivaltansa kasvoi; olivatpa he keisarin sijaisina-

kin: Konstautinuksen ajoista saakka bc johti

j

vat prcfektuureissa (ks. P r a) f e c t u r a) siviili

hallintoa.

i

Prteneste /nf-). ikivanha Latiuniin kaupunki
. 33 km Roomasta itiiiinpiiin karussa kallioseiulus.sa.

I
Kooman nousuajan taisteluissa se esiintyi mil-

I

loin liittolaisena milloin vastustajana. Konsuli
1
Cineinnatus sen kukisti n. 380 e. Kr., mutta sen

vaikutusvalta lakkasi vasta sitten kuin Sulia 8l'

ryösti sitii ja perusti siihen sotilassiirlokunnan.

P.ssii oli kuuluisa Fortunan temppeli orajUcke

leineen. P:n paikalla on nyk. Palestrina. — vrt.

La t i u m.
"

JS. III.

Preepositus /-o'-/ (lat. < /)iyr/)ö'nerr = asettaa

eteen), esimies, rovasti.

Praesepe ks. K r n p u 3.

Preeses (lat.). puheenjohtaja, esimies.

Priestabilita {-li'- f (lat.). „ennaltn-asetettu"

;

,,harmonia p." ks. Leibniz.
Preeste IprcsiH], amti Tanskassa, kilsittiiii

Sjiellandin kaakkoisosan sekä Mdenin; 1.670 km*.

108.742 as. (1911). Hyvin viljelty. Piiäkaupunki
P. (1,527 as. 1911) sijaitsee kauniilla paikalla

P:n- 1. Fakse-lahden rannalla Sj.-ellandilla.

Prsetezta ks. T o <; a.

Preetor j-i-l (lat.) oli Kooman tasavallan alku

aikoina (v:een 440 e. Kr.) sittemmin konsulin

nimellii tunnettujen virkamiesten nimitys. Kun
Lieiniuksen lait olivat myöntäneet plebcijeillo

pää.syn konsulinvirkaan, erotettiin siilit tuomarin
tehtävät aluksi vain patriisien hoidettavaksi

(v:een 337 e. Kr.) prirlura nimiseksi viraksi.

Aluksi sitä hoiti yksi mies: v:sta 242 valittiin

2:nen prtetor. jonka hoidossa olivat kansalaisten

ja muukalaisten väliset sekä muukalaisten kes-

keiset oikeusjutut (siitä p. pcrctjriiius) kun taas

ensimUinen (p. urhiinu/)) vain hoiti kansalaisten

jutut. P:ien lukua lisättiin, kun heille uskot-

tiin provinssien hallinto ja kun v. 149 perustet-

tiin n. s. i|ua?stiones perpotusc s. o. rikosoikeudet,

joiden johto kuului p:ille. Konsulien poissa ollessa

p:t olivat heidäin sijaisinaan. P:n arvonmcrkkinä
olivat t0f,'a pra^texta (ks. Top a) ja liktorit

(2 t. 6). Keisariajalla p:ien merkitys väheni ja

lopulta heidän tehtiiviinsä kuului vain kilpa-

leikkien jolito.

Prsetoriani ks. Pretoriaanit.
Praetorium I ]iri't

n'
I (lat.). roomal. sotapäälli

kön ipr(tlnr\n) teltta, jossa oli hänen pulnijii

istuimensa sekil alttari uhritoimituksia varten.

Provinsseissa p. oli kUskynhaltian virka-asunto.

E. III.

Prag ks. P r a a p i.

Praga ks. \' a r s o v a.

Pragmaattinen (krcik. < prayma = toiminta),

asioihiti perehtynyt, viisas, kokenut, siitä: p:et
8 ä ä n n ö t = viisaussäännöt. — P. historian-
kirjoitus (historiallinen prapmatismi), sellai-

nen, joka esittilä tapaukset niiden syyperäisessä

yhteydessä, vrt. Historia.
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Pragmaattinen sanktsioni (lat. sanctio prag-

malica), perustuslaki, joka on oleva loukkaama-
ton ja ikuisesti voimassa. Tämännimisistä laeista

mainittakoon: Ranskan kuninkaan Kiuirle \"I1 :n

i>.
s. V :lta 1438, joka vahvisti Ranskan kirkon

itseuJiisyyiien paavin suhteen ja keisari Kaarle
\'l:n p. s. v:lta 1713, joka julkaistiin 6 p. jou-

hik. 1724 perustuslakina ja jonka mukaan Itä-

vallan perintönuiat oli pysytettävä jakamatto-

mina ja miespuolisten perillisten puutteessa me-

nevät perinnöksi Kaarle VI :n tyttärille (Maria
Tlieresialle) ja vasta heidän jälkeläistensä sam-
muttua sukupuuttoon keisarin vanhemman vel-

jen Joosepin tyttärille ja näiden jälkeläisille.

(Fournier, ..Zur Entstehunjsjjeschichte der Prag-

niatischen Sanktion Kaiser Karls VI".] J. F.

Pragmatismi (kreik. pragma = teko), eräs

suunta nykyisessä filosofia.ssa, joka on saanut
kannatusta osakseen etenkin Englannissa ja Ame-
riikassa. Nimeä käytti ensin C. S. Pierce, kä-

sittäen p :n teoriaksi, jonka mukaan käsitteiden

välinen ero on niissä seurauksissa, joita käsit-

teillä on. ilyOhemmin on tätä väitettä laajen-

nettu siten, että käsitteen sisällyksen muodosta-
vat ne seuraukset, jotka sillä ajatellaan olevan.

— P:n kannattajat panevat painoa sille merki-
tykselle, joka tahdolla ja tunteilla on ajatus-

toimintaan. .Ja kun tärkeimmät intressimme ovat

käytännöllistä laatua, väittävät he, että käsittei-

den ainakin lopullisesti tulee palvella kärtännöl-

listä elämäämme. Lisäksi ovat muutamat p:n
kannattajista koettaneet todistaa, että tahtomme
myös vaikuttaa ajatuksiemme totuuteen, kos-

kapa tahto määrää, mitkä ajatukset kulloinkin

voivat esiintyä. Täten joudutaan siihen tulok-

seen, että arvostelman totuus riippuu sen tar-

koituksenmukaisuudesta tai toisin sanoin niistä

seurauksista, jotka arvostelmalla on. On luultu

tämän teorian poistavan uskon ja tiedon välillä

vallitsevan ristiriidan. P:u vastustajat ovat kui-

tenkin ankarasti arvostelleet tätä kantaa, väit-

täen, että totuus sen mukaan tulee mielivallas-

tamme riippuvaiseksi. — Suunnan tärkeimmät
kannattajat ovat amer. William James ja John
Dewey ja ensi. F. C. S. Schiller. Heille en kaikille

yhteistä intellektualismin, s. o. järjentoiminnalle
liiaksi arvoa antavan kannan vastustaminen.

J. W. S.

Kasvat iisop. ks. Työkoulu.
Prairial Ipreria'!] (ransk. < pr«i>ie = niitty),

„heiaäkuukausi". Ranskan vallankumouksen ai-

kuisen ajanlaskun yhdeksäs kuukausi, vastasi gre-

jroriaanisen kalenterin 20 t. 21 p. toukok.—18 t.

19 p. kesäk. J. F.

Prajapati fpiadia-J {praja = luodut, ja vati =
herra), luotujen herra, intialainen jumala. P.

on abstraktinen, papillisen mietiskelyn luoma ju-

maluus. Eräässä myöhäisessä Veda-runossa P:ia
kuvataan kultaiseksi maailmanmunaksi, jo.sta ai-

kojen alussa maailma on syntynyt. Kansanomai-
seksi P. ei koskaan tullut. E. Ka.
Präkrit ks. Intian kielet ja kirjalli-

s u u s. palsta 1020.

Praksinoskooppi (kreik. praksis - toiminta
teko. ja skopeUn = katsoa), fenakistoskoopin (ks. t.)

tapainen koje. Onton, akselinsa ympäri pyöri-
väisen silinterin sisäpinnalle asetetut, liikkuvasta
kappaleesta liikkeen eri hetkissä otetut perättäi-

set kuvat ov.at vastapäätä silinterin keskustassa

sijaitsevan prisman sivutasoilte sommiteltuja pei-

lejä, joihin ne kuvastuvat. Silinteriä pyöritet-

täessä on tarkastettava kaiken aikaa saman pei-

lin kuvia, jolloin saa elävän käsityksen eri vai-

heissaan kuvatusta liikkeestä. 17. S:n.
Praksis (kreik.), käyttö 1. jonkin tieteenhaa-

ran sovelluttiiminen käytännössä, vastakohtana
teorialle, vrt. Praktiikka. El. K.

Praksitsles /präksiie'les], kreik. kuvanveis-
täjä, Kephisodotoksen poika, Ateenasta (4:nnen
vuosis. alkupuoliskolla). P. oli Kreikan kuului-

simpia taiteilijoita ja vei Pheidiaan jälkeisen
taidesuunnan huippuunsa. Hänen teoksistaan,

joista useimmat olivat hakatut marmoriin, on
originaalina .säilynyt ja Olympiasta löydetty Dio-
nysos-lasta kantavan Hermeen pystykuva. Tätä
kuuluisammat, olivat Kreikassa esim. meille ko-

pioina säilyneet Apollon Sauroktonos, hento mio-
rukainen. joka nuolella koettaa lävistää sisilis-

koa, puunrunkoon nojaava, lepäävä satyri, hen-
noksi pojaksi kuvattu Eros ja P:n teoksista

enimmin ylistetty : knidolaisten Aphrodite (ks.

kuvataulua Kuvanveistotaide II), joka
oli kuvattu kylpyyn astuvaksi ja niinmuo<loin
alastcmaksi. P. oli tuottelias taiteilija, jonka teok-

sia tilattiin kaikkiin osiin kreikkalaista maail-
maa. P:n taiteen tunnusmerkkinä oli nuorekas
kiehtova sulous, vartaloissa sujuvin aaltoviivoin

ilmenevä notkeus ja marmorin mestarillinen,

jopa taiturimainen käsittely. L. T.

Praktiikka (kreik. praktiko's = toimintaan kel-

vollinen, toiminnallinen), käytäntö; kokemus,
liarjaannus; toiminta-ala; asiatuttavapiiri (eri-

toten lääkärin, asianajajan) , lääkärin- tai asian-

ajajantoimen y. m. harjoittaminen.

Praktikantti (ks. Praktiikka), harjoitte-

lija.

Praktillinen (ks. Praktiikka), käirtän-

uöllinen. käytäntöön kuuluva.

Praktillinen filosofia (ks. Praktiikka)
ks. K ii y t ä n n ö 1 1 i n e n filosofia.
Praktiseerata (ks. Praktiikka), harjoit-

taa jotakin tointa, jonkin käytäntöä ; sovelluttaa:

olla harjoittelijana.

Fraline (ransk. praliner = polttaa manteleja
sokerissa < proZinf = sokerissa poltettu manteli),

sokeri- ja manteliseokse.sta valmistettu konvehti,

täytetty liköörillä tai sukl.ialla.

Prammipurje, tasaepäkkään muotoinen purje,

joka on kiinnitetty aluksen prammiraakaan eli

alhaalta päin lukien neljänteen raakaan. Muu-
tamissa aluksissa on kaksoisprammiraa'at, nimit-

täin yliprammi- ja aliprammiraa'at, jotka molem-
mat ovat kiinnitetvt prammitankoon (ks. t.).

F. W. L.

Prammitanko, raakapurjeilla varustetussa

aluksen mastossa kolmas jatko-osa alhaaltapäin

lukien : alin osa on alamasto, sen jatkona märssy-

tanko ja kolmantena p. F. W. L.

Prantl. 1. Karl von (1820-88), saks. filosofi,

vaikutti professorina Miinchenissä. Pääteos ,,Ge-

fchichte der Logik im Abendlande" (4 os.), joka

on täydellisin esitys logiikan historiasta muinais-

ajasta alkaen 16:nteen vuosisataan asti. A. Gr.

2. Karl P. (1849-93). edellisen poika, saks.

kasvitieteilijä, v:sta 1889 kasvitieteen professo-

rina Breslaussa. Tutkinut etupäässä kryptoga-

m.eja (,,Untersuchungen zur Morphologie der Ge-

fUsskryptoeamen" 1875-81. y. m.), julkaissut
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u|>|>ikirjoja M-kii vhdcsiUi Kn^loriii (k», t.i kniissu

pauuut alkuun v :stii 1S!<T lUlitieu ilmestyviin laa-

jan käsikirjan ..Di« natärlichpn Hflauzeufnmi'
lien".

PT&seml, vuuleanvihreittä kvnrtsiik. jota kUyte-
iTuin k>>risiekivena.

Praseodymi. kpmiullineu alkiiiiiiie. metalli.

K<ni. n.orkki Tr. Al.p. 140.». KiiuiMi piilotliin

p:u ja ncotlymin »ekoitustu, il i J y m i U nlku-

ainerna. P:n !>uol»t ovat laukanvilireitä väril-

tään. Yhdiityksissiiän se on kolmen arvoiuon

ja ominaisuuksiltaan harvinaisten maametallien
tu|Mine:i. *'. S.

Prssnikka (ven. prn:dnik). juhlapliiva. pyliii.

Prässätä iruots. trassa). 1. P. ylös, vetiiä

aluksen raakojen tiiiilenpuolisia piiita alitimien— .ivulla poriiUnpäin tuulen vctäytyessii

Illaksi. -- 2. 1". sisälle, vetää aluk-

< i-ii siiojunpuolisia päitä abtiniien i prins-

sien
i avulla enemmän [>eräänpäin, jotta sivulta

tuleva tuuli täyttäisi purjeet. F. U". L.

Prässi iruots. 6ra««i ks. Ahdin.
Prati. Giovanni (lSlö-84). it. runoilija.

Kiisimäisen perustuksen P:n rnnoilijamaineelle

In.-ki kertovainen runoelma ..Edmenepirda" (1S41|.

jossa ISyroniu ja .Mussct'n vaikutus on ilmeinen.

Suuren menestyksen saavuttivat myös hänen lyy-

rilli.set runonsa, varsinkin .sonetit, joista mai-

nittakoon kokoelmat ..Psiehe" 11870) ja ,,Iside"

il&T8i. P:n uskonnolliset ja isänmaalliset runot

muistuttavat KiiniartiDea. ja samoinkuin tämä-
kin hän on tehnyt yrityksiä filosofisen runouden
alalla. Uli aikanaan tavattoman suosittu.

;/. Krn.
Pratimokda *= fHilimokkUa), huddlialainen

rippilitur^ia, hyvin vanhaa alkuperää. Tätä käy-

tettiin alkuaan lolidatuk.sena seurakuntakokouk-
siin, joita pidettiin uudenkuun ja täysikuun päi-

vinä. P:s.sa luetellaan erilaiset synnit ja rikko-

mukset ja säädetään niistä johtuvat rangaistuk-

»et. E. K-a.

Pratincola ks Tasku t.

Pravda russkaja k». R u s s k a j a p r a v d a.

Praxis k- I' i a k s i s.

Pray, <;y<«r;:y /prai djiirdj] (172,3-1801».

uiik. jesuiittapappi. unk. tieteellisen historian-

tiitkimukseri [>erustajia, julkaisi joukon tärkeitä

lulideteoksia ia tutkimuksia Unkarin vanhemman
historian alalta: niistä mainittakoon: ..Annaics

vctere^i hunnorum, nvarum et hun(rarorum nb
anno a. n. Clir. 210 ad annum Chr. 997" (1761),

..Annale» rejnim Hun^aria; 997-l.">04" (5 os.,

1703-70). ,,lJissertatio hist.-crit. in annales ve-

tereii hunnorum. nvarum et hunfrarornm" (1774),

Spfiimen hierareliiit hunpiriea?" (2 os.. 1776-79),

lli-toria rpRuni hunpiria;" i,"! rs.. 1801), ..Epi-

ntt<la' proeerum repni flunpariir" (3 os.. 1800).

k', my.i- Hai ot t i »esz«d. V. IV.

Pray-kodeks ks. Halotti B e s z £ d.

Preadamiitit dat. prai= ennen, ja Aadam),
muiii.ii^aikain eliöitä: ahtaammaosa mielessä

,onnen .Antamia" olleet ihmiset.

Prteult //""V/. Antoine A u p u s t e

ilsii9 79). r«n-k. kiivanvei-täj.i; Oavid d'.\n(»erH'n

•>|ipll.in. Oli aluksi tHyde|li»e-<li romantiikan vai-

kiituk-<'ii alainen o>>f>ittaen töjssiiiin mitä hurjinta

dr^.im-il!i-ta kiilikoa. omituipta levittomiiiitta ja

" \yttA, mutta taitaantui myölienimällä
• .'lellnan ja nai Ranskan valtioltakin

: tilauksia, joita nälidäiin m. m. Pariisin julkisissa

|wikoissa ja rakennuksissa u>>ini. jättiläisryhmil

..Hevosen kesyttäjä" Jenuu sillalla jn „Sota ja

ri.uha", 1858, Louvressa), E. R-r.

Prebendi (lat. ;ir(i'6r'nd<i ^ ravitsemus, yllä-

pitoi. alkuaan katolisen kirkon pappien ja munk-
kien yhteisestä pöydästä nauttima elatus, sit-

tenimin tulo, mikä sanotuille henkilöille tuli

silävarten luovutetuista pitäjistä tai maatiloista.
- Prehendipitäjä ks. P a I k k a p i t il j ä. •— Pre-

henditiloja. palkkat iloja, jäi uskonpuhdistuksen
jälkeen kirkuu. yliopi>lon ja muitten sivistys-

laitosten haltuun. 1723 vuoden papiston eri-

oikeuksissa i4:nnessä kolidassa) vakuutetaan
niitten nautinto nauttijoillensa. Sitteniiiiin niit.l

on luovutettu kruunulle, joka on aiitnniit vastik

keeksi muita tuloja. Prebendit iloilla on eriiiiiisiu

verovapauksia. NSitii tiloja on myös nimiletty

unneksitiloiksi, vrt. Anneksi. J. A. M :ua.

Prebothninen. peol. nimitys bothuialaista

muodustuuiaa vanhemmille vuorilajeille.

Precieuses t. p r f e i e u x lprcsi6'z, prcsiö'/

(ransk.i, ..sievistelijäl". 16011-luvulla Hanskassa
(eritoten Hotel de l^amlioiiillcfssa Pariisissa)

kaunokirjallisuutta harrastelevat naiset (Molie-

reii huvinäytelmä „Sievistelevilt hupsut" tekee

pilaa näistä naisista).

Predella /-ilc'/ (it.i. palli, astinlauta: alttari

kuvan tai alttarikaapin jalusta alttaripuydiillä.

Predestinatsioni (lat. ;)r<Bdcs(i;iaJio = edeltä-

määräysi ks. .\ r m o n v a 1 i t s e m u s, I n f r a-

I a p s a r i s m i, S u p r a 1 a p s a r i s m i, A r-

m i n i u s ja A r m i n i a a n i t. [A. Schueizer,

..Die protestantischen Zentraldopmen" (18.')4-,i6)

.

M. Seheibc, ..Calvins Predestinationslelire"

(18971.1 K. Ka.
Predikaatintäyte, maineentäyte 1.

täyte, iiuinini. joka verhin välityksellä omis-

tetaan mäiiriiykseksi joko subjektille tai objek

tille siihen tapaan kuin seuraavissa esimerkeissä:

(subjektiivinen p. :) hun on pappi ; musta
Iäisetkin ovat thniiniii; puu on paksu; kirja on

minun; talo tuli kylmii; heinä kasvoi pilkäit;

(objektiivinen p. : I sahasit laudan liian

lyliyen. P. on subjektiivisena subjektin, objek-

tiivisena objektin siioissa: essiivissä tai transla-

tiivissa olevasta p r e d i k a t i i v ia d v e r b i a a

lista se merkitykseltäiin eroaa siinä, että jäi

kimäinen aina viittaa esineen tilassa tapahtu-

nee.seen muutokseen (esim. hän on tiiällä pappina;

huone tuli k ui imi kai; heinä kasvoi pilkiikiti; sa-

hasit laudan liian h/hiieksi); tällaista lisämerki-

tystä p:llä ei ole. A. K.
Predikaatti (lat. //rcdicö/tum = mainittu). 1.

Se, mikä subjektista (ks. t.) sanctann. 2. Kicliop.,

maine, se verbin finiittimuoto, jolla lauseessa

subjektin jokin toiminta tui tila ilmoitetaan

(esim. lintu h nm; hän islnu), taikka nomini ynnä
merkityksellään ..vaillinainen" verbi, k o p u 1 a,

jonka välityksellä nomini (p r e d i k a n t i n-

t ii y t e) yhdisletäiin subjektiin (esim. lintu on

pieni) : kopilla voi kuitenkin puuttua (esim. minä
herra, sinä herra = miuii «Ien herra, sinä olet

herra), onpa lauseita, joissa kielellisiä p:ia ei

lainkaan ole. vaan psyykillinen p. käy ilmi ti-

lanteesta (esim, vihollinen I = vihollinen lähenee),

ks. Lause ja L a ii s e e n o s a. A. K.
Predikamentti ilat. /irudicdVc = julistaa. >

miat. prirdiiuimi^nlunn . asema, tila: oniinaisuu».
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Predikatiivi-adverbiaali ks. A d v i- r b i u a 1 i

ja P r e d i k a a t i u t ä y t e.

Predis /-e-/, A m b r o jr i o de, it. taidemaa-

lari, joka eli löOO luvun vailieilhi ja oli Jlode-

uiissa syntyneen, Milanon kouluun kuuluvan
niiniatyyrimaalaajan Cristoforo de P:n poika.

Työskennellyt ainakin v:sta 1482 Milanossa

Lodovioo Moron hovimaalaajaua; tehnyt joiden-

kuiden uskonnollisten taulujen ohella teriivästi

muovailtuja, yksiväri-selle pohjalle maalattuja ja

viiritykseltäiin syviä profiilimuotokuvia. joista

kuuluisin on renesanssin kauneimpien naiskuvien

joukkcon luettava, pitkät ajat Leonardo da Vinci'n

niaalauk.seksi luultu prinsessa Bianca Maria
Sforza (Milanon Biblioteca Ambrosianassa) . P;n
maalauksia, joiden tunnetuiksi tekemiseen it.

tiiileentutkijalla Morelli'lla (ks. t.) on suurim-
mat ansiot, on paitsi Milanossa m. m. I/ontoon

kansallisgalleriassa ja Wienin keis. museossa
(Maksimilian I :n muotokuva, 1502). jB. I'-r.

Predisponeerata (lat. prce = edessä, ennen, ja

d i s p o n e e r a t a, ks. t,) , ennakolta järjestää,

vähitellen tehdä vastaanottavaiseksi. — Predis-
p o s i t s i o n i. valmistus: ennakolta valmis tila

;

taipumus, vastaanottavaisuus (esim. taudista pu-

huen).

Pre-eksistenssi, ennaltaolo; varsinkin sielun

olemassaolo ennen ihmisen sj^ntymistä maailmaan.
Sielun p:iä opetti m. m. Platon. Myöskin kris-

tillisessä u.skonopissa ovat p.-oppia kannattaneet
esim. useat vanhoista kirkkoisistä. Erittäin siuiri

merkitys on p.-aatteella ollut kristologian (ks. t.)

kehityksessä, vrt. K r e a t s i a n i s m i ja T r a-

d u c i a II i s m i. A. Gr.

Pre-eksistenssioppi ks. P r ee ksistenssi.
Preemio (lat. prrEmiiim), palkinto; vakuutus-

maksu: sivuvoitfo arpajaisissa.

Preeriakana ks. T e i r i.

Preeriakoira (Cynomys ludovicianus), n. 33 cm
pitkä (häntä 7 cm), päältä punaisen- t. kel-

taisenruskea. vilka.sliikkeinen, ruolioa syövä jyr-

sijä, joka sekä ulkomuodoltaan että elintavoil-

taan hyvin muistuttaa lälieistä sukulaistaan mur-
melia (ks. t.). Nimensä p. on saanut heikkoa hau-
kuntaa muistuttavasta äänestään. P:t asustavat
Pohjois-Ameriikan preerioilla suurissa ..kylissä",

joi.ssa kohoaa .5-6 m päässä toisistaan lukematto-
mia polkujen ylidistämiä. pesäkäytävieu suulle

kasattuja multakumpuja. Useimpien näiden hui-

pulla istuu vahti pystyssä asennossa. .Syksyllä

p:t tukkivat pesien aukot ja vetäytyvät sisään
tiilviunta nukkumaan. — Liha on syötävää, mutta
metsästys vaikeaa. /. V-s.

Preeriapöllö (tipcoliito hypogcea) elää Poh-
jois-.-Vmeriikan preerioilla ja sen muunnos H.cu-
nicularia Etelä-Anieriikan pampas-aavikoilla. Ra-
kentaa pesänsä preeriakoirien tahi muiden jyrsi-

jöiden maahan kaivamiin onkaloihin, tahi kaivaa
itsekin usein sellaisen. Elää kaikenlaisista aro-

jyrsijöistä, sisiliskoista, sammakoista, kaloista

ja isoista hyönteisistä, ehkä linnuistakin. Kool-
taan p. on meidän lielmipoUömme mittainen, vä-

riltään punertavan harmaanruskea, vaaleahkoine
täplineen selkäinioiella. Nilkat ovat omituisen
pitkät, väli.äliöyheniset. E. tV. S.

Preeriasusi ks. S u s i.

Preeriat i< ransk. pra!rie = niitty) . Pohjois-
Ameriikan rannattomat, sateen vähyyden takia

enimmäkseen puuttomat (jokilaaksoissa metsä-

kasvullisuutta), jopa 2 m korkeaa heinää (Aijro-

pyrum ixpcns. Bulbilis dactyloides, liouteloun

oliguslachya, Fenttica scahrella, Ililaria mutica

y. m. s,) kasvavat ruohoaavikot, joiden p;i;i-

osa käsittää Mississippi'n ja Kalliovuorten,
Mcksikon-lahden ja Saskatchewanin välisen, idässä
runsiussateisemman (900 mm v:ssa), lännessä
vähäsateisen (300-500 mm v;ssa), idästä länteen-

päin kohoavan alueen (n. l.s milj. km'). Joet
virtaavat syvissä canonimaisi.ssa laaksoissa. Il-

mastolle on ominaista paitsi kuivuus, tavatto-

man jyrkät lämpövaihtelut ja korkeat -erotukset

(kesällä -)- 40°-
-f 44=C, talvella —40°- — 47° C).

Ent. leima-eläin biisoni on nyk. melkein suku-
puuttoon hävitetty; preeriakoirat (Cynomys),
-sudet (Canis latrans), -kanat ja muutamat muut
ovat vielä yleisiä. — Viljelys on idässä ottanut

haltuunsa laajat alat. lännessä maanviljelijän

täytyy turvautua hankalaan keinotekoiseen kaste-

luun, joten ne seudut sopivat paremmin karjan-
hoidolle. E. E. K.

Preesens (lat. prrescns = nykyinen), k e s-

t ä m ä. se verbin tempori. joka ilmoittaa päät-

tymätöntä tekemistä menemättömässä ajassa, siis

joko nykyajassa (esim. hän on 1. lienee tänään
sairas), tai tulevassa ajassa (esim. huomenna
lähden 1. lähtenen 1. lähtisin matkalle). Vilk-

kaassa kertomuksessa käytetään joskus p:iä men-
neen ajan tapauksista puhuen, kun niitä esite-

tään ikäänkuin silmäimme edessä tapahtuvik.si

(historiallinen 1. kerrontapree-
s e n s). A. K.

Preetori ks. P r a» t o r.

Prefekti (lat. prnefectiin, ks. t.), esimies, pääl-

likkö, esim. jonkun tieteellisen laitoksen, saira;»-

lan p. — Hanskassa (prefci) ja Italiassa (pre-

fetto) departementin tai provinssin ylin hallitus-

mies (kuvernööri); ali-p. (ransk. sousprefet)

arrondissementin hallitusmies.

Prefektuuri (lat. prcefectu'ra, ks. t.), prefektin

(ks. t.) virasto t. asunto.

Preference [-ru's] (ransk.), etuoikeus: eräs

kolmen liengen korttipeli, jossa saatu tikkimäärä
ratkaisee.

Prefiksi (lat. prcBfi'Tus = eteen liitetty), e s i-

liite, epäitsenäinen kielenosa läänne tai äänne-

ryhmä), joka sanan eteen liitettynä antaa sille

uuden, alkuperäise.stä poikkeavan merkityksen
(esim. c/)«- : cpi/kohta). ks. Affiksi. A. K.

Preformatsioni-oppi (lat. prce = edellä, ennen,

ja /'or»H?'?'c = nuiodostaa), koko lS:nnen ja alku-

puolen 19:ttä vuosisataa vallalla ollut teoria,

jonka mukaan eläin tai kasvi oli jo muna- t. siit-

tiösolussa valmiina kaikkine osineen ja sen tar-

vitsi vain kasvaa (e v o 1 u t s i o n i-oppi vanhem-
massa merkityksessään, ks. E v o 1 u t s i o n i)

saavuttaakseen lopullisen kokonsa ja muotonsa.

O V u 1 i s t i e n mielestä eliö sijaitsi munassa,

animalku listien mielestä siittiössä (ks.

A n i m ai k u 1 i sm i). Pista johduttiin vielä

koteloitu mi s- 1. inkapsulatsion i-op-

piin, jonka mukaan kunkin aluss.a luodun eläin-

ja kasviyksilön tai -parin sukupuolisolut jo si-

sälsivät kaikkien myöhempieukin polvien suku-

puolisolut, seuraava aina ,.koteloituneena" edelli-

sen sisässä. Mikroskooppisen tekniikan kehit-

tyessä selvisi, että p. oli väärä, ja että uusi yk-

silö sukupuolisolujen yhdyttyä kehittyy ja muo-
dostuu vähitellen yksinkertaisesta alusta (e p i-
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geneesi. k». I.i. T&li&n tulokM>«u tuli rnsiiinu

(17591 Caspar Friedrich \VoH! (ks. t.).

mutta p. pysyi «lelle*n Viillalla, kunne* K. E. v.

Baer (ks. t.) seu lopulli!>esti kumosi tS30-lu-

vulla /. Vs.
Prejr»! Iprfj, joki Itä-Preussissi». syntyy

rein luona Aiijjerapp ja Inster nimi-

lejoist». virtaa läntn-u. lahettäii Tapiuuii

i ; ::,i i'i'itiie uimisen liaarakkwn Kurisflies-

Haffiin. laskee kahden suuhaaran kautta S km
Köui;:^berf;in alapuolella Frischrs Ilaffiin:

126 ktii. kuljettava, pari kanavaa Niemeniin ja

KuriM-lies }l:iifiiu.

Preglasiaalinen (lat. prat - edellii. ja glacies =

jiiätikk») - 'iuikautta vanhempi.
Pregnaussi (lat. iirirgnans - raskaassa tilassa

olevaa . painavuus, suuri merkitys, ttirkeys. Adj.

prepnantti.
Prehniitti, väriltaUn valkea, harmaa tai kcl-

lert&vii rombinen kiveuniiinen. Kovuus 6-7.

oin.p. 2.i-j.». P. on kemialliselta kokoomukset
taan vedenpitoista kalsiumaluminiumsilikaattia
lll;Ca;.\l^^iJOlJl. Esiintyy emiiksisteii eruptiivi

vuorilujien raoissa ja onkaloissa nystyräisinä ryh-

minä, jotka ovat muodostuneet siiteittäisistu sU-

löistA ja levyistä. E. M-nen.
Preijata (saks. preien), ryhtyi» merellä keskus-

teluun \ieraan aluksen kanssa.

Prejudikaatti (lat. ]triejudicä'rr -. ennakolta
lausuu päiitus. tuiinioi ks. Ennakkopäätös.
Oikeustapaus. I*. kokoelmaa senaatin tuo-

mioista v;sta 1R04 luhtien julkaisee meillä .,Ju-

ridiska förenincens tidskrift". Saksassa julkais-

taan samanlaista kokuclmau yksityisten aloit-

tee.-ta. mutta siellä on viimeisinä vuo.-iiui myös-
kin alettu ylioikeuden toimesta julkaista kokoel-

maa sen jä.seniä varten. Veniijällä ja muualla,
mi.s.sä alioikeudet ovat velvollisia noudattamaan
ennakkopäätöksiä, on virallisia p.-kokoelmia. —
Prejudisioitu vekseli. vekseli, joka
on menettänyt ankaran vekselioikeuden vanhen-
tumisen tai protestin laiminlyömisen tähden.

El. K.
Prekalevainen gcot.. kalevaista muodostumaa

vanhempi.
Prekambriset muodoatumat, kaikki ne muo-

dostumat, jotka ovat kamhri.sy>(eemiä ja luhem-
ipin Olenellushorisontlia vanhemmat. \'älillä on
osaksi selvä diskordans.si, mutta eräillä seuduilla

ovat prekambriset vuorilajit kerrostuneet kon-
kordantisesti kambristen alle. Ne ovat tällöin

myöskin ainoa.-^taan vuhän metamorfoseerattuja
ja nimitetään eo k a m b r i s i k s i. P. m. jae-

taan kahteen pääosaan, nuorempaan, vähemmin
muuttuur-f.si-.-n a I ;; o n k i s e e n I. p r o t e r o-

zooiseeD ja vanhempaan ;;raniitin.sekaisecn,

r;.uuttune4—een a r k e i s e e n (ks. .\ r k e i s e t

muodostumat). Koska p:ssa m rssa muuta-
mia epilvarmoja ja harvoja poikkeuksia lukuunot-
tamatta ei ole kivettyneitä eläin- tai ka.svijään-

nökiiiä (fossiileja), niin ei niideti yleispätevä jaoit-

telu eri synli-emeihin ole loiHtaiHeksi onnistunut.
Pienemmillä alueilla esim. Suomessa on m. p. kui-

tenkin toisilla perusteilla voitu jakaa useampiin
otiaatoihin (ks. Geologiset muodostu-
mat). Päättäen p:D m:n paksuudesta on nii-

den kerrostuminen kestänyt ylitii kauan tai kau-
emminkin kuin kaikkien nuorempien niuodostu-

mien vlil«'ensä. I.4uijimrnat prekambriset aluc<rt

ovat Pohjois-Ameriikassa (Kanadan länsi- ja

keskiosa I ja Fennoskandia.s.sa. E. M-nen.
Prekambrium, kambrikautta vanhempi geolo

ginen aik.akausi.

Prekludeerata (lat. prceclifderc = eristää) 1.

sulkea pois. Kuu oikeus tai muu viranomainen
on pannut määräajan, jonka kuluessa määrätyn
henkilön tai luoknu tulee ilmoittaa tai toteuttaa

saaminen tai muu vaade, uhalla ettei siilien sit-

ten enää tilaisuutta anneta, eikä tätä määriiaikaa

ole hyväksikäytetty, sanotaan, että henkilön oi-

keus on prekludeerautunut eli että hiin on mai-

nitun laiminlyönnin kautta menettiinyt oikeu-

tensa. P r e k 1 u s i o n i i n I. oikeudenmenetyk-
seen määräajan laiminlyömisen kautta kuuluu,

että viranomainen on määrättyä tapausta var-

ten julistanut määräajan. \'anhentuniissäännös-

tön mukainen oikeuden menetys taas seuraa itses-

tään lainnuikaisen määräajan laiminlyömi-sestä.

Tärkeimmät preklusionitapaukset ovat konkurssi-
valvonnan ja vuosiliaaston laiminlyömisestä seu-

raavat. Luonteeltaon on preklusioni pro.sessi-, ei

yksityisoikeudellinen seuraamus: itse oikeus jää

olemaan, sitä ei vain voi toteuttaa oikeustietä.

El. K.
Preklusioni ks. Prekludeerata.
Prel, Karl du (1809-99), saks. filosofinen

kirjailija, jonka harrastukset lopulta kohdistui-

vat varsinkin spiritistisiin, hypnotistisiin ja ok-

kultistisiin tutkimuksiin. Hänen teoksistaan

mainittakoon: „Unter Tannen uud Pinieu" cl870)
,

„Psychologie der Lyrik" (1880), ..Planetenbenoh-

ncr und die Nebularhypotuese" (1880), „Die Phi-

losophie der Alystik" (188,'5), ,,Die monistiselle

Seeleulchre" (1887), ..Die Mystik der alten Grie-

phen" (s. V.), „Der Spiritismu.s" (1893), „Ent-
detkung der Seele durch die Geheimwissenschaf-

ten" (18fl4i. ..Der Ted. das Jenseits. das Lcben im
Jen.seits" (1899). Kootut teokset (19 nid.) ilmes-

tyivät 1900-01. //. Kr-n.

Prelaattl (lat. //7(f/u'/«.i = edelle asetettu, etu-

nenässä oleva), korkea katolisen kirkon virkai-

lija, jolla on piispan valtaan verrattava hallitus-

valta. P:eihin kuuluvat, paitsi arkkipiispoja ja

piispoja, useiden luostarien sekä n. s. kollegi-

uattikirkkojen, s. o. kirkkojen, joissa toimii

useampia pappeja, esimiehet. Useat paavillisen

kuurian korke,immat virkamiehet kantavat myös
p;n nimeä. Evankelisessa kirkossa p:n nimeä
käytetään ainoastaan muutamista korkeammista
papeista, kuten \\'ilrltembergin kenraalisu])crin-

tendenteislii. A. J. I'-u.

Preliininääri (ransk. priliminaire. < lat.

j)i(P - edellii, ja Hincn - kynnys, raja), edelläkäypä,

valmistava, jolidannollinen. — Preliminää-
rit, valmistukset, sopimuksen edellä käyneet, vai

mistavaa laatua olevat keskustelut. — Pr cli

minääritutkinto, valmistava tutkinto,

mikä esim. yliopistossa vaaditaan erinäisiä oppi-

arvoja ja virkatutkintoja varten.

Prell, Hermann Heinrich (s. 18,'j't)

.

saks. taidemaalari; K. Gussovvin oppilas, v:8ta

IfOl Dresdenin taideakatemian professori. Vai-

kuttanut frcskotekniikan alalla uranuurtnjaiia

.Snksa.isa luoden useita niiclikuvitusrikkaita monu-
nientaalimualauksia, joista pääteokset ovat Ber-

liinin arkkitehtitalossa, Wormsin, Hildcshcimin

ja Danzigin raatihuoneilla, Brcslaun museossa,

Dresdenin Albcrtiiiumissa ju Ro<;man Pulnzzo
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Caft'urelli'ii kruuuuiissalissa. Maalannut myös
iDUoto- y. m. taulukuvia sekä harjoittanut kuvan-
veistoa. [F. H. Meissner (1897), Ad. Rosenberg

U'J01) ja G. Galbnid (1904).] E. R-r.

Preller, Friedrich vunh. (1804-78), saks.

taidemaalari: opiskeli Goethen ja Weinuirin hert-

tuan Karl Augustin avustamana \Veiniarissa, Dres-

deuissa. Antverpenissa ja sai Roomassa 1828-31

miiiiräävät taidevaikutteensa J. A. Kochilta, jota

esikuvanaan pitiien kehitti ajatusperäisesti ihan-

uoivan ja lähinnä kuvitustaidetta muistuttavan
sankarimaisematyylinsä. Hänen pääteoksensa ovat

n. s. Odysseia-maisemat, jotka ovat vahaväreillä

maalattuina Weimarin museossa ivalmist. 18GS;
aikaisempi leipzigiläiseeu Härtelin taloon 1833-36

maalattu sarja nyk. Leipzigin yliopistonkirjas-

tossa ;
jälkimäisen sarjan luonnokset Berliinin

kansallisgalleriassa ja kartonkikuvat Leipzigin
museossa) . Sitäpaitsi hän on maalannut kuvia
Oberouista Weimarin linnan VVieland-huoneeseen
1 1834-37), paljon ranta- ja vuoristomaisemia
Pohjan- ja Itämereltä (Riigeniltä), Norjasta y. m.
sekä käsitellyt it. aiheita. P., joka myö.skin on
tehnyt radeerauksia. toimi Weimarissa professo-

rina ja hovimaalaajana. [R. Schöne, „P:sOdyssee-
laudschaften" (1863), Roquette, ..Friedrich P."
|1883). W'itting, „Kiinstlerisches aus P:s Briefen"

(1903) ja Gensel, ..Friedrich P. der Ältere"

(1904).] — Hänen poikansa ja oppilaansa
Friedrich P. nuor. 11838-1901) oli v:sta 1880
Dresdenin akatemian professorina. On tehnyt
maisemakuvien ohella seinämaalauksia m. m. Dres-
denin hoviteatteriin ja .\lbertinumiin (1891) sekä
Leipzigin yliopistoon ison Prometheus-maiseman
(1897). [M. Jordan julk. ..Friedrich P. der
Jiingere. Tagebiicher des Kunstlers" (1904).]

Preller, Ludwig (1809-61), saks. filologi,

professori Tartossa 1838. ylikirjastonhoitaja Wei-
marissa 1847. Huomattava mytologian tutkijana.

Tärkeimmät teokset: ..Griechische Mythologie"
(1834. 4:s pain. 1887). ..Römische Mythologie"
(1858, 3:s pain. 1881-83) ja ..Historia pliilosophia!

graeose et romanse" (yhd. Ritterin kanssa. 1838,
8:s pain. 1898).

"

L. T.

Preludi (lat. pr(EZ«'(iiM?n = etusoitto), mus., ks.

Alkusoitto. — Erikoinen merkitys on fuu-

gaan liittyvällä urku-p:lla. samoin myös koraali-

p :11a. jossa polyfonisesti käsitellään koraalin
piläaiheita. Usein urkurit käyttävät p:issa im-
provisatsionitaitoaan. — P:ksi nimitettiin myös
17:nnen ja 18:nnen vuosis. tanssisarjojen juh-
lallista jolidatusosaa. /. K.
Prematuriteetti (lat. pr(E = edellä, ja matu'-

rH.s = kypsä), äkkikyp.syys. ennenaikaisuus.
Premier [pramje], femin. muoto pemiäre

lpr3mjä'r] (ransk., < lat. primä'rius). ensimäi-
nen. etevin.

Premissi i< lat. picemisscE [proposiiionesj =

..edeltälähetetyt väitteet"), edellytys, peruste;
piiätelmässä se arvostelma tahi ne arvostelmat,
joista uusi arvostelma, ,.päätöslause", johdetaan.
Premiääri (ransk. premi^re^ ensimäinen), teat-

terikappaleen e n s i-i 1 1 a.

Premolaarit ( prctmolnrcs) ks. Hampaat.
Premonstratenssimunkisto, P. Norbertiu 1119

perustama, paavin 1126 valivistama pappisveljes-
kunta. Nimi johtuu pääluostarista Pr6montr6
(lat. prafum »lons^raf!*;» = osoitettu niitty) , jonka
paikka Norbertille. kertomuksen mukaan, tai-

:U. VII. PaineHu '«/»IS.

vaiista osoitettiin. Puku on valkea. [Ileimbucher,

„l)ie Orden und Kongregationen der katholischen

Kirche" I (1896).] A. J. P-ä.

Premortaalinen (lat. prce = ennen, ja mors =

kuolenui), kuoleman lähestymistä ennustava, kuo-
leman edellä käypä [oire tai muu taudillinen

ilmiö].

Pfemyslidit [pse-/, böömiläincn kuningassuku,
jonka alkaja tarinan mukaan oli Pfemysl, vii-

saan Libussan (ks. t.) puoliso ja Praagin pe-

rustaja. Se sammui \'enzeslav III :een 1306.

Prenumereerata (lat. prce = edeltäkäsin, ja

niitiierCirc -\aske:i, maksaa), maksaa edeltäkäsin
esim. sanomalehden tai aikakauskirjan vuosikerta,

tilata.

Preobrazensk [-e'-], kylä lähellä Moskovaa.
P:n k a a r t i n r y k m e n t t i. Venäjän 1 :nen

henkivartiorykmentti. Pietari Suuren perustama.
Prepalataali ks. P a 1 a t a a 1 i.

Preparaatti (lat. prceparäVe = edeltäkäsin va-

rustaa), valmiste, esim. makroskooppinen t. mik-
roskooppinen anatominen, eläintieteellinen, kasvi-

tieteellinen, kemiallinen y. m. preparaatti, ks.

Anatominen preparaatti. Mikros-
kooppiset preparaatit. — Prepa-
raattori, valmistaja.

Prepareerata (lat. prceparu' re = edeltäkäsin va-

rustaa), valmistaa väliaikainen t. säilyvä prepa-

raatti (ks. t.).

Prepositsioni ks. Postpositsioni.
Preradovic [-vits], Petar (1818-721, kroatsia-

lainen runoilija, oli saanut sotilassivistyksen ja

tuli 1866 kenraaliksi. Hän on kirjoittanut useam-
pia eepillisiä runoelmia sekä lyyrillisiä ja isän-

maallisia lauluja panslavistisessa hengessä ja on
eteläslaavilaisten huomattavimpia runoilijoita.

Prerafaeliitit tarkoittaa niitä engl. taiteili-

joita, jotka 19:nnen vuosis. keskivaiheilla muo-
dostivat romanttisen, runoUis- ja uskonnollis-

haaveellisen, akateemisen taiteen hengettömyyttä
ja siloista, kaavamaista tekniikkaa vastustavan
suuunan, jonka saks. vastineena voi pitää sam.
vuosis :n alussa esiintyneitä natsareeneja (ks.

Nasarealaiset), jotka niinikään pyrkivät,

ulkonaisesta taidosta välittämättä, vilpittömään
hartauteen työnsä suorituksessa ja valitsivat esi-

kuvikseen Italian vanhat quatrocento-mestarit.

V. 1848 perustettu ..p :n veljeskunta" (Pre-

Raphaelite brotherhood) piti nimensä mukaisesti

näiden ennen Rafaelia eläneiden mestarien seu-

raamista ainoana keinona oman aikansa taiteen

uudistamiseksi, jotavastoin he katsoivat täys-

renesanssin ja tämänjälkeisen taiteen johtavan
akateemiseen pintapuolisuuteen ja tyhjyyteen.

He eivät jäljitelleet vanhojen mestarien teko-

tapaa, vaan panivat pääpainon syvennettyyn
luonnontutkimukseen, kaikkien pienimpienkin
yksityiskohtien realistiseen esittämiseen, tunteen

rehellisyyteen ja voimaan ; heille merkitsi hapui-

levan epätäydellinenkin pyrkimys saada esiin

persoonallisesti tuntemansa enemmän kuin taitu-

rimainen varmuus. He luopuivat ruskeantum-
mista asfalttiväreistä. jotka siihen saakka oliv.at

olleet vallalla, ja alkoivat käyttää voimakasta
valaistusta sekä kirkkaan puhtaita, kirjaviakin

ja ilmattomia paikallisvärejä. Nämä romantikot
eivät, niinkuin saks. natsareenit. vieraantuneet

omasta ajastaan ja kansastaan, vaikka he usein

ottivatkin aiheensa keskiajan runoista ja saduista
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tai niideu utulvnaikaisista iiiiikailuUla. Tuide-
kirjuilija Ruokin oli siiuuniiu beriittrtMiaiitujaiia

j» »en tiHirefttiseua usiauajajana (..Mixiorn |>aiii-

ters". 1S43. ja ..1'reKafaelitism", ISöIi; son kir-

jiUli«eoa rtäueiikaniiattajana oli ..Tlie Oerm" lehti

i1i>5(>'. T&uilin En^lanniu laide-t>läni!iii kaikilla

eri aloilla »uurta iiierkitvstii saaviittaiieeu pre-

raUeli$nii'Siiiiiiunn t-dustaviiiiiiiat taiteilijat oli-

vat velje«kiiiinan var^iuaiIleIl perustaja D. O.
Ro*>etti. Ilolmnii Hunt, J. E. Millais ja Burne-
Jones sekä siihen suoranaisesti kuiiUinmtou,
mutta sen hengessä toimiva Madox lSro\vn

(ks. n.). [Bate. ..Euglish Pre-Kaphaelite paiu-

ters" (1899), Rossetti. ..Pre-Raphaelile dinries

and letters" a899l. Riittenauer, ..Syinliolische

Kunst" il9t)0). W. H. Hunt, ..Pre-Ruphnelitism
and tlie Pre-Raphaelite BrotlierliootI" (190,">) ja

J. ,le«sen, ..PrSrafaelisnius" (1900).] K. R-r.

Prero^tiivi iransk. prirogatiit, < Int. pro--

rut/ii litua - >v. jolta ensin kvsytiiiiu). etuus, etu-

oikeus, erittäinkin sellainen oikeus julkisen val-

lan harjoittaniisi^n. joka valtiosääiin<^n mukaan
kuuluu hallitsijalle, kuten oikeus vahvistaa lait.

armabdtisoikeus, oikeus suoda aatelisarvo ja arvo-
nimiä y. m.

Presbyopia ikreik. prf«6y's = vanha, ja ö;js =

silniäi. vanhuuden aikaansaama näkökyvyn heik-

keneminen, mikä etupäässä perustuu silmän mu-
kautumiskyvyn lakkommodntsicnin) supistumiseen
ja tämän .-eurauksena vähitellen kebittyväjiu
kaukoniikui^y yteen.

Presbyteerl ikreik. ;/rf«5.v'(fros = vanhempi),
kristillisen sfurakunnan johtomies. Juut. syua-
go^seurakunnan mallin mukaan asetettiin ensin
juutalais-, sitten pakanakristillisissäkin seura-

kunnissa vanhempia, joiden lähimpänä huolena
oli seurakunnan ..hallinta", s. o. seurakunta-
elämän, nimenomaan jumalanpalveluskokousten
johtaminen, sakramenttien ja seurakunnan omai-
suuden hoitaminen sekä sielunhoito. Kiilloin ju-

malanpalveluksessa ei ollut saapuvilla erityisellä

r.pettainisen tai profetsian lahjalla varustettuja
henkiluiiä. esiintyivät p:t myöskin sanan julis-

tajina. Tässä asemassaan p:l vanhimpana aikana
kantoivat myöskin piispan (= tarkastajan) nimeä,
iDUtta 2:selta vuotis, alkaen p:ien puheenjohtaja
kohosi muita korkeammalle, ollen ainoa piispan
nimeen oikeut<-ttu. ja 4:nneltä vuosis. alkaen
kaikki p:n toimet käsitettiin piispan uskomiksi
tehtäviksi, l-konpuhdistiiksen jälkeen p.-nimitys
tarkoittaa tav. seurakunnan valittuja maallikko-
jäseniä, joille on papin rinnalla uskottu erinäi-

niil, Kemminkin kirkollista järjestystä ja sielun-

hoitoa koskevia tehtäviä. Useissa reformecratuissa
kirkkokunnissa p:t muodostavat yhdessä pappien
kans.w erityisiä presbyteriumeiksi nimitettyjä
kirkollisia vira-toja. A. ./. l'-<i.

Fresbyteriläinen kirkkojärjestys, kirkollisen

hallinnan muoto, jonka luonte<-nomaisimmai piir-

teet ovat maallikkojen samanarvoisuus pappien
rinnalla sekä asiain kolletriiuilincn hoito. P. k.,

joka on alkuaan kalvinilaJHcsta kirkosta, on le-

vinnyt useimpiin reformi-erattuihin kirkkokun-
tiin, kuten .siveil-iin. Ranskaan, Alankomaihin,
Skotlantiin sekä Englannin preMbyteriläisten ja

konpret'at-.ionali«ti<-n. .Saksan. Puolan, Itävalta-

Unkarin ja 1'ohjois-Ameriikan Yhdysvaltain re-

formerattujen kcMkuiiti-rn. Myöskin luterilaiset

HMjrakunnat ovat esim. I'ohioi^-.\moriikass!i saa-

neet siltä vaikutuksia. Yksityiskohdissaan p. k.

on eri maissa kehittynyt sjinpen erilni.seksi, mutta
peruskaavana voi pitää seuraavaa, joka ensin
niuo<lo>tui Hanskan hueenottikirkossa. Yksityis-
siurakunnan johtajana on papeista ja maallikoista
kokoonpantu kirkkoneuvosto 1. p r e s b y-

t e r i u in i, joka pitää huolta kirkkokurista sekU
köyhäin- ja taloudenhoidosta. .Suurempaa vh-
teyttii e<lusti\a useampien seurakuntain kirkko-
neuvostojen edustajista kokoonpantu piiri-
synodi, joka ratkaisee seurakuntain välisiä

riitaisuuksia sekä kirkkoneuvostoista siihen ve-

dottuja asioita, tutkii papinkokelnita. pitää sil-

mällä pappien toimintaa j. n. e. Useampien pii-

rien yhteiset asiat ratkaisee harvemmin, esim.

kerran vuodessa kokoontuva m a a k u n t a-

synodi, jossa kaikki yksityisseurakunnat ovat
edustettuina ja jolla on kokonaiseen kirkkokun-
taan nähden samat oikeudet kuin piirisynodilln

yksityiseen piiriin nähden. Xlaakuntasynoili hy-

väksyy papinkokelaiit. antaa ohjeita kirkko-
kurista, laslenopetuksesta j. n. e. Koko maan
kirkkoa johtaa kirkkomankuntain edustajien muo-
dostama, määräaikoina kokoontuva yleis- I.

k e n r a a 1 i s y n o d i. joka säätäii kirkkolakia,
myöntää varoja kirkollisiin tarkoituksiin y. m.
Yleen.sä pidetään p:n k:n piireissä tärkeänä, että

yksityinen seurakunta saa kaikilla kirkollisen

hallinnan asteilla edustajainsa kautta äiineniiii

kuuluviin, ja samoin varotaan monessa kirkko-
kumuissa uskomasta kirkollista hallitusmiehen ja

tarkastajan tointa kellekään elini jaksi. Mutta
varsinaisesti kansanvaltaisia kirkollisen hallin-

nan periaatteita p. k. ci silti sellaisenaan edusta.

Päinvastoin seurakuntain laajojen kerrosten oi-

keudet ovat usein hyvin rajoitetut, kun maalli-

nen esivalta sensijaan vaikuttaa asiain menoon
ratkaisevasti, fl.ecliler. ..Geschichte der Presby-
terial- und Synodalverfassung seit der Reforma-
tion" (18.54). Friedberfr. ,.Die peltenden Verfas-

sunj;.spesetze der evanpelischen Landeskirchcn in

Deutsehland und Osterreich" (1888). Choisy. „La
thCoc-ratie ä Geneve au temps de Calvin" (1897),

sama. .,1/ll'tat clirötien A Genfve au temps de
BS/.e" (1902). Lampert. ..Die reehtliolie Stellung

der Landeskirrhen in den Sch\veizerisclien Kan-
tonen" (1908). 1 A. ./. P-ä.

Presbyteriläiset, niiden uskonpuhdistuksen ai-

kuisen Enfjlannin kirkon jiisenten yliteiiien ni-

mitys, jotka hyljäten anpliknanisen kirkon piis-

pallisen järjestyksen vaativat presbyteriläistii

kirkkojilrjestystii (ks. t.). Skotlannissa suunta
pääsi voitolle Jolin Knoxin (ks. t.) kautta l.SflO.

Englannissa p:iä nimitettiin heidän taipumatto-
muutensa vuoksi noudattamaan valtiokirkon muo-
toja jn oppia myöskin n o n k o n f o r m i s-

teiksi sekit dissentereiksi, ja heidän

intonsa puhdistaa kirkko kniki.sta katolisista ai-

neksista hankki heille nimen puritaanit.
Anclikaanisen kirkon järjestäytymisen jälkeen

1500-luvulla p. erosivat kirkosta, kun eivät voi-

neet sietiiä hierarkkista arvoeroa kirkon palve-

lijain välillä eikä valtion ja kirkon yhteyttä.

.Jyrkin puolue, n. s. independentit vaati

vat yksityisille seurakunnille täydellistä itsehal-

lintoa. .Stuartien sukuisten hallitsijain vainoa-

mina p. piiilsivilt Cromvvellin aikana valtaan,

mutta Stuartien vallai-tuinielle [lalattua hallitus

ryhtyi uudelleen pakkokeinoiliin. Vnslii Villielm
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Oianiulaisen 1GS9 julkaisema suvaitsevaisuus-

sttiiiitö hankki heille uskonvai>aiiden, joka sittem-

min yhä lisiiiintyi. Vapaammissa oloissa on p :n

piirissä tapahtunut lähentymistäkin anglikaani-

seen kirkkoon, mutta yleisesti puhuen p:n eri

suunnat edustavat vielä tänään englannin kieltä

puhuvassa maailmassa erikoisluonteista, ankaraa
maallikkokristillisyyttä. joka on tehokkaasti vai-

kuttanut u. s. matalakirkollisten aatteiden leviä-

miseen korkeakirkonkin piirissä. [Drysdale, ,,His-

lory of the presbyterians in England" (1889),

Howard, „The rise and progress of presbyteria-

nism" (1898), Briggs, ,American presbyterianism,

its origin and growth" (1885). Thompson, „The
presbyterians" (1903), Reed, „History c£ the

presbvterian churches of the world" (1905).]

A. J. Pii.

Prescott, William II i e k 1 i n g (1796-1859),

amer. historiankirjoittaja; menetettyään toisen

silmänsä P. ei voinut, niinkuin oli aikonut, ru-

veta lakimieheksi, vaan antautui kirjalliseen työ-

liön ja historian tutkimiseen: saavutti suuren
maineen elävästi kirjoitetuilla teoksillaan : ,,His-

tory of the reign of Ferdinand and Isabella"

(1838), ..History of the conquest of JIexico"(1843),

,.History of the conquest of Peru" (1847). „His-

tory of the reign of Philipp II. king of Spain"
(1855-58). [Ticknorin ja Ogdenin elämäkerrat.]

Presedeassi (ransk. precedence), etusija; en-

nakkotapaus.

Presenninki (holl. pressening), vedenpitäväksi

öljytty tai tervattu purjekangas, jota käytetään
kosteuden suojana.

Presentabeli (ransk. presenier = esittää) , esi-

tettäväksi, näytteille pantavaksi kelpaava.

Presentatsioni (ransk. pr4se7iter = esitellä),

esittely, esitys.

Presenteerata (ransk. presenter), esitellä, esit-

tää.

Presentti (ransk. present), lahja.

Preseren [-si^rnj. France (1800-49). slov.

runoilija, opiskeli Wienissä ja asettui 1828 Lai-

bachiin. Hänen lyyrilliset laulunsa ilmestyivät

kokoelmana 1847. P. on eteläslaavilaisten suurin
ja yleensä slaavilaisen maailman suurimpia lyy-

rillisiä runoilijoita. J. J. M.
Preservatiivl (ks. Preserveerata), suoja-

keino, säilytyskeino. -aine.

Preserveerata (lat. prcEservä're) . suojella, säi-

lyttää.

Presessioni (lat. prcec^dere = kulkea edellä).

Koska aurinko, kuu ja kiertotähdet eivät ole maan
ekvaattorin tasossa, pyrkii niiden vetovoima sfe-

roidiseen maahan kääntämään maata siten, että

maanakseli tulisi kohtisuoraan ekliptikan tasoa,

kuun radan tasoa ja planeettien ratojen tasoja
vastaan. Mutta koska maan pyörimistä akselinsa
ympäri voidaan pitää hyrräliikkeenä (ks. t.), on
seurauksena se. että akseli hit.iasti kiertää eklip-

tikaa kohtisuorassa olevan viivan j-mpäri pidät-

täen samaa kaltevuuskulmaa (n. 23 "/s") tätä vii-

vaa kohti. Kiertyminen tapahtuu n. 26.000 vuo-
dessa. Tästä seuraa, että kevätpiste siirtyy joka
vucsi 50."2 ekliptikaa pitkin länteen päin tai 70
vuodessa melkein 1°. Niin muodoin muuttuvat
tähtien ko'ordinaatit vuosi vuodelta. Myöskin au-

. ringon näennäisessä vuotuisessa liikkeessä maan
ympäri huomaa p:n vaikutuksen: auringon kulun
aika kevätpisteestä kevätpisteeseen on n. 20 m

lyhempi (troopillinen vuosi) kuin sen kiinto-

tähtiin nähden tekemä kierros (sideerincn vuosi)

.

P.-ilmiössä voi erottaa auringon ja kuun aiheut-

tamia termejä (lunisolaarinen pj, jotka
eivät sanottavasti muuta ekliptikan kaltevuutta,
sekä planeettien aikaansaamaa p:ia, joka myös-
kin hieman vaikuttaa tähän kaltevuuskulmaan.
Lyhytperiodiset termit ovat etupäässä kuun ai-

heuttamia (ks. Nutatsioni 1.). H. R.
Presidentti (lat. prwses - esimies, < prmsi-

de')e = olla puheenjohtajana), puheenjohtaja, erit-

täinkin monijäsenisen eli koUegisen viraston esi-

mies ja puheenjohtaja; useimmissa tasavalloissa
eli republiikeissa valtion ylin virkamies, täytän-
töönpanovallan haltia, uallituk.sen ja hallinnon
ylin johtaja. Tasavallan p. ci ole valtionpääniies
samassa merkityksessä kuin monarkkisen valtion
hallitsija, mutta hänen asemansa ja tehtävänsä
ovat usei.ssa suhteissa samat kuin tämän. Muuta-
missa tasavalloissa, joissa tämä järjestysmuoto
on olemassa, ei kuitenkaan käytetä p.-nimitj-stä

iPohjois-Ameriikan Yhdysvaltoihin kuuluvissa
osavaltioissa on governor, ,.kuvernööri"), toisissa

taas. kuten Sveitsis.sä. hallituksen johdossa on kol-

leginen virasto eikä p. ks. Tasavalta. R. E.

Presidium (ks. P rae s e s), esimiehyys.
Presipitaatti (lat. prtEcipi^uVe = syöstä alas),

kemiallisia aineita saostettaessa muodostunut
sakka. Suomen farmakopean valkoinen p. Cklori-
tum hydrargyrico-ammoniciim, HgNHoCl, on val-

koinen, amorfinen, veteen liukenematon jauhe,

jota käytetään ulkonaisesti lääkkeenä salvan muo-
dossa ihotauteihin y. m.

Presipitatsioui ks. Saostaminen.
Presipitiinit, ne spesitiikkiset reaktsioniainek-

set, jotka esiintyvät jonkin eläimen veriseeru-

missa, kun eläimen ruumiiseen on ruiskutettu
valkuaisainetta ja jotka sittemmin aikaansaavat
sakkautuman (presipitaatin) , kun näin käsitel-

lyn eläimen seerumia ja ruiskutukseen käytettyä
valkuaisainetta sekoitetaan yhteen. M. 0-B.

Presisioiii (ruots. precisio7i, < ransk. precis =
tarkka), tarkkuus, täsmällisyys.

Presisionilasi (ks. Presisioni), pääasialli-

sesti kemiallisissa ja fysikaalisissa töissä käytet-
tyä. Jenassa valmistettua, hyvin kestävää lasia.

Presisionimekaniikka (ks. Presisioni),
erittäin hienojen ja tarkkojen koneiden ja työ-

kalujen valmistus.

Presisionivaaka (ks. Presisioni), kemial-

lisissa ja fysikaalisissa töissä käytetty erittäin

tarkka vaaka.
"

S. S.

Preskribeerata (lat. prmscrVbere) , määrätä,
käskeä, selittää jokin oikeus menetetyksi.

Pressburg ks. P o z s o n y.

Pressense [presäsF], Edmond de (1824-91).

ransk. protestanttinen jumaluusoppinut ja val-

tiomies. P.. joka ylioppilaana oli saanut ratkai-

sevia vaikutuksia Vinet'ltä (ks. t.) Lausannessa,
toimi aluksi (1849-71) erään evankelisen vapaa-

seurakunnan saarnaajana Pariisissa. V. 1871 hä-

net valittiin Ranskan eduskuntaan ja 1883 elin-

kautiseksi jäseneksi senaattiin. Valtiomiehenä P.

väs_\-mättömästi taisteli uskonnollisen vapauden
puolesta, aluksi ultramontanismia. myöhemmin
ateistista suvaitsemattomuutta vastaan. Käytän-
nöllisten toimiensa ohella P. syventyi teologiseen

tieteeseen ja julkaisi arvokkaita tieteellisiä teok-

sia, joista tärkeimmät ovat ..Histoire des trois
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preinier« «iMes de TEgiise cUrOlienne" d nid.,

1S5$ 77). ..Jnus Clirist, gon temps, sa vie. soo

c»u%-re" (1866, 7:» paia., 1884), ,Xes Orijnu^s"

«ItaS). K. Ka.
— HAAeD puolisoDsa E li s e-F r a n c o i s e-

Luuise de P. (18261901), ransk. kirjailijatar.

•iiiaa 8ukuaan du P l e s s i s-G o u r e t, on jul-

kai-^^ut etupttässä nuorisonkirjoja, m. m. ..Petitc

nii^re" (1S71>: suom. ..Pikku liiti" 18841. ..Ui

jouraöe du petit Jean" (1832), ..Pauvre p«tit"

ll8S6), .,Genevi6ve" (1887; suom. 1888).

//. Krn.
Pressler, Max Robert ilSl.iSO). saks.

iiietsäulioitomieä. toimi insiouöritietpea profe^so-

riaa Tliarumliu metsiiakatemias.su 1840-83. P. ou

euiten tunnettu Kirjalliselta toimiuDa!>taan met-

sinarvosteiuu ja -arvioimisen alulla. Paljon kiiy-

ULnnöäsä oleva ..koävukaira" rin P:n keksimii;

samaten n. s. ..Mcäskueclil" 1. eräs metsiitalou-

dessa kartettavaksi aiottu korkeusmittari- ja

punnituskone. P:n teoksista mainittakoon: ..Neue

holzwirtsrbaftliche Tafeln" (3:s pain. 1881).

„Der rationelle \Vald\virt" (1858 85, 9 vilik.),

,.f orstliches HiUsbucli" (l:uen o.sa 6:s pain. 1874.

2:nen osa 4:s pain. 1886). O. Uh.
Frestatsioni (ks. Presteerata), aikaau-

«aanti. suoritus: taiteellinen esitys.

Presteerata (lat. priesiä're), saada aikaan, suo-

rittua.

Prestel. Johann Gottlieb (1V3'J1808).

»uks. taidemaalari ja va.skenpiirtäjU; opiskellut

Italiassa, työskennellyt NUrnbergissä ja Frank-

furt um Maini.s.sa. P:n maalauksista on tunne-

tuin Goethen muotokuva. Piiiimerkityksensä hiin

on saavuttanut keksinnöllään jäljentää käsipii-

ruittuksia vaskipiirroksen avulla. Hänen julkaise-

mi.ian vanhojen käsipiirustusten kokoelmia ovat

..Lhut Schmidtr-clie Kabinett" (1779), ..Das

Praunsche Kabinetf (1780) ja ,.Das kleine Kabi-

nett" II 782). E. Hr.
Prestholm ks. P r a s t h o 1 m.

Frestige I lt'zj (ransk.). arvo. vaikutusvalta,

maine.

Prestkulla ks. P r ä s t k u I 1 a.

Presto, mun., it.. kiireisesti: prestissimo,
ylen kiireisesti.

Presto ks. P r ä s 1 8.

Fresumtsionl (lat. j>rm»u'mtiO). olettamus,

edellyttämy- ; oikeustieteessä sääntö, jonka mu-
kaan jokin asianlaita on pidettävä totena eli var-

mana, knnnps mahdollisesti sen vastakohta näy-

tetään todeksi (JOS sen loteennäyttämincn on sal-

littu). Vaikka p:lla on merkitystä kaikillakin

oikeusaloilla, käytetään sitä erittäinkin prosessi-

oikeudessa, tarkemmin sanoen todistusoikeudessa.

Ufteimmiten p:t ovat n. s. pratvumUonea juria eli

laillisia p:eja varsinaisessa merkityksessä, joissa

p:n roima ja vaikutus saadaan tehdä tyhjäksi

vaxtalodistiikHella. Harvinaisia ovat n. s. fyrit-

»umtinniK juri* ti de jure; näissä vastatodis-

tiuta ei sallita, vuan se asianlaita, jolla on

..p. puoh-llnan". on ehdottomasti pidettävä totena,

ki. Tod i » t u s o i k e u s. R. E.

Pretekatl (lat. j^ral^xtum), tekosyy.

Fretendeerattt 'niisk. pritendre, •< lat. prce-

le'ndere - cjentua r-^iin). vaatia jotakin, mihin
loalee olevansa oikfiit<-tlu. - P r e t e n d e n 1 1 i,

lienkilO, joka vaatii jolakin; varsinkin kruunun-
raatija I. lavoittaja : nimilystä käytetään erityi-

sesti En!;lunniu kuninkaan Jaakko Il:n mies
puolisista jälkeläisistä Jaakko ja Kaarle Kdvanl
Stuartista. — Preteusioui, vaatimus (var

sinkin luuloteltuun oikeuteen perustuva).
Preteritl (lat. /)r<p(c'ri/um = meunyt. kulunuti.

eräiden kielten kieliopissa se tempori. joka ilmoit-

taa verbin tekemisen kuuluvan menneeseen ai-

kaan. A. K.

Pretoria, Transvaalin ja Etelä .\frikan liif loval-

tiuu liallinnolliiien pääkaupunki, tiirkeässä rauta-

tienristeyksessä Limpopoon la.skevan Aapies-joen
molemmin puolin; 29.018 as. (191 1; esikaupiin-

keineen 57,674 as., joista 35.942 valkoista). — Ka-
dut säännölliset, suorakulmaiset. Muutamia kirk-

koja, hallinnollisia rakennuksia: kansallismuseo,

kirjasto, university college, ooppera, kasvit, puu-
tarlia. Hautuumaalla m. m. Paul Krilgerin hauta.— Per. 185.") ja nimitettiin buuripäällikkö .Xndries

Pretoriuksen kunniaksi. Etelä-Afrikan tasavallan

päiikaupunki 1860. Antautui 1900 puolustuksetta
en<;lantilaisille. Rauhansopimus Englannin ja

buuripäällikköjen välillä allekirjoitettiin siellä

1902 ja viisi v. myöhemmin siellä kokoontui
Transvaalin siirtomaan ensimäinen parlamentti.

V:sta 1010 Etelä-Afrikan liittovaltion hallituk-

sen istuin. E. E. K.
Pretoriaanit (lat. prcetoriä'ni). keisari Augus-

tuksen perustama Kooman keisarien henkivartija-

kaarti, jolion alkuaan kuului 9, sittemmin 10 ko-

horttia. 1.000 miestä kussakin ja jota varten Ti-

berius rakensi kaupungin koilliskulmaan erityi-

.sen leirin (caxtrn prcptoria). Sekä kaarti että sen

päällikkö prtrfectus prcetorio saavuttivat vähitel-

len niin suuren vaikutusvallan, että he tuontuos-

takin erottivat ja nimittivät keisareita. Konstan-

tinus Suuri lakkautti pretoriaanikaartin. fMomm-
sen, ,,Die Gardetruppen der römischen Hepublik

und der Kaiserzeit" (..Hermes". 14:8 ja 16 :s

nide).] E. UI.
Pretorinen oikeus. Roomassa erotettiin tuo-

marivalta konsulin virasta 367 e. Kr., ja lain-

käyttöä vartan asetettiin erityinen kaupungin-
tuomari, prcetor urhanus, sekä myöhemmin vielä

toinen, muukalaistuomari. prcetor perctjrinus

242 e. Kr. Edellinen sovellutti ;u« civileii 1. alku-

peräistä roomalaista oikeutta, mutta osittain

myöskin jiis rifntitimia 1. Rooman ja vieraiden

kansakuntain kosketuksesta syntyneitä ja niiden

välillä vallitsevia oikeusperiaatteita, jälkimiiinen

ainoastaan viimeksimainittua. Preetori ilmoitti

virkaana.s(uessaaii erityisellä taululla, edik-
tiliä. mitJl oikeusperiaatteita hän tulisi virka-

aikanaan noudattamaan. Mutta preetori ei itse

suorastaan tuominnut asiaa, viuin jätti sen yksi-

tyishenkilön, kullakin kerralla erikseen valitun

tuomarin ( jitdii) ratkaistavaksi, jonka tuli sovel-

luttaa prcetorin kirjallisessa osoituksessa, formti-

Zassa. antamia ohjeita esilläolevaan oikeustapauk-

seen (formula oikeudenkäynti). Oikeudellaan kiel-

tiiä kanteen nostamisen (aclio) tahi myöntilä sen

erikoisilla määrätyillä edellytyksillä preetorioikeus

vaikutti huomattavasti oikeuden kehitykseen,

m. m. luomalla aivnn uusia oikeusperiaatteita,

kuten k o h f u u d o n (crquitaa), ja suorastaan vie-

mällä yleisiä oikeusperiaatteita eteenpäin kehi-

tyksessä yhä uudistuvien cdiktien kautta. Tämä
kehitys loppui, kun keisari ITailrianus ennen

V. 129 j. Kr. antoi kuuluisalle lainuppineelle

.Salvius .Julianukselle toimeksi pukea lopulliseen
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sanamuotoon pretoriset sekä lisäksi kurulisten

ediilien ediktit (mmit tumaton edikti, edictum
periii-luum). — Mielenkiintoista on havaita, ettäl

Englannin oikeudessa säilyi roomal. oikeuden

dualismi 1800-luvun alkuun asti. jolloin equity

1. oikeudellinen kohtuus lordi Eldonin ollessa

lord high chancelloriaa kiteytyi muuttumatto-
maksi, vaikka coiirt of chancery säilyikin law
co«>/sien rinnalla 1873 v:n reformiin saakka,

ks. Roomalainen oikeus. El. K.
Pretorius /-o'-/, Stefan (1536-1603), saks.

evankelinen pappi, on kirjoittanut paljonluetun

hartauskirjan ..Uskovaisten hengellinen aarre-

aitta" (suom. 1900). Kirjassa ei ole vielä puhdas-
oppisuuden kaavamaisuutta, vaan huokuu siitä

länunin, evankelinen henki. E. Ka.
Preussi, alkuaan baltilaisten preussien (joista

se on saanut nimensä) asuma maa Itämeren
etelärannalla, joutui v:sta 1225 alkaen Saksalai-

selle ritaristolle. tuli 1525 herttuakunnaksi, yh-

distettiin 1G18 Brandenburgin vaaliruhtinaskun-

taan. kuningaskunta v:sta 1701. sitten provinssi

P:n valtiossa, jakaantuu v:sta 187S Itä-jaLänsi-

P:iin (ks. n.).

Preussi (saks. Preiissen). kuningaskunta. Sak-
san valtakunnan suurin ja tärkein valtio (käsit-

tää 64 % Saksan pinta-alasta ja 62 % sen väes-

töstä) : siihen kuuluu melkein koko Pohjanmeren
ja Itämeren rannikolla oleva Pohjois-Saksan alanko
(*/j P :n pinta-alasta) sekä pohjoisosa Keski-Saksan
vuorimaasta; 348,780 knr (vähän Suomea pie-

nempi). 40.165,219 as. (1910), 115 km=:llä (koko
Saksassa 120 km-:llä). P:n alueen sisällä ovat
Mecklenburg, Oldenburg, Hampuri. Bremen, Lyy-
pekki, Braunschweig. Lippe, Anhalt, osa Hessen-
Darmstadtista ja muutamia muita pieniä alueita;

sen sijaan P:n pääalueestii on erotettuna joita-

kuita enklaaveja, joista suurin Hohenzolleru Wurt-
tembergin ja Badenin välissä. — P:n pinnan-
muodostuksesta, geologisesta ra-
kenteesta, ilmastosta, vesistöistä,
kasvullisuudesta, eläimistöstä ja

kartasta ks. Saksa.
Väestö (1831: 13,038.960 as.; 1871:

24.689.252 as.; 1890: 29,957.367 as.; 1900:
34,472.509 as.) lisääntyi 1900-10 vuosittain

ke.skimäärin l.ss c!{, (Itä-Preussissa 0,3»%, Bran-
denburgissa ilman Berliiniä 2,75 %, koko Saksan
valtakunnassa l,4i %) ; syntyneisyys 1912 oli

2,88%, kuolleisuus 1.»4 %, ylisyntyneisyys l.s4 %
(koko Saksan valtakunnassa l.s» %). Yhteiskun-
nallisista ja taloudellisista epäkohdista johtunut
menneen vuosisadan jälkipuoliskon sangen suuri
siirtolaisuus (suurin 1881. jolloin maasta lähti

145,679 henkeä) on tätä nykyä aivan vähäinen;
1913 P;sta merentakaisiin maihin lähti 12.772
henkeä. — V. 1910 asui 61. 5 % väestöstä 2.167
kaupungissa, joista 33 .suurkaupunkia (niissä yh-
teensä 9.018.033 as.) ; 1900 kaupunkilaisväestö oli

54.4% P:n väestöstä. — Asukastiheys vaihtelee

tuntuvasti, ollen yleensä paljon suurempi länti-

sissä kuin itäisissä provinsseissa (Reininmaakun-
nassa 264, Itä-Preussissa 56 as. km-:llä).— Kan-
sallisuudeltaan 35.426,335 (88,ä %,) oli saksalai-

sia, 3,500.621 (8,7 %) puolalaisia. (Posenissa
eO,»^'^?,, Länsi-Preussissa 27,9 %, Sleesiassa

23,7 %), loput muita slaavilaisia kansallisuuksia
(masureja, kasubeja, määriläisiä, vendiläisiä,

tsekkiläisiä) , liettualaisia, tan.skalaisia ja hollan-

tilaisia. Vieraiden valtakuntien alamaisia 1905
oli 524,874 (itävaltalaisia 210,960, alankomaalai-
sia 95,969, venäläisiä 75,796, italialaisia 34.463,

tanskalaisia, unkarilaisia, sveitsiläisiä y. m.). —
Uskontunnustukseltaan 1910 evankelisia oli

24.830.547 (61,8 %, 1905 62,. % väestöstä; enem-
mistönä Itä-Preussissa, Berliinissä, Branden-
burgissa, Pommerissa, Saksin maakunnassa,
Slesvig-ilol.steinissa, Hannoverissa ja Hesseu-
Nassaussa), roomal.-katolisia 14,581.829 (36,« %,
1905 35,8 %), Mooseksen uskolaisia 415,926 hen-
keä.

Elinkeinot. V. 1907 maataloudes.sa työs-

kenteli 5.876,841, teollisuudessa ja vuorityössä
6,688,381 sekä kaupassa ja liikenteessä 2,056,173
henkeä. Aikaisempi pääelinkeino, maatalous,
on siten siirtynyt toiselle sijalle. P:n pinta-

alasta 1900 oli 50,7 % peltoa ja puutarhaa, 0,i %
viinitarhoja, 15,8 % niittyä ja laidunmaata,
23,7 % metsää, 10,2 % tuottamatonta maata. Maa
on monin paikoin hyvin viljavaa ja kaikkialla,

lukuunottamatta itäosaa (missä m. m. huonot
maanomistusolot vaikuttavat epäedullisesti maji-

talouden tilaan), erittäin .suurella huolella viljel-

tyä; suhteellinen satomäärä siitä syystä korkea
(1903-12 korjattiin ha:ia kohti ke.skimäärin v:ssa
ruista Les ton., vehnää 2. ie fon., ohraa 2,05 ton.,

kauraa 1,91 ton., perunoita 13.74 ton.). V. 1913
rukiin sato oli 9.S5 milj.. kauran 6.^6 milj., veh-

nän 2,9; milj., ohran 2,ii milj., perunan 39.22 milj.,

heinän 14,64 milj. ton. Lisäksi viljellään sokeri-

juurikasta (Saksin maakunnassa, Sleesiassa, Po-

senissa, Hannoverissa y. m.), pellavaa (parasta

Sleesiassa, Itä-Preussissa. Pommerissa, Hanno-
verissa), hamppua, tupakkaa, humaloita (Pose-

nissa) ; ensinmainittua lukuunottamatta näiden
sadot kuitenkaan eivät lainkaan riitä tarpeisiin.

Vihanneksia y. m. puutarhakasveja viljellään

kauppaa varten suurempien kaupunkien ympäris-

tössä sekä etenkin Erfurtin, Quedlinburgin ja

Altonan seudulla ynnä Harzin pohjoisrinteellä;

hedelmäpuita lännessä ja kaakossa, viiniä Moselin,

Saarin ja Buuerin seuduilla (sato 0,22 milj. hl

rypälemehua 1913). — Karjanhoito (Itä- ja Länsi-

Preussin, Sleesian, Reininmaakunnan niityillä

sekä Pohjanmeren rannikon marskeilla) on kor-

kealla kehitysasteella, mutta sitä ei harjoiteta

kulutusta vastaavassa määrässä. V. 1913 P:33a
oli 3,19 milj. hevosta. 11,87 milj. nautaa, 4,ii milj.

lammasta, 15.48 milj. sikaa, 2.i milj. vuohta,

51.32 milj. kpl. siipikarjaa; mehiläispesiä oli l.si

milj. kpl. — Merikalastus tärkeä. — Metsän-

hoito erinomaisella kannalla; enimmän metsää

pinta-alaan verraten on Hessen-Nassaussa. Hohen-

zollernissa, Brandenburgissa, Reininmaakunnassa
(yli 30% pinta-alasta), vähimmän Schleswig-

Holsteinissa (6,7%). Lähes puolet on yksityisten

omaisuutta. — Vuorityöhön ja teolli-
suuteen perustuu P:n nyk. taloudellinen

mahti; suurin osa Saksan vuorityön tuotteista

(rautamalmia lukuunottamatta) tulee P:sta. Tär-

keimmät ovat kivihiili (Ylä- ja Ala-Sleesiasta,

Ruhr-alueelta, Saar-alueelta, Aaehenin luota),

ruskohiili, .sinkkimalmi (Ylä-Sleesiasta y. m.;

suuri osa maapallon sinkkimalminsaaliista)

,

rautamalmi, vaskimalmi, lyijymalmi, hopea, kulta,

monenlaiset suolat (kalisuoloja Stassfurtin seu-

duilta), posliini- y. m. savea y. m. Metallurginen

teollisuus jalostaa lisäksi paljon ulkomailta tuo-
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tuj» iimlnirjn. KaivoKtyö«»a j» iiielnllifii jalos-

tuksessa 1912 tviVkfiitcii 1.030,".S9 lienkoil. Viime
vuociiiuUii |>uolimiiista asti ktikoistiiva teollisuus
o;i k.--kittynyt varsinkio Koinininaiikuutuuii,
^'

III. ^letvsiaan. niuutainiiii srutuiliiu

ir^ia (Berliiiiil. Saksiumnakuntaa ja

lle-^eii-Nussauta. V. 1912 koiicteollisuudpssn työs-

kenteli 053.352. nietnllitt>.llisuuJessa 4I2.0S0. ku-
tomateollisuudessa 4m.828. ravinto- ja niuitiuto-

ainoteullisuudessa 39;l.S.'>;i. kivi- ja savitrollisuu-

»lessa :;s9.0O5. puuteollisuudessa 249.2St>. vaatetus-
teollisuudessa 243. .»Ö,'». rakennusteollisuudessa
107.937. ^raafillise.Hsa teollisuudessa 10(1.714. kc-

nijallise^Mi tvollisuudes.sn lO"i.7Sr>. pa|ierite<i|lisuu-

des.sa 96.317. nalikateollisuudessa G0.4ti4. rasva-

ja rdjyteolli.suudessa TiO.lSS. pulidistusteollisuu-

dessa 31.112 lienkeii iSuonieu kaikissa teollisuus-

laitoksissa sani. V. oli 102. 7S1 työntekijiiii)

.

Kauppa ja liikenne. l'lkoniaankaupasta
k». Saksa. Sisiiniaista liikennettä edistiiä erin-

omainen rautatieverkko inorniaaliraiteisia rauta-

teitä 37.178 km. kapea niiteisia .')21 km. kapea-
raiteisia paikallisratoja 3.r>ö6 km 19121. hyviit

maantiet, livviit luonnolliset ja keiuotekoi.set sisli-

ve-.itiet (17.0.*>4 jokialusta kaiitnvuiideltaan yli-

teensii 4.«i milj. ton. 1912). Vlkomnista liiken-

netl;i P:n oma laivasto (298..'i84 rek.-ton. netto
19l3i ei kykene vUlittiimiiän: suuri osa .siitä

kilyltää hampurilaisia. Iiremeniläisiä ja ulkomaa-
laisia aluksia. .Suurin osa P:n ulkomaisesta kau-
pasta käy Ilampurin ja Bremenin kautta. — Ti a-

Koista, m i t o i s t a. painoista ks. Saksa.
Oppi- ja sivistyslaitokset. Kansan-

valistus on korkealla kannalla: knulupnkko
(6 14 ikävuoden välillill. Yleisissä (38.084) ja

yksityisisjiit i271) kansakouUiissa 1911 oli

•..i8ii,989 oppilasta ja ylläpitokustannukset nou-
-ivat .IK.» milj. mk :aan : keskikouluissa (1.551)

oli 242.889 opp.. korkeammissa (1.330) 389,055
oppila.sta. Yliopistoja on 12: Berliinin. Bonnin,
liip^liiun. Göllin;.'enin. Oreifsn-aldin. Hallen.
Kielin, Könipsbergin, Marhurpin. Milnsterin, Po-
senin (akatemia). Keisari Vilhelmin (akatemia);
lisäksi u.seita ammatillisia korkeakouluja.
Valtiomuoto ja li a 1 I i n t o. Perustuslaki

or v :lta 1850 (myöhemmin lisäyksiä ja miiiitok-

aiai. Hallitsijan, kuninkaan (sumalla Saksan kei-

nari). arvo on perinnöllinen Ilolienzollern-suvussa.

Hallitsija on loukkaamaton, ei vastaa teoistaan
kenellekä.Hn (va.stuiinalaisuus siirtyy asi:ikirjan

varmentaneelle ministerille), miiäruU itse minis-
terit, hänellä on toimeenpanovalta, hän hyväksyy
ja vahvista.! käytäntöön otettaviksi majipäivien
äätämät lait. Ma.-ipäivät jakaantuvat (lain mu-
kaan v:lta 1855i herrainhuonpeseen (jilscninä ku-
nink. prinssit ja 314 aatelissukujen edustajaa,
korkeaa virkamiestä, yhdyskuntain edustajaa)
«ka edustajninkamariin (443 välillisillä vaaleilla

5 v:ksi valittua, vähintilän 30 v. vanhaa jäsentä).
Moapäivät kut«uii kokoon (vähintään kerran
v:hsai ja hajoittaa hallitsija. Xc säiitilvät lait,

byväk-yväi menoarvion ja lainanoton. Päiltök-

•el teliililän yksinkertaisella ääntenenenimistöllä.
— Saksan valtiopäiville P. lähettää 236, liitto-

neuvo<<toon 17 e<lusfajaa. — Valtioneuvosto on
neuvonantavu laitos. —• Korkeimmat hallinnolli-

set keskusviranomaiset: valtioministeriö, ylitili-

kamari. evankelinen ylikirkollisiieiivosto, ylin hai

lintotiiomioi.ttuin sekä 9 ministeristöä (uiko-,

raha-, kirkollis- ja opetus- sekä lääkintö-, kauppa-
ja (eollisiius-, sisä-, .sota-, meri-, maatalousasiain-
ja yleisten töitten ministerit). - Pääkaupunki
'Berliini. — Paikallishallintoa varten P. ja-

kaantuu 12 provinssiin (Itfl-P., Liinsi P„ Bran-
denburg. Pommeri, Posen, Sleesia, Saksin maa-
kunta. Sehlesxvif; Holstein, llaiiiiover, \Ve>tfa|en.

Ilessen-Nassau. Keininmaakuiita) . Berliinin kau-
punkipiiriiii ja Ilohenr.ollcrniiii. niiniä taas 37 hal-

litusiiluee.seen sekä ne piireihin. Provinssien etu-

nenässä on ylipresidentti ja provinsiaalineuvosto,

hallitusnlueitten hallituspresidentti ja aluevalio-

kunta. — Oikeuslaitos. Ylin tutimioistuin

on kaikille valtioille yhteinen KcichsijcrichI I^eip-

zipissä: sen alla P:ssaon 15 Ohcrianiltxgirirliliii,

joiden ;iJapiiolelh> ovat Lnndiicricht ja niiden ala

puolella AiiitsgcrichI nimiset oikeiistot. K i r-

k o 1 1 i s h a 1 1 i n t o. P:ii evankelisen niuttkirkon

(lukuunottamatta Slesvig-Ilolsteinia ja Ilaiino-

verial ylin hallintovirasto on ylikirkoUisneuvosto
Berliinissä. Jokaisessa provinssissa on provin-

siaalikonsistori (Slesvip-Holsteinissa konsistori

ja nannoveris,sa maakonsistori. jotka ovat kir-

koUisministerin alaisia), jonka riniialla enimmäk-
seen on pääsuperintendentti. Valtion, provinssien

ja piirikuntien kirkolliset edustuslaitokset ovat
pää-, provinsiaali- ja piirikunnaiisynodit. —
Uoomal. -katolisilla on kaksi arkkihiippakuntani
(Kölnin jn Onesen-Posenin) sekä 10 hiippakun-
taa. Vanhakatolisilla on piispa Bonnissa.
Raha-asiat ovat hyvällä kannalla. Tulo-

ja menoarvio tiliv :lle 1913-14 päättyi 5.652,s milj.

mkraan. Valtiovelka 1914 12.1Hl,j "milj. mk.
Sotalaitoksesta ks. Saksa. — Valtion

värit: musta ja valkoinen. Vaakuna. Pieni

vaakuna: musta, kruunattu yksipäincn kotka ho-

peisella pohjalla; keskimiiinen vaakuna: kahden
metsäläisen tukema. P:n kuninkaankriiiinulla ko
ristettu 12-osaineii kilpi (keskiosassa P:n pieni

vaakuna, muut esittävät P:n provinssien ja maa-
kuntien vaakunoita) ; iso vaakuna: kahden lip-

puja kant.ivan metsäläisen tukema, krutiiiupäi.sen

kypärin ja preussilaisen ritarikunnan merkin ko-

ristama, purppuraisen verhon ympäröimä 51 -osai-

nen kilpi. — Lippu: valkoinen, musta raita

ylä- ja alalaidassa, keskellä P:n kotka. Sota-

lippu (jota valtion alukset sisävesillä käyttävät)
valkoinen, kaksikielekkeinen, keskellä P:n kotka.
[Kirjallisuudesta ks. .S aksa.] E. E. K.
Historia, P:n nimi johtuu preusseista

(muinaispreussilaisista), liettualaisten ja lätti-

läisten sukulaiskansasta, joka vanhaan aikaan
asui Itämeren kaakkoisrannikolla (ks. ylempänä).
Heidät kukisti pitkiillisen taistelun jälkeen 1283

Saksalainen ritaristo, joka valloitti maan ja sa-

malla toi siihen kristinopin (ks. Saksalai-
nen ritarikunta). Preussit hävitettiin

suureksi osaksi sukupiiuttcon, ja maahan aset-

tui sensijaan saks. uiitisasukkaita (joille preus
sien nimi siirtyi). ()ltiia:iii kukoistavimmil-
laan 1300 luvun loppiipiioliskiilla ritarien valtio

alkoi rappeutua ja lie kärsiviit tap]iioita puola-

laisia vastaan. Toisessa Thoriiiii raiiho-ssa 1406

heidän täytyi luovuttua litiitineii osa maustaan
Puolalle: itiio.san he säilyttivät puolalaisena lää-

ninä. Täten P. jakaantui kahteen osaan. Länsi-

P:iin ja Itä-P:iin. (Niiideri seur. vaiheista ks.

myös Länsi- ja ItäP., hist.) V. 1525 ritari

kunnan suurmestari, Albrckt Brandvnburgilai-
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ncn, muutti alueensa maalliseksi herttuakun-

uiiksi (P:n hcrttuakuuta)

.

A 1 b r e k t (k. 1568) toi myös uskonpuhdistuk-

sen maahan ja perusti Könissbcrgin yliopistoa

1544. Aatelille ja kaupungeille hän myönsi edus-

tusoikeuden, mutta hänen luillitustaan häiritsivät

kuitenkin riidat säätyjen kanssa. Alhrektin
mielisairaan pojan Albrekt Fredrikin kuoltua
1618 peri maan hänen sukulaisensa, Branden-
burgin vaaliruhtinas Juhana Sigismuud {k, 1019),

joka jo ennen oli hoitanut P:n hallitusta. Hä-
nen poikansa ja seuraajansa Yrjö Vilhelrain (k.

1640) ja tämän pojan Fredrik V i 1 h e 1 m i n
(1640-88) aikana jatkuivat riidat P:n säätyjen
kanssa, jotka saivat tukea Puolalta. Mutta sit-

tenkuin viimemainittu, n. s. Suuri vaaliruhti-

nas, oli saanut P:u herttuakuunan itsenäisyyden

1. suvereniteetin tunnustetuksi \Vehlaun sopimuk-
sessa Puolan kanssa (1657; vahvistettu Olivan
rauhassa 1660), täytyi säätyjen alistua. Hajanai-
sista alueistaan hän muodosti yhtenäisen, hyvin
järjestetyn ja kukoistavan valtion, jota hän
myös menestyksellä puolusti ulkovihollisia vas-

taan, voittaen esim, ruotsalaiset Fehrbellinin

taistelussa 1675. Varsinkin kehittämällä elinkei-

noja sekä luomalla kelvollisen virkamiehistön ja

sotajoukon Fredrik Mlhelm laski perustuksen
Brandenburg-P;u vastaiselle suuruudelle. Maassa
kehittyi luja valtiontajunta ja yhteishenki, jo-

ten P. saattoi kohota protestanttisen Saksan joh-

tavaksi valtioksi (vrt. Brandenburg, hist.).

Tosin hänen poikansa, heikko ja turhamainen
Fredrik III (hali. Brandenburgin vaaliruhti-

naana ja P:n herttuana 16881701) saattoi isänsä

työn vaaraan: laiminlyöden valtionsa sisällistä

kehittämistä hän otti osaa sotiin Ludvik XIV :tä

vastaan voittamatta siitä mitään etuja; turha-

maisuus oli hänellä myös vaikvittimena puuha-
tessaan itselleen ja suvulleen kuninkaanarvoa.
Saatuaan siihen keisarin suostumuksen hän 1701

omaksui P:n kuninkaan nimen. Vaikka kuningas-

kunnan arvo oikea-staan kuuluikin vain entiselle

P:u herttuakuunalle (jossa Fredrik oli suve-

reeni) , tuli se kuitenkin käytännössä kuulumqan
kaikille Hohenzolleru-suvun hallitsemille maille

(P:n kuningaskunta).
Fredrik, kuninkaana nimeltään Fredrik I, saat-

toi tuhlaavalla hovielämällään valtion raha-asiat

rappiolle. Ihan toiseuluontoinen oli hänen
poikansa Fredrik \'ilhelm I (1713-40),

joka jatkoi Suuren vaaliruhtinaan työtä. Hän
poisti isänsä lukuisan hovilaisjoukon; sensijaan
hän pani huolta armeian lisäiimiseen ja har-

joittamiseen. Hän vältti yleensä sotia, ottaen

kuitenkin osaa Suureen pohjoismaiseen sotaan,

jossa hän Tukholman rauhassa 1720 sai Ruot-
silta Etu-Ponimerin Peeneen saakka sekä Oderin
suut. Valtiotaloudessa Fredrik Vilhelm pani toi-

meen ankaran järjestyksen ja saattoi siten lisätä

tuloja alamaisia liiaksi rasittamatta. Hän edisti

elinkeinoja, varsinkin maanviljelystä. Korkeam-
man sivistyksen merkitystä hän sensijaan ei

käsittänyt. Kuollessaan hän jätti seuraajalleen

lujasti järjestetyn valtion, harjaantuneen sota-

joukon ja täyden rahaston. Hänen poikansa,
hallitsijana ja sotapäällikkönä yhtä etevä Fred-
rik II (1740-86), päätti kohottaa P:n kai-

kissa suhteissa suurvallaksi. Ajaen häikäile-

mättömän itsekästä ulkopolitiikkaa hän käytti

hyväkseen Itävallan hallit sijattaren ilaria Tere-

sian ahdinkotilaa n. s. Itävallan perimyssodassa
vaatiakseen osia Sleesiasta; n. s. Sleesian so-

dissa (1740-42 ja 1744-45) hän valloitti maini-
tun maakunnan. Mutta Fredrikin tavaton me-
nestys herätti muissa valtioissa kateutta ja pel-

koa; he tahtoivat ehkäistä P;n suurvallaksi ko-

hoamista. Maria Teresia sai sentähden helposti

toimeen Frcdrikiä vastaan tähdätyn suuren liitto-

kunnan, johon paitsi Itävaltaa yhtyivät Ranska
ja Venäjä sekä useat pienemmät valtiot. Seitsen-

vuotinen sota (1756-63, ks. t.) vaati tosin P:lt!i

suunnattomia uhrauksia ja hävitti monen rauhan-
vuoden työn hedelmät, mutta P:n alue jäi enti-

selleen, ja sen suurvalta-asema oli turvattu.

Sankarillinen taistelu ylivoimaisia vihollisia vas-

taan kohotti myös suuresti preussilaisten kan-
sallistunnetta, ja muussaliin Saksassa alettiin

toivoa P :sta tulevan kansallisen uudistuksen joh-

tajaa. Myöhemmin Fredrik II liitossa Venäjän
ja Itävallan kanssa otti osaa Puolan ensimaiseen
jakoon 1772, voittaen siinä Länsi-P:n, paitsi

Danzigia ja Thornia, sekä Netze-alueen Suur-
Puolasta, Baierin perimyssodassa (1778-79) Fred-
rik jälleen esiintyi Itävallan vastustajana, sa-

moin myös asettumalla 1785 saks. ruhtinasliiton

etupäähän. Innolla hän puuhasi sodan luotta-

main vaurioiden korvaamiseksi. Vaikka armeiaa
suuresti lisättiin, sai hän säästäväisyydellään

syntymään vuotuisen ylijäämän. Maanviljelystä,

teollisuutta ja kauppaa edistettiin, viimemaini-

tulta merkantiilijärjestelmän periaatteiden mu-
kaan. Kuitenkin alamaisten täytyi suorittaa ra-

sittavia veroja, varsinkin korotettua tullia ja

aksiisia. Vaikka Fredrik II itse innokkaasti

harrasti sivistystä, ei kuitenkaan jäänyt varsin

paljon varoja käytettäviksi koululaitoksen, tie-

teiden ja taiteiden hyväksi. Valtiollisia oikeuk-

sia ei kansalle suotu, sensijaan se sai nauttia

tä\'dellistä uskonvapautta sekä oivallista oikeuden-

käyttöä. Fredrikin veljenpoika ja seuraaja,

heikko ja hölläluonteinen Fredrik Vilhelm
II (1786-97), antoi oikkujensa ja mieliteko-

jensa vaikuttaa valtion johtoon, josta muu-
ten ministerit pitivät huolta. V. 1788 säädettiin

jälleen uskonpakko sekä painotarkastns. Sekaan-

nuttuaan turhaan Alankomaiden asioihin (17861

Fredrik Vilhelm II, estääkseen Turkin jakoa, aset-

tui Itävaltaa vastaan tähdätyn liiton etupäähän
1790, mutta jo 1792 P. ja Itävalta tekivät puo-

lustusliiton, jonka johdosta P. sekaantui Ranskan
sam. v. Itävaltaa vastaan julistamaan sotaan,

ja 1793 P. yhtyi ensimaiseen suureen liitto-

kuntaan Ranskaa vastaan. Sota jossa P. ei

voittanut sanottavaa etua, päättyi Baselin rau-

haan 1795. Fredrik Vilhelm oli ensin antanut

tukensa niille uudistuksille, jotka puolalaiset te-

kivät maansa pelastamiseksi, mutta sitten hän
pelosta, että Venäjä anastaisi koko Puolan, jätti

puolalaiset pulaan, yhtyi Venäjään ja sai siten

Puolan toisessa jaossa 1793 Danzigin ja Thornin

sekä Suur-Puolan. V. 1795 hän yhdessä Venäjän

ja Itävallan kanssa toimeenpani Puolan kolman-

nen jaon: P. sai siinä Masovian, Varsovan ja

Bialystokin, P. oli siis Fredrik Vilhelmin halli-

tessa kasvanut laajuudeltaan, mutta raha-asiat

olivat joutuneet epäjärjestykseen, armeia oli

rappeutunut ja alamaisissa vallitsi tyytymättö-

myj-ttä. Hänen poikansa Fredrik Vilhelm
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>n teki lopun

jiitk\n Yanlioillineii ja

III (1T9T lS;>öi poisti iiöksen v:lta

ITSS ja ollen hyvin siiu>i

I

'

: i. mutta iimuteu
^. M kiihiuettihallilus. eikli viirsinknnn

1 telitr ajuuinuknisid itnniiiuuksia.
1 -Utissaan Fredrik Vilhelm 111 tahtoi

'

!•<.'.>..> >i.. puolueettomuutta ja ylliipitiiii hyviiii
;

suhdetta Kauskaan. Kun niille Siiksuu ruhti-

Daille. jotka olivat luovuttaneet Ranskalle Rein-

joen liiu-^ipuolella olevia alueita. 1S03 annettiin

korvaus. >ai P. u.<eita eekulariseerattuja hiippa-

kuntia sekä muutamia vnltakunnankaupunkeja.
Kolmannesta liittokunnasta Ranskaa vastaan
(18051 P. pysyi erilliiän. mutta joutui sen joh-

dosta eristettyyn asemaan. Napoleon taivutti F :n

anastamaan En<;lannille kuuluvan Hannoveriu, '•

mutta loukka.si sitA sitten lupaamalla tiiman mniin

uudestaan En^ilanuille. P:ia kuulematta hän myös
muodosti Reinin liittokunnan hajoittaen siten I

Saksan valtakunnan. TiistU Urtyneenii F. julisti

sodan Napoleonia vastaan, mutta seurauksena
j

olivat musertavat Jenan ja Auerstiidtin tappiot

lokak. 1800. Niiden johdosta F. täydellisesti

sortui: melkein vastarinnatta sen armeiat ja

linnoitukset antAUtuivat. ja Napoleon marssi pian

Berliiniin. Fredrik Vilhelm pakeni valtakuntansa
itäisimpiiUn kolkkiukn saaden apua Vonujiiltii.

Mutta sittenkuin venäläisetkin olivat joutuneet

tappiolle, täytyi Fredrik Vilhelniiii Tilsitin

rauhanteossa ISOT kokonaan myöntyii Napoleonini
vaatimuksiin : hän luovutti n. puolet alueistaan,

nim. kaikki maat Elben lilnsipuolella sekä kai- i

ken sen. minkä P. oli voittanut Puolan toisessa '

ja kolmannessa jaossa; lisäksi F;n oli suoritet-

{

tava suuri sotakorvaus. Kansan enemmistö oli
j

välinpitämättömiisti katsonut valtion perikatoa, i

kcska se oli tottunut sokeaan alistumiseen ja

kun siltä puuttui valtiollista edesva.stuuntunnetta.

Mutta yleinen onnettomuus herätti uinuvan isän- I

niaallisutiden. Sitä saattoivat hyväkseen käyttää
|

crilät etevät miehet, jotka ryhtyivät perinpohjai-

seen F;n valtion uudistustyöhön ja nimenomaan
kansan vapauttamiseen sen kehitystä ehkäisevistä

!

kahleista; siten myös toivottiin P:n sopivana
'-•'— i.ittavan voitt.-ia takaisin, mitä se oli!

". Fre<lrik Vilhelm, johon hänen puo-
1.-.^,.-., .-.kumaallinen kunin^ratar Louise suuresti

vaikutti, myöntyi ottamaan uudistuspuolueesta
ministerinsä: etevin heistä oli vapaaherra v. Stein

(v:Hta 1807). Hänen toimestaan vapautettiin!

talonpojat maaorjuudesta, kaupungit saivat kun-
;

nallisen itRehallinnon, ja siviilihallinto järjestet- .

tiin uudelle kannalle. Myöskin sotajoukossa ta-
|

pahtui perinpohjainen parannus fv, ,Scharnhorstin

jB fineisenaun toimestai. Napoleon pakotti tosin

Fredrik Vllhelmin erottamaan v. Steinin 1808.
,

mutta narderil»er(rin tultua 1810 hallinnon joh-

tajaksi valtlokanslerin arvolla, jatkettiin uudis-
j

tustyStä v. Steinin hentrmsä. Siten P., jonka pa-

kolta oli täytynyt auttaa Napoleonia hänen Ve-
näjän-retkellBiln 1812. oli heti valmis hänen kär-
nimfii ;r jälkeen antamaan merkin Säk-
iän in IH13; innostuttaakseen kan-
»antft i i]-i-'i>iiin kunin(fas lupasi sille v. 1815
valtiollisia oikeuksia. .Muiden liittoutuneiden
V-.r,--n }'n «otajoukko Ix-ipzipin taistelun jäl-

- hyökkä>i Kan-kiu-in 1814 ja voitti en(;lan-

lil.i:-.ten kera Naioleonin VVaterloon tappelussa
1815. Wienin konfrresiiiMHa P:n täytyi jättää Ve-

n;ijälle Pxioiau kolmannessa jaossa saamansa inant

sekä pienempiä alueita Baierille ja nannoverille.

unitta se sai sensijaan puolet Saksin kuninjras

kunnasta. Ruotsin Fomnierin (Tanskalle luovut-

tamansa I.,jiuenl>urgin a.-emesta) sekä paremmat
rajat \Vesttalenille ja lisäaluetta Heiiiinniaakun

taan. Seur. aikana P. verrattain pian toipui

tappioistaan: perinpohjaisilla uudistuksilla van
rastutettiin elinkeinoja, raha asiat ja oikeuslai-

tos parannettiin ja opetusoloja (koulupakko v:9ta

181»), tieteitii sekä taiteita edistettiin. V. 1834

P. yhdessä useiden muiden Saksan valtioiden

kanssa perusti Saksan tulliyhdistyksen. Yleinen
asevelvollisuus oli toinuH?npant)i jo 1814. Kuiten-
kin Kre<irik Vilhelniin hallitus v:n 1815 jälkeen

kääntyi taantumukselliseksi, ja siitä syystä kansa
pysyikin tyytymättömänä. Pyhän allianssin jä-

senenä P. Itiivallan ja Venäjän liitos.sa vastusti

muidenkin kansojen vapauspyrintöjä eikä P., ku-

ten oli toivottu, asettunut Saksan kansallisen liik-

keen etupäähän, joka tarkoitti uuden yhteis-

valtakunnan aikaansaamista. Lupaustaan antoa
kansalleen perustuslaki Fre<lrik Vilhelm ei pitä-

nyt. F. sai vain neuvoa-antavat maakuntasäädyl.
Kun P:n hallitus oli siiälänyt luterilaisen ja re-

formeeratun kirkon unionin, ja sitä vastusti n. s.

vanha-luterilainen puolue, syntyi kirkollisellakin

alalla tyytymättömyyttä. — Fredrik Vilhelm
TII:n pojasta Fredrik Vilhelm IV:3tä
(1835-61) odotettiin vapaamielistä hallitsijaa ja

kansallisten yhteyspyrintöjen avustajaa. Hän
lakkautti kirkolliset vainot sekä myönsi va-

pauksia kunnallisella alalla ja elinkeinoihin näh-

den, muttii kieltäytyi jyrkästi antamasta kan-

salleen valtiollisia oikeuksia. Ollen uusromant-
tisen suunnan harras suosija Fredrik Vilhelm
IV ihaili keskiajan läänityslaitosta; keisarikun-

taa hän tosin tahtoi uudistettavaksi, mutta il-

man kansan valitsemaa eduskuntaa. V. 1847 hän
sääsi P:lle maapäivät, joilla oli anomus- ja veron
myöntämisoikeus, mutta jotka vain saivat an-

taa neuvoja lakeja .siiädettäessä. Yltyvä vapaus-

liike ei tähän tyytynyt, ja kun Ranskassa puh-

kesi Helmikuun vallankumous 1848. kasvoi kiih-

tymys P:ssa niin. että kuninkaan täytyi kokoon-
kutsutuille maapäiville luvata tärkeitä vapaamie-
lisiä uudistuksia. Väärinkäsityksen johdosta syt-

tyi kuitenkin maaliskuussa sam. v. Berliinissä

verinen taistelu kuninkaan joukkojen ja kansan
välillä; viimemainittu pääsi voitolle ja kuninkaan
täytyi taipua : perustuslakia säätävil kansallis-

kokous oli kokoontuva Berliiniin. Slesvigin ja

Holsteinin asukkaat oli autettava Tanskaa vas-

taan, ja Fredrik \'illielm asettuva Saksan yhteys-

liikkeen etupiiiihiin. Mainittu kokous menetti

kuitenkin aikaa turhilla keskusteluilla, ja kun
levottomuuksia jatkui, hajoitti kuninpas sen sekä

julkaisi itse P:11p valtiosäilnnön, joka kuitenkin

oli scuraavain maapäiväin tarkistettava. Niimä-

kin, jotka kokoontuivat 1849, hajoitettiin, ja vasta

niitä seuraavat, vanhoilliset maapäivät tarkisti-

vat valtiosäännön muuttaen sen taantumukselli-

seksi; 1850 se vahvistettiin. Siten sisällinen

rauha palasi. Ulkonaisessa suhteessa P:n a«ema
oli vaarallinen Itävallan vihollisuuden tähden;
jottei loukkaisi viimemainittua valtiota Fred-

rik Vilhelm hylkäsi Saksan keisarinkrunnun,

jonka Frankfurtin kansallisparlanientli hänelle

tarjosi 1849; hänen yrityksensä muodostaa liitto



977 Preussi 978

P:n ja useiden PolijoisSaksan valtioiden vulillä

raukesi. Kun Itävalta vaati entisen Saksan liitto-

kunnan uudistamista, ja P. tätä vastusti, uh-

kasi sota syttyä molempien valtioiden välillä,

mutta Olmiitziu sopimuksessa 1850 P. täydelli-

sesti myöntyi Itävallan vaatimuksiin. Kuiten-

kin P:n onnistui Itävallan vastustuksesta huoli-

matta laajentaa tulliyhdi.stys käsittäväksi koko
Pohjois-Saksan (1854). Tanskan kanssa tehtiin

rauha 1850, jossa P. luopui avustamasta slesvig-

holsteinilaisia. Seur. aikana vallitsi P :s.sa taan-

tumuksellinen suunta, kunnes 1858 Fredrik Vil-

helmin veli. prinssi Vilhelm otti kuninkaan pa-

rantumattoman sairauden tähden hoitaakseen hal-

litusta. Hallitus esitti nyt verrattain vapaa-

mielisiä lakiehdotuksia (esim. aatelistilojen vero-

vapauden poistamisesta). Yhteyspyrinnöt elpyi-

vät jälleen; tahdottiin Saksan liittokunnan uu-

destaan muodostamista P:n johdolla. P:n halli-

tus huomasi kuitenkin sitä varten välttämättö-

mäksi ensin vahvistaa sotajoukkoa; kun eivät

maapäivät tähän myöntäneet tarpeeksi raha-

varoja, suoritettiin siitä huolimatta sotalaitok-

sen uudistus. Fredrik Vilhelm IV :n kuoltua

1801 hallitsijaprin.ssi nousi valtaistuimelle Vil-
helm I:nä. Hän koetti suo.stuttaa yleistä mieli-

pidettä vapaamielisillä reformeilla, julisti kan-

nattavansa Saksan liittokunnan uudistamis-

pyrintöjä ja teki sotilassopimuksi.a useiden Sak-

san valtioiden kanssa. Kuitenkin jatkui parla-

mentaarinen riita P:n liallituksen ja maapäiväin
välillä, kun viimemainitut pitivät kiinni veron-

myönnytysoikeudestaan. V. 1862 kuningiis otti

johtavaksi ministerikseen v. Bismarckin. Hän
esiintyi jyrkästi maapäiviä va.staan, niiden ylä-

kamari (,,herrojen huone") hyväksyi veronmyön-
nytyksen armeiaa varten, ja se vahvistettiin laiksi

toisen kamarin vastustuksesta huolimatta. Käyt-
täen taitavasti hyväkseen oloja Bismarek joh-

donmukaisesti pyrki päämaaliinsa. Saksan yhdis-

tämiseen P:n johdolla. Venäjää hän suostutti

kannattamalla sitä Puolan kapinan aikana 1863:

Itävallan hän sai yhtymään P:iin Tanskaa, vas-

taan (1864). Tanskan täytyi lWienin rauhassa

1864) luopua Lauenburgista, Slesvigista ja Hols-

teinista, joista ensinmainittu annettiin P:lle;

Slesvigista ja Holsteini.sta syttyi pian voittajain

välillä riita. Kun sitten P:n tekemä ehdotus Sak-
san liittokunnan uudestaan muodostamisesta hy-

lättiin, aloitti se taistelun 1866. Lyhyessä, mutta
verisessä sodassa Itävalta voitettiin (lopullisesti

Königgrätzin 1. Sadovan tappelussa) ; samoin
myös useat Saksan keskivaltiot, jotka olivat avus-

taneet sitä. Itävallan, jonka myös oli ollut tais-

teleminen Italiaa vastaan, täytyi myöntyä Praa-
gin rauhaan 1866. Se erosi Saksasta ja suostui

siihen että Slesvig, Holstein, Hannoverin ku-

ningaskunta, Hessen-Kasselin vaaliruhtinaskunta,
Nassau ja Frankfurt am Main liitettiin P:iin.

Mainin pohjoispuoliset valtiot yhdistettiin Poh-
jois-Saksan liittokunnaksi, jonka johto tuli P:lle.

— Tästä alkaen P:n ulkonainen historia liittyy

Saksan historiaan. Saksalais-ranskalaisen sodan
aikana perustettiin Saksan valtakunta 1871, ku-
ningas Vilhelm otti keisarin arvonimen (pysyen
samalla P:n kuninkaana), ja Bismarek tuli ensi-

mäiseksi valtakunnan kansleriksi (vrt. Saksa,
historia, ja S a k s a 1 a i sr a n s k a 1 a i n e n
sota). Mitä P:n sisäoloihin tulee, lakkasi

peru.stuslakiriita, kun eduskunta, katsoen 1866
v:n .sodassa saavutettuihin suuriin tuloksiin, jäl-

keenpäin hyväksyi armeiaa varten kannetun ve-

ron, ja hallitus puolestaan myönsi menetellcensä
.säännöttömästi. 601uvun lopulla suoritettiin pa-

rannuksia verotuksen ja opetuslaitoksen alalla,

1874-75 P:n evankelinen kirkko sai uuden sy-

nodijärjestyksen. 1873 ja seur. v:ina säädettiin

uusi piiri- ja provinssijako, ja kulkuneuvoja te-

hokkaasti parannettiin. Saksan yhteinen lain-

säädäntö vaikutti myös P:iin, jossa poistettiin

viimeiset feodaaliajan jäännökset. Hallitus Bis-

marckin johdolla nojautui etupäässä vanhoillis-

ten puolueeseen, mutta lähe.styi joskus myös va-

paamielisiä. Katolise.sta keskus- (centrum) puo-

lueesta tuli hallituksen kiivas vastustaja. V. 1871

Bismarek näet (opetusasiainministeri Falkin avus-

tamana) aloitti n. s. kulttuuritaistelun (ks. t.)

vaatimalla, että P:n katol. papisto kaikissa

asioissa alistuisi valtion ylivallan alle. Papis-

tolta riistettiin koulujen tarkastusoikeus, useat

luostarit suljettiin, n. s. Toukokuun laeilla (1873)

rajoitettiin piispojen valtaa ja pappien kasvatus
asetettiin valtion valvontaan, siviiliavioliitto sää-

dettiin y. m. Vastustavat hengelliset erotettiin

viroistaan. Myöhemmin kuitenkin, kun Bismarek
halusi sovintoa katolilaisten kanssa, peruutettiin

Toukokuun lait (v;.sta 1882 alkaen), ja erotetut

hengelliset saivat virkansa takaisin. Keisari Vil-

helm I kuoli maalisk. 1888. Hänen poikansa ja

seuraiijansa Fredrik III, jonka hallitusta odo-

tettiin varmasti vapaamieliseksi, oli parantumat-
tomasti sairaana noustessaan valtaistuimelle ja

kuoli kesäk. sam. v. Häntä seurasi hänen vanhin
poikansa Vilhelm II. Tämä. joka halusi ratkai-

sevaa persoonallista vaikutusvaltaa hallitukseen,

antoi Bismarckille eron 1890. Tämän seuraajat,

Caprivi. Hohenlohe, Biiloxv ja Bethmann-Hol!weg
ovat niinikään, lyhyttä väliaikaa lukuunottamatta,

olleet P:n ministeripresidentteinä. Hallitus on

yleensä saattanut toteuttaa lakiehdotuksensa maa-
päivillä ; tärkeimmät lainsäädökset ovat kohdistu-

neet kouluoloihin, verolaitokseen (1890-91). työ-

väen oloihin ja kulkuneuvoihin (kanavalaki v ;lta

1905). Jyrkkiä vastakohtia on ilmaantunut puo-

lueitten välillä. Yhteiskunnallisessa suhteessa

esim. ovat vastakkain yhä voimistuva sosiaali-

demokraattinen puolue sekä niinikään mahtava,

taantumuksellinen .,junkkeri"-puolue (ks. Junk-
keri), taloudellisessa suhteessa agraarit ja toi-

selta puolen kaupan sekä teollisuuden harrastajat.

Vanhentuneen ja perin taantumuksellisen vaali-

järjestyksen muuttamista puuhattiin, mutta hal-

lituksen 1910 esittämä ehdotus ei tj-ydyttänyt

mitään puoluetta ja peruutettiin. — Huomiota
on herättänyt P :n hallituksen menettely Posenin

puolalaisia ja Slesvigin tanskalaisia kohtaan.

Saksalaisuuden tukemiseksi Posenissa määrättiin

suuria summia puolalaisten omistaman maan os-

tamiseksi (1882, 1902), vieläpä säädettiin, että

maata voitiin korvausta vastaan pakolla riistää

sen entisiltä omistajilta (1908; ruvettiin toimeen-

panemaan 1912); puolan kielen käyttö poistet-

tiin kouluista. Pohjois-Slesvigistä useita henki-

löitä karkoitettiin muka tanskalaisen kiihotuk-

sen tähden. [Eanke, ,,Zwölf Bucher preuss. Ge-

schichte", Droysen. „Geschichte der preuss. Poli-

tik", Prutz. „Preuss. Geschichte", Voigtin, Hahnin,

Bernerin (kuvallinen), Piersonin, Eversin käsi-
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kirjat; ks. myOs Sak>uu ja Pmii^iu balliUijniii

kobdalla olevKik kirjallisuutta.] G. K.

Preussin-ItATnllan sota v. 1866. SchIuu

:<.vvua uli Treus^in ja Itävallnu kilpailu ylival-

1
" sen lähimpäuä uilieuttujana Sles-

> <ysymys. Valloitettuaan 1!S64 uiiinä

i'.i.t.iM:n:..it i iiiiskiilta eiv&t Preussi ju ItävaltA

voineet sopia niiden vastaisen aseman jiirjestji-

misestA. Kun Preussi oli kesitkuun alkupuolella

IStiO (liikottanut itiivultulaiset poistuinnaii llols-

teiiiistu ja Saksan liiton enemmistö oli 14 p. ke-

s&k. Itävallan kehoituksesta pUiittiiuyt asettaa

liiton sotajoukot liikekannalle, julisti Preussi pi-

tiväusii tiaksan liiton hajonneena ja esitti uu-

den liittosopimuksen, jonka mukaan Itiivnlta oli

erotettava liitosta. Kohta seujiilkeen alkoivat

sotatoimet. Itiivallan puolelle u.-ettuivat Saksan
suuremmat vallat, m. m. Baierin, NVilrttember^iu.

Saksin ja Hannoverin kuniupiskunnat, lle^sseliin

vaaliruhtina^unta, Preussin puolelle muutamat
Pohjoi-Saksan pikkuvallat ja Italia, joka ha-

lusi riistSii It&vallalta Xenetsian. Heti alussa

preussilaiset valtasivat Hannoverin." Saksin ja

Hessenin vaaliruhtiuaskunnan. Ratkaisu tapah-

tui Böömissä. Sinne hyökkäsi kolme preussi-

laista amieiaa kruununprinssin, prinssi Fried-

rirh Karlin ja llerwarth v. Bittenfeldin johdolla.

Pieiiempjiin taistelujen jälkeen ne päiisivät yh-

lyiT;.iän ja voittivat, kuningas Vilhelm I yli-

p^iiUikkönä, kenraali Moltke t>sikuntapaiLllik-

könä, 3 p. heinäk. täydellisesti Benedekin joh-

tamat itävaltalaiset ja saksilaiset Koni is»-

grätziu (Sadovan) luona. Samaan aikaan esti

Keski 'Sak.sassa toimiva preussilainen sotajoukko

Länsi- ja Etelä-Saksan valtoja pääsemästä Itä-

vallan avuksi. Etelässä Itävalta tosin voitolli-

sesti torjui italialaiset (Custozzan maatais-

telu 24 p. kesiik. ja L i s s a n meritappelu 20 p.

heinäk. I. mutta pohjoisesta lähestyivät preussi-

laiset nopeasti Uieniä. minkä vuoksi Itävallan

tiytyi 21 p. heinäk. taipua aselepoon N i k o I s-

b u r p i s s a. missä sam. kuun 27 p. saatiin aikaan
valmistava rauha. I>opullinen rauha tehtiin

Preussin ja Itävallan kesken P r a a p i s s a 23 p.

elok.. Italian ju Itävallan kesken \A'ienissä 1 p.

lokak. Itävallan tiiytyi luovuttaa Italialle Venet-

sia, Preussille oikeutensa Sle-vip-Ilolsteiniin,

suoiitua .Saksan liiton hajoittamiseen ja siihen.

että Preussi »ai liittää suorastaan itseensä Han-
noverin. Hessenin vaaliruhtinaskunnnan. Nas-
fnun ja Mainin Frankfurtin sekä muodostaa
Mainin pohjoispuolella olevista Saksan valtioista

PohjoisSaksan liiton. Säin oli la.skcttu perus-

tus Saksan yhdistymiselle, [v. Letton-Vorbeek,
..Oeschiehte des Kriepes von 1866 in Deutsch-
land".) J. F.

Preuasin kieli I. muinaispreussin kieli, balti-

lainen kieli 'ks. Ilaltilaiset kielet), jota

pnhMltiiii nykyisessä ItUPreussissa ja kaakkoi-
i IJinsi Preussin maakuntaa. .Sen vii-

'i-et kuolivat sukupuuttoon IfiOO-luvulla.

l'ri'i--iii k. oli liettuan ja lätin kielen ohella kol-

inaa haitilaisen ryhmän päilkieli. Muistomerk-
keinä «iitä on säilynyt luterilaisen katekismukHi-n

ja käsikirjan käimno-i ja eräs sanaluettelo 1400-

luvtin alkiipiiolelta. jotka Sesselmann ensjinäisenä

julkiiisi. Uusimmat tutkimukset ovat: Berncker,

, Die preuss. .Spraehe" (18!lö) ju Trautmann. ..Die

altpreiiss. Denkmäter" (l!t10). ./. ./. M.

Preussin-puna ks. Berliini n-p u n a i n e n.

Preussin-ruskea ks. Berliinin-ruskea.
Preussiu-sini ks. Berliini ns i n i n e n.

Preussische Jahrbiicher Jpröi- järbyharj,

Berliinissä v:sta lS.'iS ilmestyvä politiikkaa, his-

toriaa ja kirjallisuutta käsittelevä aikakau.skirja:

sen julkaisijoina ovat olleet H. Ilayin, H. v.

Treitsohke. II. Uelbriick; valtiollisten asiain ar-

vustelussa puohiesuuiiuista riippumaton.
Preussit ilat. horiissi). liettualaisten ja lätti-

läisten kera n. s. baltilaiseen kansanryhmään
kuulunut kansa. He asuivat 6:nuesta vuosis. al-

kaen Niemenin ja Veikselin välisellä alueella

Itämeren rannalliu Heidät kuvataan ruumiin-

rakenteeltaan roteviksi, sinisilmäisiksi, ruskea-

tukkaisiksi. He elättivät itseään maanviljelyk-

sellä, karjanhoidolla, kalastuksella ja kaupan-
käynnillä. Kansa oli jaettu heimopäällikköjen
johtamiin heimoihin; piiällikköjen rinnalla oli

papeilla suuri valta. 10:niien vuosis. lopulla

saapuivat ensimäiset lähetyssaarnaajat kohdaten
kiihkeiiii vastustusta ja saaden usein henfjelliiän

maksaa rclikeutensa (niin esim. piispa .\dalbert

Praapilainen 997). Ei e<les piiolalai.sten ruhtinai-

denkaan, jotka r2:nnen vuosis. kuluessa laskivat

suuria osia p;n alueesta valtansa alle, onnistu-

nut kukistaa näiden pakanuutta. P. torjuivat

puolalaisten ikeen ja vasta .Saksalainen ritari

kunta pitkillä ja verisillä taisteluilla sai luMdät

kukistetuiksi, ks. Preussi, historia. Heidän
kielestään ks. Preussin kieli.

Preven,tiivi I. preventiivinen (Uit. prcr

vcnVrc = ehkäistä), ehkäisevä. — Preventiivi
keinot, taudin puhkeamista ehkäisevät toimen-

piteet; hedelmöittymistii (siitosta) ehkäisevät kei-

not. Preventiivisensuuri, ennakkcsen-
suuri.

Preventsioni, ehkäisy, ennakkoehkäisy; p.-oppi

eli teoria, ks. Rikosoikeus.
Prevost fprcvö'J. Marcel (s. 1862). ransk.

kirjailija. Jo P:n ensimäinen romaani ..Le scor-

pion" (18871. jonka aihe on saatu jesuiittojen

[»arista, osoitti etevää psykolopia ja tyylimestu-

ria, ja pian hänestä tuli suosittu muotikirjailija.

\'arsinkin hän on erinomainen naisluonteiden ku-

vaaja. Hänen teoksistaan mainittakoon : ..Lettres

de femmes" (3 sarjaa 1892, 1894. 1897), „L'au-

tomne d'une femme" (1893), ,.Les demi-vierges"

(1894), „Le jardin secret" (1897). Kaksois-
romaanissaan ..Les vierges fortes" („Fr<'d<5rique"

ja „I-«a" 1900) P. ajaa naisasiakysymysfä, kuva
ten päähenkilönään suomalaista naista. Kokonai-
sen naiskasvatuksen ohjelman hän esittää teok-

sessaan „Leltre8 a Francoise" (1902). Heikompia
ovat P:n näytelmät. H. Kr-n.

Prfivost d'Exlles fiir<vö' dcijzi'll, .\ n t o i n e

Francois (1(197-1703). ransk. kirjailija. Tun-
netuin hänen teoksistaan on realisti.seen sävyyn
kirjoitettu romaani „Histoire du chevalier Res
Orieux et de Marion Leseaut" (1731). Useissa

muissa teoksissnnn P. on kuvannut oloja ja elämää
Englannissa, ja hänen perustamansa aikakaus-

kirja ..TjC pour et le contre" oli jonkinmoisena
henkisenä yhdyssiteenä Englannin ja Ranskan
välillä. //. Kr-n.

Pr^vost-Paradol /prerö' -o'-/, Lucien Ana-
tole (182!l-70|, ransk. sanomalehtimies, kirjai-

lija ja valtiomies. On kirjoittanut useita histo-

riallisia, valtiollisia ja kasvatusopillisia teoksia
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sekä esteettisiä kirjoitelmia, m. m. tunnetun teok-

sen .,]t;tudes sur les moralistes francais".

U. Kr-n.

Preyer [präi.Tj. T h i e r r e W i 1 1 i a m
. 1841-97), saks. fysiolofii, oli 1S69-S8 fysiolofrian

professorina Jenassa. Hänen tieteellisestä tuotan-

nostaan mainittakoon: „Die Blutkrystalle" (1871),

..Spezielle Pliysiolojjie der Embryo" (1884). P. kir-

joitti myöskin monta kansantajuista teosta alal-

laan, sekä edisti korkeampien koulujen kehitty-

mistä fysiologian ja terveysopin vaatimaiu pe-

rusteiden mukaisesti. M. OB.
Priamos, kreik. tiiruheukiUi. Laoraedoniu

poika, Troian kuningas. P:n laillinen puoliso on
Hekabe

;
yhteensä hänellä oli 50 poikaa ja useita

tyttäriä, ks. Homeros.
Priapismi (ks. P r i a p o s) , miehen siittimen

luonnottoman pitkällinen erektsioni eli kangistu-

minen korottuneen sukuvietin vallitessa, jollainen

joskus esiintyy seurauksena selkäytimen vikaan-

tumiselta ynnä virtsa- ja siitinelimien taudilli-

sesta kiihottumisesta.

Priapos /•<'-/. kreik. hedelmällisyyden jumala.

P:ta palveltiin viiuimäkien ja puutarhojen suo-

jelijana ja suosijana, mutta häntä pidettiin myös
sukuvietin jumalana. L. T.

Piibram [psi], kaupunki Böömissä, Praa-
gista lounaiseen, rautatien varrella; 13,321 as.

(1910; melkein yksinomaan tsekkiläisiä) .
—

VuoriteoUisuus-korkeakoulu (202 opp. keväällä

1911), opettajaseminaari, arkkipiispallinen semi-

naari. — Olut-, lasi-, nahka- y. m. teollisuutta,

pyhiinvaellusesineiden valmistusta. P :n ulkopuo-

lella on Heilige Berg-vuori, jonka pyhiinvaellus-

kirkko on Itävallan mainioimpia (vuosittain

100,000 pyhiinvaeltajaa). — Kruunun omistamat
kuuluisat hopea- ja lyijykaivokset.

Pribylov-saaret [-</-}, neljä saarta Beringin-
nieressä. 320 km Alaskasta länteen, kuuluvat Yh-
dysvaltain Alaskan territoriin. Pääsaaret St
Paul ja St Georg : kaikkiaan 440 km=. 263 alkuas.

(1907). lisäksi muutamia Yhdysvaltain virka-

miehiä. Saaret ovat vuorisia, tuliperäisiä, vailla

satamia. Tunnettuja suurista hyljelaumoistaan
(Callorhiniis alascaniis), joiden pyydystystä on
harjoitettu niin innokkaasti, että hylkeiden pe-

lättiin kuolevan sukupuuttoon (1867 hylkeitä oli

3-5 milj. kpl.. 1912 216.000 kpl.). Kansainväli-
sessä sopimuksessa 1911 hylkeenpyynti P:n ve-

sillä kiellettiin 15 v :ksi. Maalla pyynti on sal-

littu yhdysvaltalaisille neljänä kuukautena v:ssa.
— Saaret löysi ven. Gerasim Pribvlov 1786.

E. E. K.
Prichard [prits3d], James Co w ies (1786-

1848), engl. lääkäri ja fysiologi, tunnettu antro-

pologisista tutkimuksistaan. Hänen julkaisuistaan

mainittakoon ..Researches on the pbysical history
iif mankiud" (4:s pain. 1847, 5 nid.).

Priene [-{"nej, Kaarian etelärannalla sijainnut
joonialainen satamakaupunki. Raunioita hellenis-

tisen ajan rakennuksista.

Priessnitz [jtrisnits], Vinzenz (1799-1851),
itäv. luonnonlääkäri. uudemman vesi- ja kylpyhoi-
don perustaja. .Saamatta varsinaista oppia tai lää-

kärinsivistystä P. jo nuorena harrasti sairaan-

hoitoa, saavuttaen suuren maineen hoitotaidollaan.

V. 1S29 P:iä syytettiin puoskaroimisesta, mutta
hän sai kuitenkin jo seur. v. Gräfenbergiin 1826
perustamalleen vesipä rantolalle valtion hyväksy-

misen. Tämä laitos, jossa jo muutamia vuosia sen
perustamisen jälkeen hoidettiin n. 1,700 potila.sta

vuodessa, on sittemmin ollut usean pohjoismai-
senkin vesiparantolan esikuvana. P:n nimellä kul-

kee erikoinen kääremuojo ks. P r i e s s n i t z i n-

kääre. M. 0-K.
Priessnitzin-kääre [prlsnitsiii-], läpitunkemat-

toman kankaan peittämä kostea lämmittävä vesi-

kääre eli haude, jollaista käytetään eri ruumiin-
osille kipujen ja tulelidusten lieventämiseksi, vrt.

K ä ä r e e t.

Priestley /pri.ifli/. .Joseph (1733-1804), engl.

pappi ja kemisti, 18;nnen vuosis. pneumaattisen
kemian etevin edustaja. Hänen lukuisista kek-
sinnöistään on merkillisin puhtaan happikaasun
valmistaminen, jouka hän suoritti 1774 (ks.

Happi). Myös lukuisia muita kaasuja (kloori-

vety, ammoniakki, typpioksiduli. rikkidioksidi

y. m.), jotka ennen häntä olivat melkein tunte-

mattomia, liän on valmistanut ja tutkinut. Vaikka
hänen havaintonsa ja keksintönsä suureksi osaksi

myötävaikuttivat siihen täydelliseen käsityskan-
nan muuttamiseen, joka vuosisadan lopulla ta-

pahtui kemian alalla, jäi hän kuitenkin uskolli-

seksi flogistiselle katsantokannalle. P. oli haa-

veksivainen luonne, vietti hyvin vaihtelevaista

elämää ja oli teologisten mielipiteittensä tähden
vainojen alainen. Edv. Ilj.

Prii (engl. sprii), hoikka puutanko, jonka
avulla veneen nelisivuinen n. s. priipurje kul-

mittain nostetaan mastoon. F. W. L.

Priima (lat. prima, joka on feminiinimuoto sa-

nasta /)rf;HH.s = ensimäinen). parhain, ensiluokkai-

nen (tavaralaji). — P.-v e k s e 1 i, ensimäinen
kappale vekselistä, jota on kirjoitettu useampi
kappale.

Priimavekseli ks. Prii m a.

Priimi (ks. Priima), mus., 1) asteikon en-

simäinen aste, 2) intervalli, joka lasketaan säve-

lestä omaan itseensä (tietysti vain teoreettisena

olettamuksena, vailla käytännöllistä merkitystä)

tahi kromaattiseen muunnokseensa, esim. e—cis.

/. il.

Priimiluku (lat. primus = ensimäinen) , jaoton

luk\i 1. alkuluku ks. Luku.
Prikaasi (ven. prika'z), käsky, käskykirje,

määräys.
Prikaati ks. Brigadi.
Priki (ruots. brifig). alus. jossa on kaksi mas-

toa, mitkä kumpikin ovat raakapurjeilla varus-

tetut (ks. Laiva, kuvaliite 11). F. TT. L.

Priluki l-u'-J, piirikunnankaupunki Vähä-

Venäjällä, Pultavan kuvernementin pohjoisosassa,

rautatien varrella; 30.485 as. (1911).— Kymmen-
kunta kirkkoa, lukioita, kunnallissairaala. Muu-
tamia myllyjä.

Prim, Juan (1814-70). Keusin kreivi,

Castillejosin markiisi, esp. kenraali ja

valtiomies; otti 1843 tehokkaasti osaa Esparteron

kukistamiseen ja nimitettiin Madridin kuvernöö-

liksi; oli sitten m. m. Puertoricon kuvernöörinä.

Espanjan sotilasasiamiehenä Itämaisessa sodassa,

Marokon sotaretkellä 1859-60, ylipäällikkönä

Meksikon retkellä 1861-62; senjälkeen hän pro-

gressistien johtajana toimi hallitsijasuvun kar-

koittamiseksi. minkä johdosta hänen täytyi läh-

teä maanpakoon ; palasi Espanjaan 1868, aloitti

Serranon ja Topeten kanssa kapinan ja sai ku-

ningatar isabellan kukistetuksi; tuli senjälkeen
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sotaministeriksi ja IS)J9 pfi&iuinisteriksi : muttn
kuD han toimi kuDiapLsrällan iiiidi&taniiseksi uk

ISTO sai Aostan herttuan vaalin perille »jctuksii.

joutui hkn ta-^avaltalaisten viboiliin ja niurhnt-

tiin jouluk. 1870. J. F.

Prima ks. Priima.
Primaatti. primak^n iks. t.) arvo. paarin

arM> piispain rinnalla; arkkipiispan arvo {prinxr

«etii.» episcopus).

Primadonna /-o'-/ (it), jonkun nliyttiimiin

eii~ini:Uiien Uiulajatar tai uiiyttelijiitSr.

Prima Nota tit.). kanp., menioriaali (ks. t.).

Primarias [primä'] (lat.i. ensiniäinen (at-

vossiii. etevin.

Primas /-•-/ dat.), eosiniiiinen. etevin, arkki-

piispuin kunnianimi : Espanjos.sa Toledon arkki-

piispa. Englannissa Canterburyn iVnltnkunnan p.l

ja Yorkin (Englannin p.i arkkipiispa. Unkarissa
Eszter^Tjmin arkkipiispa. Puola.ssa Gne>enin arkki-

piispa. Ruotsin kirkou p. keskiajalla oli Luudin
arkkipiispa, kunnes Upsalan arkkipiispa 1457

sai tiiman arvon.

Primates ks. Apina t.

Primaticcio /-titioj. Francesco (1504-70),

it. taidemaalari : sai vaikutusta Giulio Romanolta,
jonka mukaan keliitti koristeellisen, maneerimai-
ser. t^^linsä. P. tuli 1531 Ranskaan Frans I:n

palvelukseen ja pääsi kuninkaan erityiseen suo-

sioon. N. 8. vanhemman Fontainehleau-koulun
johtomiehenii liän suoritti kaikenlaisia koriste-,

-.tukkatuuri- ja rakennustaiteellisia töitu. Kuu-
luisimpia ovat hänen maalauksensa Fontaine-

bleau'n linnassa. [Dimier. ..Le Primatice. peintre,

«culpteur et architccte des rois de France" (1900).)

E. R-r.

Primavista lit. o prima cis/a = ensi näke-

mältä 1. ..lehdestä"), mut., sävellyksen esittämi-

nen ilman edellokäyvää harjoitusta. P. on tär-

keä mu.<iikillinen opetu.sväline; se totuttaa nuotti-

kuvioitten nopeaan oivaltamiseen sekä sävelkulun
pääseikkojen erottamiseen toisarvoisista seikoista.

Liiallinen p.-soitto vie kumminkin hutiloimiseen.

/. K.
Primitiivinen (lat. primitVvu»), alkukantainen;

maailman tai ihmiskunnan alkuaikoihin kuuluva.

Primo /-l-y (it., = ensimäinen), mus., merkitään
4-kät isissä pianosävellyksissä sille sivulle, jolla

dinkanttisoittajan nuotit ovat. — Tempo p. tar-

koittaa palaamista sävellyksen tabi sen osan
alku|>eräi.«een aikamittaan. /. K.
Primogenitnuri (saks. Primogenilur, < lat.

prlfTKV/f^nilu» = esikoinen). ..ensisyntyisyys", erit-

täinkin ensinnä syntyneen jäsenen sekä hänestä
polveutuvan haaran etusija perintöoikeuteen taikka
vallanperimykseen nähden. P.-periaatteen ovat
Ui^immat vallnnperimyslait omaJksuneet. ks. Val-
lanperimys. K. E.

Primordiaali liat. primordium = alkuperä,

alkui. enhinnä ollut, alkuperäinen. P.-f a u n a,

kambriien formatsionin eläimistö. P.-k a I I o. luu-

rankoi«ten luutuneen pääkallon (ks. t.) esiasteet.

Frimorskaja ks. Rannikkomaakunta.
Primroae-leagTie [rnuzlifil (enpl.), enpl. tory-

puolueen vaiiliyhdistykBen nimi; per. 1884; yh-
diitys. johon alu.x^a kuului vain naisia, sai ni-

mensä «iitä, että primula (enpl. primroKei oli

luureo puoluejohtajan lord Beaconsfieldin lempi-
kukka.
Primula ks. En! kot.

Primula k s. II o f m a n n i u violetti.
Prinium mobile (Int.. = ensimäinen liikkuva),

ulkonaisin Ptolemaioksen nmailmanrakenleen kris-

tallisista tnivaanpalloista. johon muka kiintotäh-

det olivat kiinnitetyt ja jonka pyiiriniinou koski-

pisteessä olevan maan ympäri aikaansai kiinto-

täbtien liikunnan maan vmpäri idästä länteen.

//. H.

Primus [-i-l (lat.). ensimäinen; koululuokan
ensimiiinen oppilius; se henkilö, jolle maisteri-

ttti tohtoripromotsionissa on arvosanojen nojalla

myönnetty ensimäinen sija.-— P. inter p a r e s,

ensimiiinen vortaistensa joukossa.

Primniirikone, sähköii synnyttävä dynamo-
kone, orotukseksi moottorina toimivasta koneesta,

si-kundiiärikoneesta. joka muuttaa virran jälleen

mekaaniseksi energiaksi. V. B.

Primiiärinen irunsk. primairc. < lat. primä'-

rius. ks. t.). alkuperäinen, perustana oleva, —
P. tauti, tauti, joka ei ole seuraus toisesta,

vaan jolla on oma alkusyynsä.

Primääriverkko, johtoverkko korkeajännit-

teistä sähkövirtaa varten, joka johtaa virran

transformaattoreihin. Niistä johtuu sähkövirta

sopivan jännitteiseksi käyttövirraksi muutettuna
sekundäiiriverkkoa myöten virran käyttöpaikkoi-

hin, moottoreihin, lamppuihin y. m. V. H.

Prince Edward Island / prins eduad niUnd],

saari ja Kanadaan kuuluva provinssi Kanadan
itärannikolla. St Lawrenoe-lahdcn eteläosassa;

mantereesta sen erottaa 14-4S km leveä North
umtierlandin-salmi. Saari on 2.'!2 km pitkä:

54 km leveä, 5.650 km'; 93,728 as. (1911; 1901

103.259 as., siirtolaisuus Kanadan länsiosiin ja

Yhdysvaltoihin suuri). 16 knr:llä, Kanadan laa-

jimmin asuttu provinssi, .\sukknista 1901 oli

n. 2(10 mikmak-intiaania. 41,753 skotlantilaista,

24,043 englantilaista. 21.992 irlantilaista, 13,867

ranskalaista; uskontokunnista suurilukuisin roo-

mal.-katolinen. 45,796 jäsentä, 1001, — Syvät,

byväsatamaiset lahdet jakavat P, E. I:n kol-

meen osaan ;
pohjoisrannikko on alavaa, etelä-

rannikko kallioista. Maa on alavakumpuista
(syntynyt hiekkakivestä ja purkautuneista vuori-

lajeista), keskiosa korkein (150 m yi. merenp.).

Metsät peittävät n. ',', pinta-alasta. Vesistöjä pal-

jon. Ilmasto verraten lauhkea; Charlottetownis8a

v:n keskilämpö -f
5° C. tammik;n — S.t" C,

heinäk :n + 17. i° C. — Pää elinkeinot maan-
viljelys (etupäässä ohraa ja perunoita), karjan-

hoito ja kalastus (saaliin arvo 6.» milj. mk.
1911-12). Teollisuuslaitoksissa 1911 työskenteli

3,762 henkeä, valmistusarvo oli 16.i milj. mk.
— Rautateitä 1913 449 km; sähkölennätinkaa-

peli mantereelle. — Tärkein kaupunki pääkau-

punki Ch a r lot t et o w n. — P. E. 1 :8sa 1911

kaikenlaisia kouluja oli 478, niissä 17.397 oppi-

lasta. •— H a I I i n n o u utunenässä on liculeiiatil-

govemor sekä 30-jäseninen lakiasäätävä kokous.

Kanadan senaattiin provinssi lähettää 4 senaat-

toria ja alahuoneeseen 5 edustajaa. — Histo-
ria. John Cahot näki saaren 1494; 1003

Champlain valtasi sen Ranskalle, joka 1763 luo-

vutti sen Enplannille (tämä valloitti saaren jo

1745). Nimi, joka aikaisemmin oli ollut Isle St.

Jean, muuteltiin 1798 nykyiseksi. Vv. 1763-1808

P. E. L kuului Nova .Scotiaan. tuli itsenäiseksi

provinssiksi viimem. v., yhtyi 1873 Kanadaan.
E. E. K.
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Princeps (lat.). ensimäinen, ylin. P. s en at us
oli tasavallau aikana se senaattoreista, jonka oi-

keutena oli ciisiinäisenii lausua mielipiteensä ja

antaa äänensä. Keisariaikana tämä arvonimi
kuului hallitsijalle, samoinkuin imperator
/ks. t.), augustus (ks. t.) ja c a' s a r (ks. t.).

E. E-l.

Prince-Smith / prinn-smi/ij. ,J o h n (1809-74),

engl.-saks, taloustieteilijä; muutti 1831 Saksaan:
saks. vai)aakauppapuolueen perustaja ja johtaja;

kootut kirjoitukset julkaistiin 1877-80.

Principe /-/>(-/ (liha d o P.), Portugalille

kuuluva saari Afrikan länsirannikolla, Guinean-
lahdessa, Säo Thomön ja Fernando Pon välillä;

151 km', n. 4.300 as., harvoja valkoihoisia. Tuli-

peräinen, korkein kohta 1,000 m yi. merenp.
Rehevä kasvullisuus, epäterveellinen ilmasto.

Kaakao-, kahvi-, sokeriruokoistutuksia. — Pää-
kaupunki Säo Antonio pohjoisrannalla ; hyvä sa-

tama. — Hallinnollisesti P. kuuluu Säo Thomön
kuvernöörin alle.

Principium contradictionis l-ci'- -iö'n-] (lat.)

ks. Ristiriitaisuuden laki; P. i d e n-

titatis ks. Identtisyys; P. ratio-
nis sufficientis ks. Perusteen
laki.
Pringsheim f-häimj, Nathanael (1823-94),

saks. kasvitieteilijä, tuli 1864 kasvitieteen pro-

fessoriksi Jeiiaan. mistä 1868 siirtyi Berliiniin

perustaen sinne yksityislaboratorin. P. on jul-

kaissut käänteentekeviä tutkimuksia alhaisimpien
kasvien etenkin levien suvullisesta lisääntymisestä

sekä lehtivihreästä ja hiilihaponyhteyttämisestä

y. m. Teoksia: „'Cber die Befruchtung und Kei-
mung der Algen und das We3en des Zeugungs-
aktes" (1855-57), .,Unt«rsuehungen uber das Chlo-

rophyll" (1874). ..Beiträge zur Morphologie der
Meeresalgen" (1862), ,,tJber die Embryobildung
der Gefässkryptogamen und das Wachstum von
Salvinia natans"' (1863), „t*ber Paarung von
Schwärmsporen" (1869) y. m. Kuuluisan .,Jahr-

biicher fiir nissenschaftliche Botanik" nimisen
aikakauskirjan perustaja (1857).

Prinkkala (ruots. B r i n k h a 1 1. ennen
Brinkkala), ratsuvelvollinen säteri Kaksker-
ran kappelissa Kakskerran saarella, käsittää nj^k.

8 tilaa, yhteensä 4 7a manttaalia, vähän yli

1,000 ha. Laivaliike Turusta. — P:n omisti 1500-

luvulla ja 1600-luvun alussa 1576 aateloitu ja

1615 sammunut n. s. P:n aatelissuku, jonka huo-
mattavin jäsen oli Turun linnan isäntä Hannu
Eerikinpoika (ks. t.). Sen myöhemmistä omista-
jista mainittakoon Johan Jesperinpoika Kruus
(k. 1644) ja Gabriel Oxenstjerna 1600-luvulla,

välskäri J. F. Ritz ja hovioikeudenneuvos J. von
Glan (k. 1798) seur. vuosis:lla, arkiaatteri Gab-
riel von Bonsdorff (k. 1831), tehtaanpatruuna
K. .J. Sallmen (k. 1848: puoliso o. s. von Bons-
dorff), kenraalimajuri B. J. Krook (k. 1886),
esittelijäsihteeri W. Spoof ja hänen leskensä

(v:een 1902) ja nyk. (1914) vapaaherra Mas
Aminoff. — Jo Wexionius luettelee P:n erikoi-

sesti hyvin rakennettujen säterien joukossa, j.a

ainakin 1683 tiedetään kartanossa olleen kivi-

rakennuksen. Nyk. kaksikerroksinen, kivinen pää-

rakennus on 1800-luvun alulta: sivustarakennukset
ovat arkiaatteri von Bonsdorffin ajoilta. A. Es.

Prins (pril(s)}. Adolphe (s. 1845), belg. oi-

keusoppinut: toimi ensin asianajajana ja v:sta

1878 professorina Brysselissä; v:sta 1884 van-
keinhoitolaitoksen ylitarkastajana. P. edustaa so-

siologista suuntaa rikosoikeustieteessä, hänen kuu-
luisa teoksensa „Criminalit6 et röpression" (1886)
raivasi tietä kansainväliselle kriminalistiyhdis
tykselle, jonka hän perusti 1889 yhdessä Fr. v.

Lisztin ja G. A. v. Hamelin kan.ssa ja jonka
esimiehenä hän on ollut; muita teoksia: „L'orga-
nisation de la libertö et le devoir social" (1895),
„Science pfiuale et droit positif" (1899), „La
democratie et le rögime parlementaire" (1884).

J. F.

Prinsepin lejeeringit. kullan ja hopean tai

kullan ja platinan lejeerinkejä, joilla kullakin
on oma määrätty sulamispisteensä. Käytetään
korkeata (900°-1500°) lämpötilaa määrättäessä.

S. S.

Prinsessa ks. Prinssi.
Prinsiippi (lat. pn'«ct'pi«m = alku, perijuuri)

ks. Alkuperuste; käytetään myöskin merki-
tyksissä periaate, perusaate (ks. n.).

Prinsipaali (lat. prmci;)ä7is = etevin), päähen-
kilö

;
päällikkö, johtaja, työnantaja, esimies,

isäntä.

Mus., urkuäänikerroista tärkein („johtaja"; ja

yleissävyisin, huuliäänikerroista voimakkain (ks.

Labiaalipillit). Äänialueen puolesta ovat
p:t joko 16-, 8-, 4- tahi 2-jalkaisia. /. K.

Prinsipaatti (lat. principä'ius) , ensimäinen
sija, ylin arvo, ylivalta.

Prinsipalaattikysymys (ks. Prinsipaali),
Ruotsissa 1740-luvulla vilkkaan pohdinnan alai-

seksi joutunut kysymys, oliko kansalla (valitsi-

joilla) alkukokouksissaan päämiehen valta (prinsi-

palaatti) valtiopäiviin nähden. V. 1743, niitten

levottomuuksien aikana, joihin silloin suoritet-

tava kruununperillisen vaali antoi aihetta, sai

eräillä tahoilla uutta virikettä se vanhaa juurta
oleva mielipide, että kansa „isäntänä" (prinsi-

paalina) ei ollut sidottu edustajainsa, säätyjen,

päätöksiin. Tätä mielipidettä ajoi varsinkin

tukholmalainen tukkukauppias K. Springer. Ky-
symys ratkaistiin lopullisesti vv:n 1746-47 valtio-

päivillä, jolloin eräs salavaliokunnan komissioni
tuomitsi Springerin kuolemaan, koska hän oli

yrittänyt kumota hallitusmuotoa ja vallanperi-

mystä. J. F.

Prinssi (ransk. prince, < lat. princeps) ja

prinsessa, hallitsevain sukujen jäsenten arvo-

nimi : muutamissa maissa myöskin aatelinen

arvonimi, vrt. Kruununprinssi ja Pe-
r i n t ö p r i n s s i. J. F.

Printers, ohut kaksiniitinen kangas, jota tav.

kudotaan kangaspainoja varten, mutta käytetään

painamatta joko valkaisemattomana tai valkais-

tuna liinavaatteiksi y. m. tarkoituksiin. E. J. S.

Printzensköld (Printzenskiölldh)
[printsensuldj, Johan (k. 1658), ruots. sotilas,

kunnostautui 30-vuotisessa sodassa, minkä joh-

dosta aateloitiin 1645; nimitettiin 1658 sam. v.

Ruotsin haltuun joutuneen Bornholmin saaren

kuvernööriksi, jossa toimessa ollessaan osoitti niin

suurta ankaruutta, että joutui yleisen vihan esi-

neeksi ; murhattiin jouluk. 1658. J. F.

Priodon ks. Vyötiäiset.
Prionus, hapsenkakkiaisiin kuuluva kovakuo-

riainen, jolla meidän maassamme on yksi edustaja

P. coriarius 1. ..karvari", 35 mm pitkä kastan-

janruskea eläin, suurin kaikista suomalaisista
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liapofiikttkkiaisista. S« rlU Etrltt-Suomen tammi-
nirti^alu^illa ja sen toukka syA lahoa tammi-
puut.!. Ku\.t ks. tiileltä Kovakuoriaisia II.

P"^' •' ^l.ittbt-»- 1 1004 1721». eufll.

.'». OU'.skelle>*uau useita viio-

.>kan liorissa hän omisti itsel-

leen sen kevyen ja loisteliaau muodon. mikU il-

mcniv hiinen ruuoissan.sa. Hiluou pääteoksensa
ovat opetusrunoelmat ..Salomon" ja ...\lma". nuitta

biinen pienet viehlit tiiviit rakkausrunoiis» ovat slii-

lyitäncft btnen nimeusS j&lkimaailmalle.

Priori ilat, prior = arvossa ylenipii. pienem-

miln luoAtarin johtaja. alkuperäiseltU arvoltaan

apottia alempi. NykyUän nimitystä käytetään
lueissa munkkikunnissa a|>otin nimityksen ase-

masta. A. J. P-ii.

Prioriteetti imlat. pnoVifo*). etuoikeus (ks.t.).

Pripet veii. Pripjalji, joki ijiusi-VenäjiUlä.

Dneprin li>iijoki oikealta, alkaa Volynian kuver-

neinentiu luoteiskulmassa 1J3 m yi. mereup.. vir-

taa avarien, metsäisten suoseutujen ijotka kevät-

tulva 2 kk :n ajaksi peittää lOl.S km:n laa-

juudelta i kautta. en>in iluistu. Mozyrista al-

kaen kaakkoista pääsuuntaa: 810 km. vesialue

114. «HKI km', .\luksillo kuljettava 50.i km Pinan
suulta alaspäin. Oginskijn ja Dnepr-Bu^n-
kanavat yhdistävät P:n Veikseliin ja Kienieniin.

Rautateiden rakennuksen jälkeen liikcnnemerki-

tys suurenti vähentynyt. — Suurimmat lisäjoet

Turija. Styr, Gorynj, Ubort, Vi oik., Jasoljdn,

Lanj va.s. E. E. K.
Priscianus /-«'•/. roomal. •;rammntikko. kotoi-

hin .Muuretanian Carsa rea-sta. opetti Konstanti-
no[i»li-.sa n. 500 j. Kr. Kirjoittanut 18 kirjaa

kii-ittuvän ..lustitutiones <;ranimatlca?". joka on
täydellisin vanhalta ajalta säilynyt latinan kieli-

opin oppirakennelma.
PriacUlianus l<i'-J. esp. kerettiläinen 4:nncltä

vuosi-, j. Kr. P:n johtama liike alkoi I>usita-

nian-a ja esiintyi yk-sityisissä hartausseuroissa
haaveellisena innostuk'^ena. ankarana a.skeesina ja

kirkonmenojen halveksimisena. P. saavutti mel-
koi-ta kannatusta ja valittiin Avilan piispaksi.

m 11' tl i.i.in hän myöskin sai vaikutusvaltaisia

jotka syyttivät häntä manikeiilai-

lopista. Vihdoin onnistui vastustajien
!iaada keinari Maximus yllytetyksi häntä vastaan.

P. tuomittiin kuolemaan ja surmattiin :i8.5 j. Kr.
P:n perustama lahkolaisuus jatkui n. 200 vuotta;

vielä Brapan synodi .50;! tuomitsi lahkon opin.

Kirkon puolelta tehtiin lahkoa vastaan suunnat-
tomanti liioiteltuja syytöksiä. P. lienee ensimäi-

nen kirkon aloitteesta surmattu kerettiläinen.

U«eita P:n kirjoituksia löysi ja julkaisi Sciiepss

1))M6. PrisHllianismi näyttilä olleen jotenkin sa-

manlainen liike kuin aikaisempi montanismi
(kn. t.i. (Paret, ..Pri-cillian. eiii Reformator des

4. Jabrhunderts" (1891); Karl KUnstle. ..Anti-

prifu-illi.ina" (190.'>).] E. K-a.

Prisma I. n ä r m i ö. 1. iint. Kahden ybteelli-
i i""on. joiden vastaavat sivut ovat

sekä suunnikkaiden rajoittama
juiltavia monikulmioita «anotaan

p:n asemikiti I. pohjiksi, suunnikkaita
• ivutahoiksi ja koko jälkimäisten kuvioi-

den munlontamoa murtopintaa vaippapin-
nakui I. vaipaksi. .Suunnikkaiden yhteiset

sirut ovat p:n sivusUrmftt. P:n korkeus
on asemien kohtisuora väli. P. on 3-, 4-, 5-sivui-

nen sen mukaan onko sivutahkojen luku 3. 4. 5 ...

.

P. on suora, jos sivusärmäl ovat kohtisuorat

asemia vastaan, muuten v i n n. Kun p. on suora

ja asemat säännöllisiä monikulmioita sanotaan

p :aa säännölliseksi. Jos p mi asematkin
ovat suunnikkaita sanotaan sitä s u u n t a i s s ä r

III i ö k s i I. p a r a 1 1 e 1 i p i p e d i k s i (ks. t.).

Ptn kuutiosisällys saadaan, kun aseman ja kor-

keuden lukuarvot kerrotaan. — 2. Fysiikojnsa

sanotaan p:ksi läpiniikyväistä kappaletta, jota

rajoittaa kaksi toisiaan leikkaavaa tasoa (muilta

kohdiltaan p. voi olla niiiikiihiisteii pinlojeu ta

hansa rajoittama). Tasojen leikkausviiva on p:n
taittava s ii r m ä ja niiden muodostama
kulma sen taittava k u 1 m a. P :ai\ ylulen

suuntaisesti taittavan sännUn kanssa leikkaavaa

tas<xi sanotaan p:n asemaksi. Sariniiii va-

laan aseteltu kohtisuora taso

leikkaa p:aa kolmiossa ABC
(A taittava kulma, liC a.seman

läpileikkaus) . Suunnassa 77
A' tu-

leva valosäde taittuu, edellyttä-

mällä ettjl ympäröivä aine on
p:n ainetta valo-opillisesti har-

vempaa, rajapinnalla AC nor-

maaliin päin (vrt. Valon-
taittuminen), kulkien suunnassa KU p:n
läpi ja taittuen toisella rajapinnalla Ali noi

maalista poispäin suunnassa IH). Kulmaa OEO'
jouka alkusuunta 77Ä ja lo])pusuunta DO muo-
dostavat, sanotaan poikkeamiseksi I.

d e V i a t s i o n i k s i. .Sen suuruus riippuu p:n
taite-eksponentin ja taittavan kulman sekä valo

säteen tulokulman suuruudesta. Sillä On tulo

kulman muuttuessa pienin arvonsa, kun /\OI>lt-

/\ VK II. P:n taite-eksponentti n voidaan la.s-

kea, jos tunnetaan mainittu deviat.sionin pienin

arvo d ja p;n taittava kulma t> kaavasta:
. rf-f-r r

n = »in —5— .'»in -7. Kun kiinteän aineen taite-

eksponenttia tutkitaan, niin tehdään siitä p:n
muotoinen kappale. Nesteitä ja kaasuja sulje

taan onttoihin p:oihin. joiden sivut ovat yhden
suuntaispiiitai.set lasilevyt, vrt. V ä r i h a j a a 11-

t u m i n e n. f. S :n.

Prismasirkkeli (ks. Prisma ja Sirkkelit,
p r i s m a y m p j- r ä. r e f I e k s i o n i y m p y r ä.

tähtit. koje kulniamitlausta varten. P. perustuu
samoan periaatteeseen kuin sekstanttikin (ks. t.) :

jos taivaankappaleiden .1 :n ja 7i:n välinen näkö
kulma on määrättävä, tähdätään p:iin kiinnite-

tyllä kiikarilla .4:lian. ja kahdesti heijastunut

kuva /{:stä saatetaan peiliä kiertiimällä myöskin
kiikariin, jolloin kulman suuruus .s.iadaan ympy-
rän reunalla ti-lidysiä lukemasta. P. on käytiin-

nössä etenkin nierellil. se on tarkempi kuin seks-

tantti, koska reiinnlukemia voi tehdä kaksi, joten

ympyrän ekseni risileettivirlie poistuu. II. R.

Frison («<'/' / fransk.). vankila.

Pristavi (ven. pruttav), päällysmies, poliisi-

virkamies, käytettiin ennen erittäin ulkomaisten
lähettiläiden saaltomiehen nimityksenä.

Pristis ks. S n li a hai.
Privaatti ilat. //riivi'/»»), yksllyincii.

Privatbanken i Hel8ing'for8, Aktlebolag k-.

Pankki.
Privatim fprivä'/ (lat.), yksityisesti; kahden

kc-ken.

Privatisti (ks. Privaatti), yksityisoppilas.
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oppilas, joka nautittuaan yksityisopetusta ottaa

osaa julkisessa koulussa toimeenpantavaan yliop-

pilastutkintoon.

Privilegiumi (lat. prlviU-'gium), etuoikeus

(ks. t.).

Privy Council [privi kaiiiisilj, Eniilannin ku-

ninkaan ..yksityinen neuvosto", joka kirjoitetun

lain mukaan vieläkin on maan ylin liallitusvirasto,

vaikka toiioUinen valtiollinen vaikutusvalta jo ai-

koja sitten on siirtynyt (ministeri-)kal)inetille,

Jonka jäsenet sitäpaitsi samalla ovat p. e:n jäse-

niii. ks. C a b i n e t, K a b i n e 1 1 i h a 1 1 i tu s.

li. E.

Pro (lat.). edestä, puolesta.

Probabilismi (< lat. j)ro!)ä'i)i7is =todennivköi-

nen). ..todennäköisyyden oppi", se mielipide, et-

tei voida saavuttaa täyttä varmuutta, vaan kaikki

vakaumuksemme ovat ainoastaan suurempaa tai

vähempää todennäköisyyttä. — Katolisen kirkon
siveysopissa p. on oppisuunta, joka väittää, että

on lupa noudattaa siveellistä toiminnanohjetta,

joka on ..probabilis". s. o. jolla on joku määrä
todennäköisyytt<ä, vaikkei toimiva henkilö ole-

kaan itse puolestaan vakuutettu siitä, että se on
paras tahi luotettavin. Mielipide saavuttaa jon-

kun verran todennäköisyyttä esim. sen johdosta,

että joku huomattava siveysopillinen kirjailija

on sitä kannattanut. P:ia esitti ensiksi esp. do-

minikaanimunkki de Medina (1577), sitä kehitti-

vät sitten varsinkin jesuiitat. Pascal vastusti

kuuluisissa kirjeissään ..eräälle maaseutulaiselle"

ankarasti p:ia. On keliitetty monta p:n oppi-

vivahdusta, ankarampia ja höUempiä. Katolinen
jumaluusoppinut Ligruori saattoi ITOU-luvulla

uudelleen lievennetyn probabilismin („a'quiproba-

bilismin") vallalle katolisessa kirkossa. [Döllinger

ja Reusch, ..Gescbichte der Jloralstreitigkeiten

in der katholischen Kirche" (1889) ; Lebmkuhl,
..Probabilismus vindicatus" (1906).] A. Gr.

Probabiliteetti (ks. Probabilismi), toden-

näköisyys.

Probeerata (lat. probä're), koetella.

Probeerauskivi (ks. Probeerata). mustaa
kovaa piiliusketta ilydiittiä) tai basalttia, jota

käytetään metallilejeeriukien kullanpitoisuutta

tutkittaessa.

Probeerauspaino (ks. Probeerata), eten-

kin jalojen metallien ja niistä valmistettujen esi-

neiden hienouden (= se määrä jaloa metallia,

minkä joku metalliseos sisältää! ilmaisemiseksi
valittu painoyksikkö. Pohjoismaissa samoin kuin
Itävallassa ja Saksassa on käytetty p:na yksik-

köä, jcka eroaa tavallisesta kauppapainoyksiköstä
ja on erilainen kultaa ja hopeata varten. Perus-
yksikkönä oli kölniläinen mark, jaettuna kulta-

painona 24 karaattiin (ks. t.) ä 12 graania ja

hopeapainona 16 luotiin ä 18 graania. Englan-
nissa on troypound vieläkin p:na. Venäjällä p.

ja kauppapaino on sama. Maissa, joissa metri-
järjestelmä on pantu käytäntöön, ilmoitetaan hie-

nous tavallisesti tuhannesosissa. V. S:n.

Probi viri (lat.). oik. ..oikeamieliset miehet";
Italiassa ammattituomioistuinten jäsenten nimi
ks. Ammatti tuomioistuin) et.

Probleemi (kreik. problema, < proba'llein =

..heittää esiin" 1. ..eteen"), alk. ..eteen heitetty",

sitten : suoritettava tehtävä, selvittämätön kysy-
mys, ongelma. A. Gr.

Problemaattinen (ks. Probleemi), ratkai-

sematon, epävarma. P. arvostelma on sellai-

nen, jossa sul)jektin ja predikaatin välistä suh-

detta ajatellaan mahdolliseksi 1. epävarmaksi

;

tätä ilmaistaan tav. eri sanalla, niinkuin ,.ken-
ties", „luultaviisti", „lienee" t. m. s. vrt. Arvos-
telma. A. Gr.

Proboscidea, elefanttieläimet („kärsä-

eläimet"), uisäkäslahko, jonka ainoat nyt elävät
edustajat ovat intialainen ja afrikkalainen ele-

fantti (ks. t.).

Probstheida [-Imi-], kylä Saksissa, Leipzigin
äärellä (kaakkoon), 1813 v:n Kansaintaistelun
pääpaikkoja; taistelun nmistoksi pystytetty Völ-

kerschlachtdenkmal (1913). Kunnaalla, jolta Na-
poleon 18 p. lokak. taistelua johti, on Napoleon-
stein niminen nmistomerkki.
Probus, Marcus Aurelius, Rooman kei-

sari 276-282, illyrialainen, keisareista kunnolli-

simpia. Syyrialaiset legioonat huusivat hänet kei-

sariksi. P. lujitti Rein-joella rajan alemanneja
vastaan ja Reetian vandaaleja vastaan, edisti

kaikkialla viljelystä, jonka parantamiseen hän
käytti myös legiooneja (viininviljelys pantiin

alulle Reinin tienoilla ja Pannoniassa). saattoi

279 itämailla Rooman vallan alle isaurialaiset ja

voitti länsimailla valtaistuinta tavoittelevat Bo-
nosuksen ja Proculuksen. Ankaraan kuriin tyy-

tymättömät sotilaat surmasivat P;n Syrniumissa
282. kun parhaillaan tehtiin varustuksia persia-

laisia vastaan aloitettavaan sotaan.

Procellaria ks. Myrskylinnut.
Proceres (lat.), ylhäiset, honoratiores (ks. t.).

Processus (lat.), lisäke, haarake. P. v e r m i-

f o r m i s, „matomainen lisäke" ks. Ruuan-
sulatuskanava ja Umpilisäkkeen-
tulehdus.
Procida [-ts-], Giovanni da (n. 1210-98),

it. politikko; yllytti hobenstaufien suvun kannat-
tajana Aragonian Pietarin Xapoli'n kuningasta
Anjou'n Kaarlea vastaan ; epäluotettavan muisto-

tarinan mukaan hän pani alkuun suuren salalii-

ton, jonka tuloksena oli Sisilian iltamessun ni-

mellä tunnettu kapina 1282. J. F.

Procter [prokiSJ. Bryan Waller (1787-

1874). engl. runoilija. Asianajotoimensa ohella

hän salanimellä Barry Cornwall harjoitti

suurella innolla runoilua, ja varsinkin hänen
runokokoelmansa ..English songs" on tehnyt hänen
nimensä tunnetuksi. H. Kr-n.

ProconsuI ks. Prokonsuli.
Procyon ks. Supi.
Prodigaliteetti (lat. prödigcVlitas), tuhlaa-

vaisuus.

Productus, fossiilinen lonkerojalkaissuku;

useita, osittain sangen suuria lajeja, tärkeitä

johtokivettymiä hiili- ja permikauden kerrostu-

mille.

Produkti (lat. prö(lu'cere) , tuote, tulos.

Produktiivi (ks. Produkti), tuottelias.

Produktiivinen kivihiilimuodostuma, kivi-

hiili- 1. karbonisysteemin yläosasto, joka samoin-

kuin koko systeemikin on saanut nimensä tähän

osastoon sisältyvistä kivihiilikerroksista.

E. il-nen.

Produktiplakaatti ks. T u o t e p 1 a k a a 1 1 i.

Produktsioni (lat. < prödi7'cere = tuoda esiin),

tuotanto.

Produseerata (lat. < prödiVoere), tuoda esiin;

esittää (todisteita) ; tuottaa. — Produsentti,
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tuottaja O'a«takohta : k o d $ u m o n t t i, kulut
tiijai.

Produsentti k». Produgeerata.
Proedria /ro/ (kreik.), oikmi;! teatterissa is

tua ulimmalla iAtuiniella kuuiiiitpaiknlla. Taina
k,;:ii.:.u.ikous in\ öiiuettiiD Kreikassa papeille.

noille, vieraille lähettiliiille ja yUteis-

> väntekijöille. L. T.

Pro et contra Uat.), puolesta ja vastaan.

Pro exercitio ilut.), ..harjoitusta varten",
yliopiston filosofisessa tiedekunnassa kandidaatti-

tjtkintoa varten suoritettava kielikoe saksan.
ranskan talii englannin kielessä, sekä myiis lati-

na&>a, jos koe suoritetaan liistoriallis-kielitieteel-

lisessa osastossa. — Myöskin medikofiili- ja teo-

lo^is-filosofista tutkintoa varten vaaditaan sa-

manlainen kielikce.

Profaani ilat. pro(ä'nus, < pro = edessä, ja

fiinum = pyliäkkö). epiipyliä. pytiiin salaisuuksiin

viLkimiitön, maailmallinen, maallikko. — P:t
kirjoittajat, pakanalliset kirjoittajat vasta-

kohtana raamatullisille ja kirkollisille. — P. his-
toria, yleinen historia vastakohtana raamatul-
liselle ja kirkkohistorialle. — Profaneerata,
saa:>tuttaa. häväistä.

Profeetallinen, cnnustuksellinen.

Profeetta ikreik. /»ropAt'/("s = ennustaja) . Van-
haiisa testamentissakin p:t ovat tavallaan iki-

vanhojen tietäjien eli ,,näkijäin" (hepr. rOi')

jatkoa, mutta varsinaisia p:oja (hepr. nabi', mo-
nikossa n3bi'im) mainitaan ensi kerran Samuelin
aikana ja erotetaan samalla tarkoin vanhem-
mista tietäjistä (vrt. 1 Sam. 9gl. Nämä p:t
kuvataan hurmahenkisiksi ihmisiksi, jotka suu-

rissa joukois.sa kulkivat ympäri maata; heidän
edellään kaikui pärisevä musiikki, ja saadakseen
..Jahven hengen", he voivat joutua uskonnolli-

seen hurmos- eli tainnostilaan — langeta loveen

(1 Sam. lOs seur.). Muutenkin oli heidän ulko-

nainen esiintymisensä perin outoa muistuttaen
raivoa ja mielipuolisuutta — niinpä he voivat
päiväkauden ja yön maata maassa alastonna.

Heitä voi verrata nykyisiin itämaiden derviseihin

(ks. t.). Aikaa myöten p.-liike saa Israelissa

raittiimman ja eetillisemrnän luonteen. Eliaan
näyttää Jahven henki tulevan itsestään ilman
ulkonaisia kiihotunkeinoja ivrt. 1 Kun. 18,,),

kun sensijaan hänen vastustajainsa, foinikia-

laisen biulin profeettain, täytyy alttarin ympäri
hyp[>elemällä ja itseään miekoilla ja peitsillä

viileskeleniUllä pyrkiä hurmostilaan. Baal on
luonuonjumala, mutta Elian Jahve on siveellis-

ten voimain edustaja, eetillinen, ja senvuoksi
Elian mielestä ainoa todellinen jumala. Siveel-

linen ryhti ja horjumaton oikeuiientunto ovatkin
oikean Jahve-profeetan parhaita tunnusmerkkejä
(vrt. Elian exiintj-mixtä, kun Ahab anastaa
Nabotin viinitarhani, llurmostilassa, jolloin p.

on täydelliHeHti vastaanottavainen, passiivinen,

n. n. »uuret profeetatkin (Jenaja, Jeremia, Hese-

kiel) päilsivät tietoisiksi kutiumuksestaan: mutta
be tietävät jälestäpäinkin olevansa kokonaan
Jahven tahdon alaisia ja vastoin omaa tahtoaan-
kin juliHtavansa vain liäncn ajatuksiaan (vrt.

Am. 3, »eur. ; Jer. 20, seur.i. P:n ei tarvitse kuu-
lua mihinkään jfirjestyne»^<it-n p.-kuntoan, jollai-

ia oli Elian ajointa ja joiden jäseniä nimitettiin

profeettain [mjikni eli oppilaiksi, vaan Jahve hä-

net vapaaiiti valitjtee (vrt. Am. 7u seur.). Myös-

kin n. s. valke-p:t luulivat olvvausa Jahven
vaikutuksen alaisia ja saavansa häneltä tietoja,

mutta he olivat vailla siveellistä ryhtiä ja en-

nustivat maksusta (vrt. Miika 3, sour.). Oikeista

p:ista he vielä eroavat siinä, että he tavallisesti

ennustavat rauhaa ja menestystä, oikeat p:t sitä-

vastoin useimmiten „mit'kkaa, nälkää ja ruttoa"

(vrt. Jer. 23„ seur., 28, seur.). Ero muiden ja

n. s. kirja-p:in (s. o. niiden, joilta meille on
säilynyt V :ssa T:ssa kirjoituksia) välillä on si-

vistyshistoriallinen : kirja-p:t vaikuttavat suu-

rimmaksi osaksi heprealaisen kirjallisuuden ku-

koistuskautena ja turvautuvat luonnollisesti myös
k\ nääu puolustaessaan ja ajaessaan aatteitaan.

Heidän kirjoituksillaan onkin alkuaan melkoi-

sessa määrin ollut lentolehtisten luonne. Vasta
toisessa sijassa ne ovat aiottuja myös tulevai-

suutta varten todistukseksi p:in kannosta ja ju-

listuksesta. .\ikaa myöten on niistä sitten su-

keutunut sangen laaja profeetallinen kirjallisuus

(vrt. artikkeleja nimellä mainituista V:n T:n
p:ista). Maanpako vaikuttaa tuntuvasti p:inkin

julistuksen luonteeseen : oltuaan ennen tuomit-

seva ja moittiva on se nyt lohduttava ja rohkai-

seva (vrt. D e u t e r oJ e s a j ai. Ja toivo Israe-

lille kerran koittavasta suuresta oiinenajasta, mikä
ajatus ei ollut maanpaon edellisillekiiiin profee-

toille vieras, viriää valtion ja temppelin hävit-

tyä entistä voimakkaammaksi ja elää — kai-

kista pettymyksistä ja kansallisista onnetto-

muuksista huolimatta — profeetallisen hengen
kannattamana kautta aikojen {vrt. Messias).

Yhteiskunnallisessa suhteessa p :t olivat köy-

hien ja kaikkien sorrettujen asianajaja, moittien

ankara.sti rikkaiden ja villaisten ylellisyyttä, nau-

tinnonhimoa ja itsekkyyttä (vrt. Am. 2«: 3io ; 5u;
64-»; Jes. öb). Samaten he olivat jumalanpalve-

luksen suhteen arvostelevalla kannalla vaatien

uhrien ja juhlien sijasta yhteiskunnallista van-

hurskautta, siveellistä elämää ja rakkautta sor-

rettua veljeä kohtaan (vrt. Am. 2, seur., 5„ seur.

Jes. lii seur.). Heidän tulevaisuudenuskontoonsa

ei kuulu teni|)peliä. ei pappeja eikä mitään ulko-

naisia jumalanpalvelusvälineitä, vaan Jahve itse

on tekevä uuden liiton uuden sisällisesti puhdis-

tuneen ilimiskunnan kanssa ja kirjoittava la-

kinsa jokaisen yksityisen sydämeen (Jer. 31„
seur.). Valtiollisenkin kysymyksen p:t alistavat

kokonaan uskonnollisen alle: Israelin elinehtona

on horjumatta pysyä puhtaassa Jahve uskon-

nos.sa eikä toivoa apua valtiollisista liitoista ja

poliittisista laskelmista. Sillä Jahve johtaa mie-

lensä mukaan koko maailman historian kulkua,

ja kerran on koittava kulta-aika, jolloin miekat
taotaan vantaiksi ja keihilät vesoimiksi ja jol-

loin kansojen välillä vallitsee ikuinen rauha (Jes.

2j-«). — vrt. Kaanon.
(B. Duhm, „Die Theologie der Propheten"

(1875) ; W. Robertson Smith, ,.TIie Prophets of

Israel" (1895) ; E. König, „Das Berufuiigsbe-

vvusstsein der nltt. Propheten" (1900). Krätz-

Bchmar, „Prophet und Seher" (1901); II. Gress-

mann, „Der Ursprung der isr.-jUd. Eschatologie"

(1905) ; C. II. Coriiill, ..Der israeliti.sche Prophe-

tismus" (1909); P. \'oltz, „I)er Geist Gottes"

(1910) ; E. Sellin, ,,Der altte.st. Proplietismus"

(1912); G. Hölscher, „Die Propheten" (1914) ; A.

I''. Puukko, ..Israelin profeettain sosiaaliset mieli-

piteet" (1907) ja ..Profeetat" kirjoitukaessa „Is-
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raelin kansa" (Maailmanhistoria, Itämaat siv.

2ö5-2ö;M.J a. f. Po.
Professioni (lat. ])rofefssiö'), ammatti, elin-

keino.

Professional [fe'san3l] (engl. vrt. Profes-
sioni), ammattiurheilija, vastakohtana ama-
tööri (ks. t.i.

Professori (mlat. pro/'e'ssor = julkiseen palve-

lukseen otettu ja palkattu opettaja, < profi'teor

= julistautua jonkun tieteeu t. taiteen tunti-

jaksi), jonkun tieteenhaaran yliopettaja jos-

sakin korkeakoulussa (esim. yliopistossa, eräissä

akatemioissa ja korkeammissa opistoissa) ; myös
tieteen t. taiteen alalla erikoisesti ansioitu-

neelle henkilölle annettu arvonimi. Sitäpaitsi

p. sanalla Saksassa tarkoitetaan lukioiden yli-

opettajia, useissa Euroopan maissa (Rans-
kassa, Belgiassa, Englannissa y. m.) sekä Ame-
riikassa opettajia yleensä. Suomen yliopis-

tossa ..varsinaiset p:t" ovat myös asianomai-
sen tiedekunnan sekä n. s. ison konsistorin jä-

seniä; ..ylimääräiset p:t" ovat osaksi vakinais-

ten virkain haltioita, osaksi persoonallisesti vir-

kaansa nimitettyjä. P:t nimittää yliopiston

kansleri konsistorin tekemän virkaehdotuksen
nojalla; he antavat opetusta (luentoja vähintään
4 tuntia viikossa) ja toimittavat tutkintoja tie-

teihinsä kuuluvissa aineissa, jonka ohella varsi-

naisten p:ien tulee pitää kertauksia ylioppilaiden

kanssa. Varsinaisten p:ien palkka on huomatta-
vasti suurempi kuin ylimääräisten, vrt. Y 1 i-

opisto.
Professuuri (vrt. Professori), professo-

rinvirka.

Profeteerata (ks. Profeetta), ennustaa.

Profetsiä (ks. Profeetta), jumalallinen il-

moitus: ennustus.

Pro fide et christianismo (lat.), ruots. hovi-

-iiiarnaaja K. JI. NVrangelin 1771 perustama yhdis-

tys, täydelliseltä nimeltään Societas svecana pr.

f. e. chr. (..Ruotsalainen yhdistys uskon ja kris-

tillisen elämän edistämiseksi") . Seura on vaikut-

taiuit varsinkin levittämällä kirjasia, hankki-
malla koulunkäymättömille kansan lapsille koulu-

opetusta, toimittamalla hyviä oppikirjoja kansan-
opetusta varten, harrastamalla kristinuskon ope-

tusmenetelmän parantamista, kontirmatsionin
käytäntöönottamista, kirkollisten kirjain uudista-

mista y. m. A. J. P-ä.

Profiili (ransk. prof il) , kappaleen poikkileik-

kauksen rajapiirteet, kasvojen p. esim. on sivulta-

jiäiu katsottujen kasvojen ääriviiva. Tekniikassa
ratapenkeren p. näT,-ttää penkereen leikkauksen
muodon ja pintain kaltevuudet, rakennustaiteessa
puhutaan rakennuksen leikkausten, listain sims-
sien p:eista: profiloitu on kappale, lista tai

simssi. jos se on jäsennöity eli pieuempäin muoto-
elementtien p :eista koottu, ks. Simssi, K u-

viorauta ja Normaaliprofiilit.
U-o N.

Profiilirauta ks. K u v i o r a u t a.

Profiitti (ransk. profit), liikevoitto.

Pro Finlandia ks. Eurooppalainen ad-
ressi.
Profit sharing [sc3riTj] (engl.), työväen osal-

lisuus liikevoittoon, voitto-osuusjärjestelmä
(ks. t.).

Pro forma (lat.). muodon vuoksi.

Profossi (mransk. provos, ransk. pr4vcit, <
32. vn. Paiaettu =»/< 15.

lat. p»'<Epo's»<Ms = esimies), piiskuri; vanhemmalla
ajalla korkeamman poliisimiehen tavallinen nimi-
tys.

Profylaksi (kreik. prop/ii/?o'«sein = suojella jol-

takin), taudin torjuminen kaikenmoisilla tervey-
denhoidollisilla toimenpiteillä, vrt. Terveyden-
hoito.
Profylaktinen (ks. Profylaksi), profylak-

siin kuuluva, esim. p. toimenpide, torjuva toi-

menpide.
Proglottidit ks. II e i s i m a d o t.

Prognaatit ks. Ihminen ja Naama.
Prognoosi (kreik. prognösis = edeltäkäsin tie-

täminen), paranemistoiveet, taudin luultava ke-

hitys ja sairastuneen todennäköinen parantumi-
nen tahi huonontuminen, ynnä mahdolliset seu-

raukset ja jälkitaudit, kuolema j. n. e.; myöskin
ennustamistaito kysymyksenalaisessa suhteessa.

Prognostikon (kreik. prognöstiko's = ennus-
tuksellinen) , ennustus, tulevaisuus.

Pro gradu (lat.. arvoa [s. o. filosofista oppi-

arvoa] varten), yliopiston filosofisessa tiedekun-

nassa filosofian kandidaattiarvoa (ja opettaja-

kandidaattitutkintoa) varten äidinkielellä suori-

tettava kirjoituskoe, johon kuuluu tutkielma mää-
rät3'stä aineesta ja kirjoituskoe, joiden tulee to-

distaa sekä kielen käyttämisen taitoa että itse

aineen tieteellistä tuntemusta.

Programmi (kreik. programma), ohjelma,

suunnitelma ; koko lukuvuodeksi laadittu yliopis-

ton luento- ja tutkinto-ohjelma; kutsumuskirja
johonkin yliopistolliseen (sekä muuhunkin) juhla-

tilaisuuteen.

Programmimusiikki ks. Ohjelma-
musiikki.

Progressiivijärjestelmä ks. Vankein-
hoito.

Progressiivinen (lat. prögre'di = astua eteen-

päin), etenevä, ylenevä. — P. on sellainen tutki-

mus- ja esitystapa, joka ottaa lähtökohdakseen
selvitettävien asiain syyt ja niitä määräävät ylei-

set lait sekä näistä johtuu erityisiin tosiasioihin

ja yksityisilmiöihin. Se on siten pääasiassa yhtä
kuin deduktiivinen menettely (ks. Dedusee-
rata). Vastakohta: regressiivinen.

P. vero ks. Tulovero. — P. kehitys
soissa ks. Suo. A. Gr.

Progressioni (lat. prögre'ssiö't. jatkuva sarja.

Progressistit (ks. Progressiivinen),
edistysmiehet. edistystä harrastava puolue; Es-

panjassa p:eiksi sanottiin 1840-70 esiintynyttä

radikaalista vapaamielistä puoluetta ; Venäjällä

p. ovat kadettien ja lokakuulaisten välillä oleva

ryhmä.
Prohibitiivijärjestelmä (lat. prohiT)e're = eh-

käistä). ehkäis3'järjestelmä: erityisesti sellainen

kauppapolitiikka, joka korkeilla tulleilla (pro-
h i b i t i i V i- 1. e h k ä i s y t u 1 1 i t) tai tuonti-

kielloilla tekee ulkomaisten tavarain kilpailun

mahdottomaksi. J. F.

Projekti (ruots. saks. projekt, ransk. projet.

< lat. ;)röyt'cere = heittää eteen), ehdotus, suunni-

telma.

Projektiili (lat. prö/fcer* = heittää eteenpäin),

jonkin vahingoittamiseksi tai tuhoamiseksi kä-

dellä tai koneella heitetty kappale. Ensimäiset

p:t olivat kaikki käsi-p:eja. kuten kiviä, heitto-

keihäitä, heittonuijia y. m. Xyk. niitä käyttä-

vät vain luonnonkansat (heittokeihäät, bume-
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ranpt. tonmtiiinkit y. m.)- Aiuoat uudeniiikiu-

scsu» soda&^a vielii kiiytetyt kiisijut ovat kiisi-

jrianaatit. joitu liyokkuitjUt liuiioitiissudiissa hrit-

tiirilt bfcvittSiikse«>n eteiieniiseusit keiiiotckoisft

estret. Liionnoukansojon nuolet olivat eusiniiiiset

kuotN^lla. |>ub:illu!>|>utkella tai jousella lennätetyt

p:t. Sitteu »eunisi lieittokoneiden kivet ja uuo-

let (katapultit ja balli«tit). P:lla nykyaikaisessa

M>tateknillisessä merkityksessU tarkoitetiuin luo-

teja, joita leuuiitetäiin uuileuuikaisilla tuliaseilla,

pistooleilla. kivSäreillil ja tykeillU. Ennenkuin
tuliaseet rililattiiu. kiiytettiin sekii klisikiviiä-

reissä etti tykeis.-ii pallonmisia n. s. p y ö r ö-

luoteja. Tykinluoilit olivat valuraudasta, tav.

tiiv sinäisiä. viiliin onttoja, riijiilulysaiueilla tliy-

tfttyjä (pommit). Kiviiiirinluodit. jotka myös
olivat pallomaisia, olivat lyijystii. Koska paino-

piste pyöröluodeissa liarvoiu lankeaa yhteen

keskipisteen kanssa, joutuivat pyöröluotlit il-

massa lentiiessuiiu edeltiikiisin miiäriiiimiittöniiiiin

poikkeukseen suunnastaan, mikii vaikutti erittiiin

haitallisesti tarkkuuteen. Tiimii oli piiiiaiheena

piipun rihlaamiseen. jonka kautta luodille an-

nettiin mftäriltty. Iaskettavis,sa oleva kiertoliike.

Samoihin aikoihin luotia pitennettiin kiviiiirin

akselin suuntaan. XiisitU tuli lieriön muotoisia,

etupäiUtäiin Buip|>oja guippoluoteja. —
Uudenaikaisen 6.>-8 mm:n kiviiiirin luoti painaa
10-15 g. on tehty antimonilla sekoitetusta lyi-

jystä. Luotia ympiiröi ohut. nikkeliteriiksinen

mantteli (mautteliluoti). Tiimii erittiiin lujasta

metallista tehty mantteli kävi viilttiiniiittömiiksi

uudenaikaisesta takaaladattavasta kiviiiiristii am-
mutun luodin tavattoman suuren alkunopeudrn
takia, jonka vaikutuksesta lyijyluoti irtautuisi

rihloista saamatta rihlauksella tarkoitettua kierre-

liikettä. Mantteliluodin pituus on n. 4 kalibcria.

Tykki-p. on keliittynyt samoin kuin kiviiiiriii-

luoti. Uudenaikaisessa takaaladattavassa tykis.-.ä

kävtetiiiin kolmenlaisia p:eja: kartesscja, kra-

naatteja >pkii srapnelleja (ks. n.). J/. v. H.

Projektori (lat. pr<5;i'cere = heittiiä esiin), va-

lonheittäjä, jona tavallisimmin käytetään para-

bolista peiliii.

Projektsioni (lat. ;<rö;VV/i<> = luonnos, < prö-

/rrrrv = lieittUii eteen), avaruussuureen kuvaami-
nen pinnalle. P. -sanalla tarkoitetaan sekä kuvaus-
mcnetelmiiä että sen avulla saatua kuvaa. P. voi-

daan miiäriitä monen erilaisen peri-

aatteen mukaan. .Mkeispeometriassa
on pisteen p. suoralla tai tasolla pis-

teestä suoraa tai tasoa vastaan piir-

retyn kohtisuoran kantapiste. Janan
p. suoralla tai tasolla on janan päiite-

A-^^ pisteidr-n p-.ien välinen jana. Esim.
'\ V janan Aft p. suoralla DC (kuva 1)

'' ^ on Kh ja janan nh (kuva 2) p. tu-

srilla f on jana a'li'. Yleensä vii-

van tai pintaosan (kuvioni p. ta-

ifjlla syntyy, kun niiden kaikki pis-

KoTi 2.
**** Projisioidaan tasolle. Siten on
kuvion iihrdf (kuva 2) p. tasolla /'

kuvio a'h'c'd'f'. Tasoa vastaan piir-

rettyjä kohtinuoria sanotaan projisioiviksi
viivoiksi I. p.-sä teiksi ja tasoa itseään

p.-p i n n a k s i 1. kuvapinnaksi. .Jos janan
AH (kuva 1) pituus on n ja sen suoran /T kanssa
muoilohtama kulma on o. niin on p:n A/y pituus
r axo»'/. .Samoin on, jos kuvion ahi:äf (kuva 2)

r-t 1-

KuTa 1

Kuva 3.

pinta-aliui merkitiiän a .-ksi ja sitä kulmaa, jonka

kuviotuson normaali (ks. t.) muodostaa tason f -.n

uormtuilin kanssa cttksi, p;n a'b'c'd'(' pinta-ala

a.vo.iu. — Kuvapinta voi olla muunlainenkin
pinta kuin taso ja ])rojisioimista voidaan suorit-

taa muullakin tavoin kuin kuvapintaa vastaan

piirretyillä kohtisuorilla viivoilla. Tärkeimpiii

kuvauksia on s e n t r a a 1 i- (k e s k u s) p. I.

perspektiivinen p., jommoinen esim. on

kynttilänvalon luoma esineen varjo. Siinä tapah

tuu kuvaaminen näkemisessä nouiiatetlua loimin

taa silmällä pitäen. Projektsionipiutaan I' ku-

vattavan esineen AllCDEFGH (kuva 3) kärki-

pistect yhdistetään johonkin p.-tason toisella puo-

lella olevaan pisteeseen O u. s. p.-k es k uk-
seen, jossa ajatellaan katsojan silmän olevan.

Yhdistyssuorat leikkaavat tasoa /' pisteissil o, b,

c, d. e, f, g, h. Ne ovat esineen vastaavien pis-

teiden p:t ja niiden yhdistysjauat ovat janojen

Ali, BC j. n. e. p:t.
"

Esineen p. on kuvio
abcdcfgh. Jos kuva-
pinta on taso. niin

kaikkien samansuun-
taisten suorien p:t

siinii kulkevat saman
pisteen läpi. .Siten

esim. janojen ab ja cd (kuva 4) p:t a'b' ja c'd'

kuvatasossa A kulkevat saman pisteen L n. 9.

pako- I. katoamispisteen läpi, joka on

pisteestä J' yhdensuuntaiseksi ah ja cd janojen

kanssa piirretyn suoran l'L ja tason A' leikkaus-

piste. Pakopiste on niict yliteinen piste tasoilli-

abPL ja cdJ'L sekii tasolle A'. Koska kaikki kiivii

tasoa vastaan piirretyt kohtisuorat ovat ylideii

suuntaiset, niin kulkevat niiden p:t kuvatasolla

p.-keskuksesta tiitä ta.soa vastaan piirretyn kohti

suoran kantapisteen n. s. p ä ä p i s t e e n

kautta. Kuvatason kanssa yhd(>nsuuntaistpn

janojen pakopiste on uiirettömiln kaukana. Pers-

pektiivisellä kuvauksella on se haitta, ettei siilii

luontevasti ja ilman vaivatta voida havaita
kuvatun esineen mittasuhteita ja kulmien suu

ruutta. Haitta hilviilii. jos kiiytefiUin y li d e n

s u u n t u i s-p :in. I'.-keskuksen ajatellaan silloin

olevan äärettömän kaukana, joten p. -säteet ovat

yhdensuuntaiset. .Sen mukaan, ovatko siiteet vinot

vai kohtisuorat kuvapintaa vastaan, on p. joko
vino, kli n o tonaalinen I. klinoprafi
uen t. kohtisuora, orthogonaalinen

Kuva 4.
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1. o r t. h o p r il f i u e n. Edellisestä antaa auringon

esineestä synnyttämä varjo esimerkin, vrt. myös
Varjokonstruktsioni. P.-säteiden muo-
dostaessa 4ä° kulman kuvatason kanssa syntyy
kavalieeriperspektiivi, jos kuvataso on
pystysuora, ja sotilasperspektiivi kuva-

tason ollessa vaiikasuora. Lintuperspek-
tiivissä (ks. t.) tekevät p.säteet mielivaltai-

sia vinokulniia kuvapinnan kanssa, joka voi olla

joko vaaka- tai pystysuora. Kohtisuoraa yhden-
8uunt4iis-p:ia käytetään monenlaiseen tarkoituk-

seen kuten rakennuksien, koneiden y. m. esittä-

miseen. Tavallisesti määrätään silloin p. sekä

vaakasuoraa että pystysuoraa pintaa vastaan.

Edellistä sanotaan pohjakuvaksi, jälkimäistä

pystykuvaksi. Jos on esitettävä sellaisia-

kin kappaleen kuvioita, jotka ovat kumpaakin
kuvatasoa vastaan kohtisuorassa tasossa, niin

käytetään kolmea toisiaan vastaan kohtisuo-

raa p.-tasoa, koska mainittujen kuvioiden sekä

pohja- että pystykuva ovat suoria viivoja, joiden

avulla ei voida saada käsitystä kuvion kulmien
suuruudesta. Kolmen kuvatason järjestelmässä

on pisteen paikka täydelleen määrätty, jos sen

etäisyydet kuvatasoista s. o. pisteen ko'ordinaa-

tit (ks. t.) ovat tunnetut. Ko'ordinaattien kanta-

pisteiden s. o. pisteen p:ien asemasta kuvatasoissa

voidaan päinvastoin päätellä, missä piste sijait-

see. Kohtisuorat p:t kahta tai kolmea toisiinsa

kohtisuorassa olevaa kuvatasoa vastaan tyydyt-

tää teknikon tarpeita, mutta niiden avulla voi

vain harjaantunut henkilö luoda itselleen selvän

käsityksen esineen todellisesta ulkonäöstä. Pohja-
kuva esittää näet kappaleen silmälle, joka aja-

tellaan katselevan sitä kaukaa yläpuolelta. Pysty-

kuva esittää kylläkin kappaleen sellai-sena, jom-
moisena katsoja sen näkisi seisoessaan siitä kau-

kana vaakasuorassa suunnassa, siis luonnollisem-

massa asennossa esineeseen nähden kuin sen ylä-

puolella, mutta koska piirustettaessa esine muka-
vuuden tähden mielellään asetetaan niin. että niin

monta kuvattavaa viivaa ja pintaa kuin suinkin
on yhdensuuntaista p.-tasojen kanssa, niin monet
viivat kuvassa peittävät toisensa. Sentähden käy-

tetään toistakin kuvaamistapaa, jota sanotaan
yhdensuuntaisperspektiiviksi 1.

aksonometriaksi. Siinä kuvataan esinettä

niin, että sen pisteiden ko'ordinaatit suorakul-

maisessa ko'ordinaattijärjestelmässä orthajronaa-

lisesti projisioidaan vinosti asetetulle tasolle.

Ko'ordinaattiakselien p :t tässä tasossa ovat
kolme samasta pisteestä lähtevää suoraa, joiden
kanssa esineen kunkin pisteen ko'ordinaattien p :t

ovat yhdensuuntaiset. Nämä p:t eivät ole ko'or-

dinaattien pituisia vaan määrätyssä suhteessa

lyhennettyjä. Kun akselien

p :ien muodostama n. s. a k s e 1 i-

risti ja ko'ordinaatti-p :ien ly-

hennyssuhde on tunnettu, niin

voidaan kappaleen joka pisteen

p. helposti määrätä. Jos akseli-

ristin XYZ (kuva .1) suorien
väliset kulmat ovat kaikki

kolme 120° ja jonkun projisioitavan kuution yh-
teeusattuvien särmien p:t ovat kaikki samassa

VT 0,H16.i
suhteessa -7= =—;

—

Vs I

isometrinen

Kuva 5.

lyhennettyjä, niin saadaan

Jos kaksi Ivhennvssuhdetta

on yhtä suurta, mutta kolmas erisuuri, on p.

di metrinen. Kaikkien lyhennyssuhteideu
ollessa erisuuret p. on t r i m e t r i n e n. —
Korko-p:ssa kuvataan avaruussuuretta toisella

avaruussuureella s. o. korkokuvajäljennöksellä.
vrt. Karttaprojektsioni ja Perspek-
tiivi. V. S :n.

Projektsionikone 1. projektori, kone dis-

positiivisten valokuvien t. läpinäkyvien lasikuvien
heijastuttamiseksi katsojain edessä olevalle var-

jostimelle. Yksinkertaisin p. on tavallinen la-

terna magica (ks. t.)
;
yleensä p:lla tarkoitetaan

skioptikonia (ks. t.).

Projektsioniviiva (ks. Projektsioni),
näköviiva, viiva, joka esittää suunnan, jossa jo-

kin esine tulee nähdyksi, esim. korkealla ilmassa
lentävää lintua katseltaessa kulkee p. taivasta
kohti. vrt. Näköviiva.

Projisioida, suorittaa projektsioni (ks. t.).

Proklama (lat. pröclämä're = huutaa, julki) ks.

Vuosihaaste.
Proklamatsioni (lat. pröclämä'tiö), julistus,

julkinen tiedoksianto.

Prokles /-C-J, kreik. taruhenkilö, Aristodemok-
sen poika. Eurystheneen kaksoisveli, Spartan ku-
ningas. P:sta polveutui tarun mukaan Spartan
toinen kuningassuku, Eurypontidit. L. T.

Proklos (410-485). uusplatonilainen teosofi,

synt. Konstantinopolissa, opetti ja kuoli Atee-

nassa. Oli viimeinen itsenäinen muinaisajan
filosofi. Liittyen uusplatonilaiseen filosofiaan

siinä muodossa, jommoiseksi Lnmblikhos (ks. t.)

oli sen kehittänyt. P. tuhlasi mestaruutensa kä-

sitteiden loogillisessa muovailemisessa sepittääk-

seen mutkikkaan ..skolastisen" pakanallisen us-

kontojärjestelmän, joka samalla oli olevinaan fi-

losofisten aatteiden järjestelmä.

Prokne [-e], kreik. taruhenkilö. Pandionin ty-

tär, Philomelan (ks. t.) sisar.

Prokonsuli (lat. pröcmisul, alk. prö cönstilS =

konsulin asemesta), roomalaisen provinssin hal-

litusmies. Vanhimpina aikoina voittomalta hal-

litsivat preetorit. jotka virkavuotensa päättyessä

määrättiin provinsseihin pro prceiore s. o. pree-

torin valtuuksilla varustettuina. Siten syntyivät

uudet nimitykset propreetori ja prokonsuli, jotka

säilyivät aina keisariajan lopulle, joskin keisa-

rit myöhempinä aikoina pidättivät välittömäm-
män johtonsa alla ne voittomaat, joissa oli sota-

joukkoja, määräten niiden johtajiksi lähettiläi-

tään, legaatteja (ks. Legatus). E. El.
Prokop, Andreas, .'< u u r i (n. l.">80-1434),

hussilaisten sotapäällikkö ; vihitytti itsensä pa-

piksi, mutta rupesi hussilaissotien alettua 2iz-

kan alipäälliköksi ja tuli tämän kuoltua jyr-

kemmän hussilaisryhraän, taborilaisten, johta-

jaksi; taisteli voitollisesti Böömissä ja hyökkäsi

monta kertaa Saksan maakuntiin; sai surmansa
Lipanin tappelussa taistellessaan kohtuullisia

hussilaisia, n. s. kalkkilaisia. vastaan: samassa

taistelussa kaatui hänen samanniminen alipääl-

likkönsä P. Pieni. J. F.

Prokopios Csesarealainen, historioit-

sija Palestiinan Csesareasta, oli 6;nnella vuosis.

j. Kr. keisari Justinianuksen hovissa ja Beli-

sariuksen mukana hänen sotaretkillään; kuoli

Konstantinopolissa n. 562. P. kirjoitti kreikaksi

laajan 8-kirjaisen sotahistorian oman aikans.a

sodista, keisarin uudistus- ja rakennuspuuhista.
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mutta myOs koko ioukon melievift ja sMIimilt-

tSmii ker' kdotoi keiM^rin ja kei^i-

rionuu ! >>!% viillanpido^ta. Jiil-
' ! .iuiui.iKiK.iu Dindorfin (183;i-ö8) ja

.ikovio ilS9t>) tekstipainokset. [Dalin,

i ... ursa rea" (1865).) E. III.

Prokrustes lkru'«tfs] (kreik., = ..venyttUjä")

,

kreik. tarustossa attikalaisen rosvon Damasteen
(t, Pol_v[>emoniu) lisänimi, jonka hiin oli saa-

nut taveistaan sovittaa tapaamansa henkilöt vuo-

teeseensa: jo« vuode oli heille liian pitktt, venytti

hUn heitä, kunnes täyttivät sen, jos se taas oli

liian lyhyt, hakkasi liän heiltä liian pitkät raa-

jat poikki. Theseus tappoi hänet. — Asettaa P:n-
vuoteeseen =: väkisin sovittaa esim. tosiseikkoja

ennalta valmiisiin kaavoihin, joihin ne eivät sovi.

L. T.

ProktUttl (kreik. profcfo* = perä.suoIi), perä-

suolentulehdus.

Prokura (lat. pricurifre = huolehtia, hoitaa),

merkitsee alkujaan korvausta ..pro curu" s. o.

palkkioita toisen henkilön asioiden huolehtimi-

sesta. Liikemailmassa on tällä sanalla myöliem-

Diin alettu ymmärtäil laajasisältöistä valtuutusta

liikeasioiden toimittamiseen ja nyt useissa

maissa voimassaolevan oikeuden mukaan tar-

koitetaan p:lla sitä periaatteellisesti rajoittama-

tonta valtakirjaa, jolla liikemies valtuuttaa toi-

sen henkilön (prokuristin) liikkeeseensä

kuuluvien oikeustointen solmimiseen. Käytän-
n<'"i>ä on meilläkin tämä liikemnilmassa väittä-

mättSmänä pidetty oikeusinstituutti jo pitem-

män aikaa ollut tunnettu, mutta lähempiä mää-
räyksiä laissa on siitä annettu vasta keis. ase-

tuksessa 2 p:ltä toukok. 1895 kaupparekisteristä,

toiminimesU ja prokurasta. joka. mitä p:aan tu-

lee, sBStU seuraavaa. Jos kaupparekisteriin pan-

nun toiminimen haltia on määrätylle miehelle

antanut valtakirjan ja nimenomaan julistanut

sen p:ksi tahi jos hän muutoin kuin valtakirjalla

on todistettavasti Osoittanut jonkun prokuristik-

sensa, on siten valtuutettu prokuristi kelpoinen

pUmiehen puolesta toimimaan kaikessa mikä tä-

män liikkeen harjoittamiseen kuuluu ja kirjoit-

tamaan päämiehen toiminimen : ilman nimen-
omaista valtuutusta ei prokuristi kuitenkaan saa

päämiehettä luovuttaa hänen kiinteätä omaisuut-

taan tahi myöntää siihen kiinnitystä. Kirjalli-

nen p. oikeuttaa sitäpaitsi prokuristin itse tahi

asiamiehen kautta käyttämään päämiehen puhe-

valtaa oikeukaien ja muiden viranomaisten edessä

ja myös hänen puolesta.in tekemään sovintoja

paitsi mitä kiinte-äiln omaisuuteen tulee. P:n
saa antaa usealle henkilölle sillä tavoin, että he
ainoaxtann yhteisesti saattavat sitä käyttää (n. s.

kollektiivi' l. yhteihp.i. Prokuristin tulee, osoit-

taakH<-:isa että hän todella sellaisena esiintyy,

toiminimi-;i kirjoittaessaan siihen liittiiä prokura-
trhtäviiji osoittava lisäys (per proriiram, p. p.

tahi muu näiden sanain lyhennys; muissa kielissä

käytetään kuitenkin oikeata it. muotoa per pro-

ettra) ja samalla allekirjoittaa nimensä.
Tärkein ero p:n ja muun kauppavaltuuden vä-

lillä on siinä, että prokuristin nyt selostellun

«duntamiHkelpoisunden määräaikaiseksi supista-

minen tahi muu rajoittaminen ei ole lainvoimai-

nen kolmatta miestä kohtaan, joka on vilpittä-

massi mieleasä. Siis nyt ei enää kuten ennen
aata rajrilttan p:aa esim. ..täksi viir>dck..i" tahi

„ulkomnaD matkan ajaksi" eikä myöskään hä-

nellä esim. kieltää oikeutta päämiehen puolesta

käymään vck.selisitounuiksiin. Kun p. edellyttää

suurta luottamusta pUiiniiehen puolelta, on ym-
märrettävää että päämiehelle on varattava oikeus,

JOS hän huomaa erehtyneensä prokuristin suh-

teen, paikalla peruuttaa p. Tämän vuoksi laki

siiiitiiäkin. että p. saatetiutn milloin hyvänsä
IH»riiiiltaa. /,. Ci;.

Prokuraattori (lat. pr6c0ri'tor). valtuutettu,

sijainen, asiainvalvoja, Kooman keisarikunnassa
eräitten maakuntain sijaishallitsija: Suomen oi-

keuden mukaan ylhäinen virkamies, jonka teh-

tävänä on valvoa lakien noudattamista sekä toi-

mia ylimpänä virallisena syyttäjänä ja kaikkien
virallisten .syyttäjäin esimiehenä. P. vastaa 1772
v:n riallitusmuodossa (§ l,')) edellytettyä oikeus-

kansleria, ja hänen tehtävistään säädettiin jn

hullituskonseljin ohjesäännössä v:lta 1809: ny-

kyään on voimassa mitä siitä säädetään senaatin
ohjesäännössä, — Prokuraattorin ja hänen apu-
laisensa, joka p:n olles.sa estettynä hoit.aa hänen
virkaansa, tulee molempain olla lainoppineita.

Prokuraattorintoimituskunta, johon pait-<i p:ia

ja p:n apulaista kuuluu avustavia virkamiehiä,
ou yhteydessä senaatin kanssa. P. on samalla
myöskin kenraalikuvernöörin apuna ja hänen
mUUräystensä alainen, mikii ei estä, että p:n
valvontatehtävä ulottuu häneenkin. .Jos nim.
kenraalikuvernööri tai senaatti poikkeaa laista

ja asetuksista, on p;n siitä tehtävä muistutus
sekä. ellei siitä apua ole, ilmoitettava asia hal-

litsijalle. Muita virkamiehiä p. suorastaan voipi

saattaa taikka määrätä pantavaksi syytteeseen.

Virka.syyttecn nostamisen voi myöskin kenraali-

kuvernööri tai senaatti antaa p:n toimeksi,

joka silloin ryhtj'y toimenpiteeseen, jos katsoo

laillista syytä olevan. — Virallisten syyttäjäin

tulee heidän virkaansa kuuluvissa asioissa nou-

dattaa p:n määräyksiä. P. voi pidättää jonkun
syytteen itsensä tai erityisesti määräämänsä
syyttäjän ajettavaksi. Kaupun<;inviskaalit p. ni-

mittää. Erinäisten virallisten .syyttäjäin virkaan-

nimittämisestä p:n tulee antaa lausuntonsa: jos

hovioikeuden varnkanneviskaalin tai ylim. viskaa-

lin nimittämisestä ilmaantuu erimielisyyttä p:n

ja hovioikeuden välillä, niin oikeusosasto ratkai-

.see asian.

Lainkäytöstä ja lakien voima,ssapitämisestä p:n

tulee antaa eduskunnalle kertomus kaikilla valtio-

päivillä. R. E.

Frokuraattorinapulainen ks. Prokuraat-
tori.
Prokuraattorin toimituskunta ks. Proku-

raattori.
Prokuraattorinvirasto ks. Prokuraat-

tori.
Prokuratsioni (lat. prf)CUr&'iUi) merkitsee sekä

valtuutusta suorittaa oikeustoimia toisen puo-

lesta että itse valtuutuksen perusteella tapahtu-

vaa valtnmiehcn toimintaa ; suppeammassa mer-

kityksessä käytetään tätä sanaa merkitsemään
sitä rulif inaallisten henkilöiden antamaa valtuu-

tusta, jolla valtamies vnltuiitetnan valtuuttajan

puolesta solmimaan avioliiton. L. Cg.

Prokuristi ks. P r o k u r a.

Prokyon ks. Koira (tUhtitiet.).

Prolapsus (lat.), laskeuma, esiinluiskahdus,

esim. emän laskeuma (ks. t.).
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Prolegomena l-iju'-] (kieik.), ,,ennalta luet-

Uivia", jobilatus.

Prolepsis /-("/ (kreik.) (puhetaidon kuvio),

mahdollisesti tehtäväksi oletetun väitteen enna-

kolta kumoaminen.
Proletaari, köyhälistöön kuuluva ks. P r o 1 e-

tarii ja Proletariaatti.
Proletariaatti (ks. Proletarii), köyhälistö.

Marx tarkoittim p:lla kapitalistisissa liikeyrityk-

sissä toimivaa palkkatyöväen luokkaa. Usein lue-

taan kuitenkin p:iin kuuluvaksi yleensä koko
n. s. köyhä kansa. s. o. yllämainitun luokan

lisäksi kaikenlainen työväki, palkolliset, palvelus-

miehet, pienet kä.sityöläiset, pikkukauppiaat ja

pikkutilalliset.
"

J. F.

Proletarii [lctä'rii] ( Ia t., = ainoastaan jälke-

läisten [prölesj puolesta lukuun otettavat), Ser-

vius Tulliuksen järjestyksen mukaan ne vähä-

varaiset Rooman kansalaiset, joilla ei ollut niin

suurta omaisuutta, että olisivat voineet tulla

lasketuiksi viimeiseen, viidenteen, varallisuusluok-

kaan. He olivat vapautetut veronmaksusta, ja

ennen Mariuksen aikoja heitä ei kutsuttu sota-

palvelukseen. P.-luokan alapuolella oli sittem-

min vielä aivan varattomat, n. s. capite censi.

J. F.

Prolifikatsionl (lat. p»ö/M = sikiö, ja facere =

tehdä). 1 ä p i k a s V u. kasvitauti, joka tavataan
kukissa. Emiö ei kehity, vaan sensijaan kas-

vaa kukan keskustasta varren jatko, joka aikoi-

naan tekee uusia lehtiä ja toisinaan kukkiakin.
P.-ilmiöitä tavataan esim. ruusuissa, jolloin yksi

tahi useampia pienempiä ruusuja kasvaa esille

ruusun keskustasta. Tähän kuuluvat myös ne
tapaukset, joissa omenan ja päärynän sekä lehti-

kuusen kävyn latvasta kasvaa esille lyhyt oksa.

J. I. L.

Prologi (kreik. prologos), esipuhe; kreik.

draama.ssa alku ja toiminnan ensi osa. draaman
ensi näytös; nykyään näytelmän edellä käypä
runollinen esitys; myöskin esinäytös.

Prolongatsioni (mlat. prölongä're = pitentää,

lykätäl. pitennys, lykkäys. — Prolongee-
r a t a, lykätä tuonnemmaksi, määrätä piten-

nystä.

Prolongatsionlkeinottelu, kaupan pitennys,

keinottelun jatkaminen ks. Deportti.
Prolongeerata, metsänh., metsänarvolaskussa

miiärätä erään nykyajassa korkoa kasvamaan
asetetun pääoman tuleva arvo eli n. s. jälki-

arvo (siis diskonteeraamisen vastakohta)

.

O. Lth.

Promakhos (kreik.), esitaistelija, suojelija;

jumalien ja erityisesti Athenen lisänimi.

Pro memoria (lat. p7Ö = varten, ja tnemo'ria

= muisti), muistiinpano; myös viranomaiselle
annettava luettelon muotoon laadittu asiakirja.

Promenadi (ran.sk. promenade) , huvikävely.
kävelyretki; julkinen kävelypaikka. — P r o m e-

n e e r a t a, kävellä huvikseen.

Promessi (ransk. promesse. < prome(lre = lu-

vata), lupaus, sitoumus; arpalipun omistajan an-

tama kirjallinen lupaus luovuttaa mahdollinen
voittonsa toiselle. — Promessipeli ks.

R a h a-a r p a j a i s e t.

Prometheus [-me1he'us], kreik. taruhenkilö,
titaani lapetoksen poika. Vanhempien tarujen
mukaan, jotka Hesiodos mainitsee. P. oli tuonut
ihmisille tulen taivaasta, vaikka Zeus sen heiltä

oli kieltänyt, tahtoessaan ihmiskunnan tuhota.

Syynä tulen kieltämiseen ihmisiltä oli muka.
että P. uhiieläintä jakaessaan oli koettanut

Zeusta pettää. Rangaistukseksi jumalat lähetti-

vät Pandoran (ks. t.) maan päälle tuottamaan
onnettomuutta. P:n Zeus kiinnitytti patsaaseen

ja lähetti kotkan joka päivä raatelemaan hänen
maksaansa, joka yöllä kasvoi entiselleen. Erään
tarun mukaan Herakles aikojen kuluttua tappoi

kotkan, vapautti P:n ja sovitti hänet Zeuksen
kanssa. Tarua on myöhempi aika kehittänj^t yhä
henkevämpään suuntaan, ja tässä on etenkin

Aiskhylokselle, joka trilogiassa käsitteli P:n vai-

heita, laskettava suuri osuus. Aiskhyloksella P.

esiintyy täydelli-sesti ihmiskunnan hyväntekijänä.

Taistelussa Kronosta ja titaaneja vastaan P. oli

asettunut Zeuksen puolelle, mutta kun Zeus voi-

ton saatuaan aikoi tuhota kurjissa oloissa elävät

ihmiset, niin hän kääntyi Zeusta vastaan ja aut-

toi ihmisiä opettamalla heille tulen käytön y. m.
Rangaistukseksi P. viedään Skythiaan, maailman
ääriin, jossa Hephaistos hänet kahlehtii kallioon.

Zeus on saanut tietää, että hänen valtaansa uh-

kaa jokin vaara ja että P. yksin voi ilmoittaa

sen hänelle ; siksi hän lähettää Hermeen vaati-

maan P:ta ilmaisemaan tietojaan. P. kummin-
kin kieltäytyy, iloiten siitä, että Zeuksenkin
hirmuhallitus kerran on loppuva, sillä kerranhan
on yhtyvä avioliittoon, josta uusi maailman val-

tias on syntyvä. Vimmoissaan Zeus murskaa kal-

lion ja syöksee P:n Tartarokseen. Pitkien aiko-

jen kuluttua P. kahleissaan jälleen kohoaa maan
pinnalle, jossa kotka saa raadella hänen sisäl-

myksiään. Mutta Zeus on muuttunut lempeäksi

hallitsijaksi, hän sallii Herakleen ampua kotkan

ja P. on valmis sovintoon Zeuksen kanssa. Hä-
nen sijastaan parantumattomasta haavasta sietä-

mättömiä tuskia kärsivä kentauri Kheiron menee
Manalaan. — P. on luultavasti alkuaan ollut tu-

len jumala, ja jumalana häntä paikoittain, ennen
kaikkea Ateenassa, palveltiin. L. T.

Pro mille (lat.), tuhannesta, tuhatta kohti;

merkitään "joa tai p. m.
Promiskuiteetti (lat. präm{'sc««« = sekoitettu),

yhteisvaimoisuus.

Promoottori ks. P r o m o t s i o n i.

Promotoriaali (lat. prä?not>(''re = siirtää edem-

mäksi), viranomaisen toiselle antama kirjallinen

määräys jonkin asian ratkaisusta tai muusta
toimenpiteestä. — Vanhemmassa ruots.-suom.

ulosotto-oikeudessa p.-menettely merkitsi sitä,

että maaherrat olivat velvolliset välittämään lain-

hakuja velkojan tai velallisen asuessa ulkopuo-

lellakin lääniä, mutta ulosottolaki on tämän pois-

tanut.

Promotsioni dat. prömoi?c're = tuoda esiin,

ylentää), yliopistollinen toimitus, missä tiede-

kunta henkilöille, jotka opintojen ja suoritettu-

jen tutkintojen nojalla ovat siihen oikeutetut, ja

kunnianosoitukseksi muillekin (kunniatohtorit)

antaa määrättyjä oppiarvoja. Suomen yliopistossa

ovat kaikki tiedekunnat oikeutetut panemaan toi-

meen p:eja. filosofinen tiedekunta antaakseen

maisterinarvon filosofian kandidaateille ja kaikki

tiedekunnat antaakseen tohtorinarvoja. Juhlalli-

nen maisterin-p. toimeenpannaan kolmen (t. useam-

man) vuoden väliajan jälkeen ja tohtorinvih-

kiäiset. kun joitakuita lisensiaatteja on sitä

varten ilmoittautunut. Maisterin- ja tohtorin-
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»rrot roidnan myö^ antaa ilman juhlallisia vih-

kiiiisit. Kun ennen v. 1828 kandiiluntin tutkinto
lueillii oli korkein. mikS (ilosofiso.«s:i ti>xle-

k r !ui.-v>M» voitiin suorittaa, käytettiin maisterin
: ; tyksen rinnalla tohtorin uinicä

(
fthilosoiihiir

:V, '..r no mngistcr). V;n 18"JS uudet siiiinniit

antavat niiille arvoille niiden erikoismerkitykset.
Kilo-otisen tiedekunnan p:n juliliillisiiuksien

t. I.ii.l.u hoitajaksi vihittAvHt (proinovfiidi)

v*lit>evat joukostaan n. s. ;; r a t i s t i n (= vnpau
l«ttu p.-nienoistaK VihkijU I. promoottori
(s. o. vuoro«.sa oleva tiedekunnan jii.seni laatii

kutsukirjan. Opintoansioiden nojalla on kahdella

kandidaatilla ju lisensiaatilla p:ssa kunniasijat

:

p r i m u s ja u I t i ni u s. joista maisterien pri-

mus vastaa ennen vihkimisen alkamista telitii-

vään m a i s t e r i k y s y m y k s e e n ja tohtorien

primus t o h t o r i k y s y m y k s e e n. Vihkimis-
t Iii-uudessa nuii.sterit sj«avat laakeriseppeleen,
- -i ik.sen ja arvokirjan. tohtorit tohtorinhatun,
luifkan ja arvokirjan. 50 vuotta sitten maiste-
reiksi villityt, vielii elossa olevat vihitiUin r i e m u-

maistereiksi. Vihkimisen kestiiessil esite-

tiiiln julilakuntaatti ja jaellaan painettu juhla-
r'i::.. \ilikimisen jillkeen siirrytjiiin yliopiston

1 julilakulkuee.<:sa Nikolainkirkossa pi-

'! p.-jumalaupalvelukseen. — Maisterin-
vilLkiiiisiin liiltyviit juhlallitiuudet kUsittiiviit tav.

kolme piiiväilt 1 :senii ovat .seppeleensitojaiset;

Jrsena itse vihkiäiset ja p.päivillliset: 3:ntena
huvimatka ja tanssiaiset.

Upsalan yliopistossa vietettiin ensimäinen p.

16«0. Turun yliopistossa 104:1. Erittäin juhlalli-

nen oli yliopiston JnO-vuotisjuhlan johdosta 184(1

toimeenpantu p. Ensimäinen teolojjiun tohtorien

p. suoritettiin Turussa KMS.
Uima- ja yleisurheilussa on myös toimeenpantu

P:eja.
"

(O. ile.i

Fromoveerata, seppelöidä maisteriksi, vihkiä
tohtoriksi, suorittaa promotsioni (ks. t.).

Promovendi /-<•'•/ ks. P r o m o t s i o n i.

Fromiilg^atsioni liat. prömulgiVliö), julkaise-

minen, erittäinkin lakien ja asetusten saattami-
nen kirialli.seen muotoon sckU sen asiakirjan alle-

kirjoittaminen, joka sisiiltäii lain tai asetuksen
tekstin eli ..lainsöilt.ijän tahdonilmaisun". P:iin
luetaan toisinaan myöskin n. s. puhlikatsioni
liulkisanttamiDen. kuuluttaminen), jolla tarkoi-
ti-taan sellaista tiiytHntö<)npanoloimen|>idettii (laki-

tekstin painattaminen viralliseen lehteen tai ase-

tiukokoelmaan. kirkoissa kuuluttaminen y. m. s.),

jolla «en «isilllys tehdään yleisesti tunnetuksi:
oikeimmin tämii kuitenkin on erotettava p:Bta.
vrt. Lb i n säUdn n tö. K. E.

Promulgeerata (lat. ;>rwnu/f;';'re = tehdä tun-
netuksi, julkaista) k». P r o m u I pa t s i o n i.

Promycelium, a I k e i h h ii o v a s t o. k».

R u o « t e H i ( n e t.

Fronaoa /•''-/, kreik. temppelissä ulkonevien
nivuseinien aulkema exihuone varsinaisen jumalan-
huoneen eilestä. h. T.

Fronataioni (lat. primun = eteenpäin kalteva)
on liike, joka kierläA raajan distaalipHiitä (siis

kyynärvartta ja kättä nekä jalkaa) sisäänpäin.
Koko r.iajan sisäänpäin kiertoa nimitetäiin aisään-

fäin tapahtuvaksi rotatsioniksi. H:n vastiik-

kaiiien liike on s u ii i n i t - i o n i. Kumpaakin
liitettä varten on r aksia n. s. HisiLän-

pkin kiertäjiä iproi, |a ulospäin kier-

:i

t&jiS (supinaattoreja). Käden p. ja aupinatsioni
liike kehittyy eläinkunnassa sitU korkeammalle,
mitä täydellisemmin käsi muodostuu tartunta-
elimeksi. 1'. K.

Fronefros, esimunuainen, ks. Munuaiset.
Pronomini (lat. ;»r(>»iö'meM = nominin sijainen),

a sein osa n a, a s e m o. substantiivin tai adjek-
tiivin laatuinen sana. jota käytetään nominin
(sulistantiivin fni adjektiivin) asemesta, s. o.

samoissa lausen.semissa kuin nominia. P:eja on
suomen kielessä viittä lajia: persoona-, de-
monstratiivi-, i n t e r r o <; a t i i V i-, r e I a-

t i i V i- )a. i n d e f i n i i t t i-p :e j a. Persoona-
p:t ilmoittavat määrätyn persoonan, nim. puhu-
jan (l:sen persoonan: minä, me), puhiitellavnn
(2:sen persoonan: sinä, te) tai jonkun kolman-
nen (3:nnen per.soonan : hän. he). Persoona-
p:ihin luetaan myös r e f I e k s i i v i-p. (itse-
kohtainen nsemo) itseni, itsesi, itsensä

j. n. e., joka oblikvisijoissa adverbiaalina ja ob-

jektina viittaa saman lauseen subjektiin (esim.

älä kehu ilsräsi'.). sekä vuorovaikutusta ilmoit-

tava resiprookkipronomini I. keski-
näisasemo (esim. rakastakaa (oi,vinnne I. loi-

nen toi.itanne). — D e m o n s t r a t i i v i-p :i s t a

(O s o i t t a v a i s i s t a) tämä ilmoittaa lähei-

sintä tai äskenmainittua. tuo kaukaisempaa ttii

ennciinutinittua tai tunnettua, se on epämääräi-
sempi ja viittaa tavallisesti johonkin ennemmin
puheenaolleeseen. Näitä käytetään myös d e t e r-

minatiivisessa (rajoittavassa) mer-
kityksessä. s. o. viittaamaan seuraavaan määräyk-
seen (tavallisesti relatiivilauseeseen) (esim. .ie on

mies, joka paikkansa pitää). — Interropa-
tiivi-p:eja (k y s y v ä i s i ä) ovat kuka. ken.

mikä, kiimiii ja kumpainen: niitä käytetään

aloittamaan sekii suoria että alistettuja kysymys-
lauseita. — R e I a t i i V i-p :t (t a k a k o li t a i-

8 et) viittaavat johonkin lauseyhdistyksen toisen

lau.seen sanaan (joskus kokonaiseen lauseeseen)

aloittaen samalla relatiivisen sivulau-
seen, rel.atiivilauseen (esim. Sano sinä.

john tiedät! Kävin siellä, missä sinäkin). —
I n d e f i n i i t t i-p:t (epämääräiset) ovat

1) relatiivi- ja interrosatiivi-p:ista miiodostu-

r.cita (esim. joku. jompikumpi, jokin, kukin, mi-

kään, jokainen). 2) indefiniitti.sesti käytettyjä

interropatiivi- ja relatiivi-p:eja (esim. kuka an-

taa kyynärän, kuka kaksi), 3) indefiniittisiä

adjektiiveja (esim. eräs. kaikki, molemmat, moni.

toinen, muu. koko. sama). A. K.

Frononseerata (ransk. prononcer), lausua sel-

vilsti.

Fronseeraussuola, antimonikloridi. .'^itä käy-

tetään, oliiviiiljyyn emulsioniksi sekoitettuna,

muodostamaan hienoa keinotekoista ruostepeitettii

tcräsesineiden, esim. kiväärinpiippujen pinnalle.

N. S.

Pronssi 'it. hronzo - malmi, < luultavasti

kreik. /iron^i'' = ukkonen), vasken ja tinan lejee

rinki. Viilistä p. sisältää myös sinkkiä ja lyi-

jyä. Etenkin iniiinaisajan p.-esineis.sä oli paljon

lyijyä syystä, että eroa lyijyn ja tinan välillä

ei tarkoin tunnettu. .Vykyiiän on p:ssa aina

suurin osa vaskea. Eri tarkoituksia varten lisä

tään vaihtelevia määriä tinaa. Mitä enempi ti

naa lisätään, «itä kovempaa on lejeerinki. Kui-

teiikaan ci lisätä .'15',^ enempää koska p:n lu-

juuK silloio alkaa vähentyä. P:in. jossa on alle
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6 % tinaa, voidaan helposti pusertaa kylmänä
ja myös takoa. Kun sulaa p :ia jäähdytetään

hyvin liitaasti, tulee se hyvin haurasta. Jos sitä

hehkutetaan ja äkisti jäähdytetään kylmässä ve-

dessä, tulee se sitkeätä ja pehmeätä. Valettaessa

p. usein tulee epätasaista .sentakia, että ensin

kiteytynyt osa sisältää metalleja eri painosuh-

teessa kuin koko massa. P:ssa, jota käytetään

kellojen valamiseen, on 80-77 % vaskea ja

-0-2Ö c; tinaa, Välistä on osa tinaa korvattu

lyijyllä. Se on kovaa ja sillä on hyvä kaiku.
— Kanuunapin tulee olla hyvin kovaa, lujaa

ia samalla hieman sitkeätä. Nämä ominaisuudet

on havaittu olevan sekoituksella, jossa on 89-91 %
vaskea ja 11-9 % tinaa. Intiassa, Kiinassa ja

Japanissa käytettyjen pronssipeilien massassa on

ti6.« % vaskea ja 33,s % tinaa sekä vähän lyi-

jyii. Taideteosten, kuvapatsaitten valamiseen käy-

tetyssä p:ssa on 80-90% vaskea. 3-8 rj, tinaa

ja 1-10 ^/c sinkkiä. Ilmassa muuttuu tällainen

p. viiriltään tummanruskeaksi ja ilman hiilihappo

muodostaa sen päälle vihreän kerroksen vaski-

karljonaattia. Paljon sinkkiä sisältävän p:n pin-

nalle muodostuu tummanruskeata kuonaa.

Eri koneosiiu (hanoiliin. venttiileihin. tiivistys-

renkaisiin, laakereiliin j. n. e.) käytetyllä prlla

on prosenttinen kokoomus erilainen. Noin O.oi ^
fosforia sisältävää kovaa fosforipronssia käyte-

tään pumppujen männissä, venttiileissä, laivan-

potkureissa y. m. Fosforia lisätään aluksi noin

1 <yc ja suurin osa siitä kuluu oksidien poista-

miseen lejeerinsristä. joka täten tulee hyvin lu-

jaksi. AluDiiniumi-p. sisältää 5-10 % aluminiu-

mia ja loput vaskea. Mangaani-p:ssa on tav.

•1.S % mangaania. Sähkölennätinlangoiksi käyte-

tään n. s. pii-p:ia, jossa on 99.si % vaskea,

0.0» f^r tinaa sekä vähän piitä. S. 8.

Pronssikausi ks. Esihistorialliset
ajanjaksot. TI palsta 816-818.

Pronssilakka, lakkaväriaine. jolla puu-, kipsi-,

metalli-, y. m. esineitä sivellään pronssin näköi-

seksi.
•

S. S.

Pronssitauti ks. Addisonin tauti.
Pronssituskone. laite, jo.ssa on useimmiten

umpinainen laatikko, minkä avulla jollakin side-

aineella sivellylle pinnalle puhalletaan pronssi-

jauhetta ; käytetään esim. paperiteollisuudessa ja

kirjansitomoissa. Laite en sovitettu sellaiseksi,

että saadaan talteen se osa pronssijauheesta, joka

oi ole tarttunut kiinni. V. H.
Pronssivihreä ks. Kromi vihreä.
Pronssivärit, jauhettuja metalleja tai lejee-

rinkejä, joita tavallisesti valmistetaan metalli-

Ichtiä tehtäessä jääneistä jätteistä. Tav. käytet-

tyjä metalleja ovat aluminiumi. hopea ja kulta.

Tapettien p:ejä tehdään lejeeringeistä. Seos,

jossa on 90-94 % vaskea ja 10-6 % sinkkiä, on
kullankeltainen. Hopeanvärinen on seos, jossa on
98 <^c tinaa ja 2 % sinkkiä. Musta ..rauta"-

pronssiväri on metallista antimonia. P:iksi nimi-

tetään myös muutamia pronssinkiiltoisia kemial-

lisia aineita kuten vedetöntä kromikloridia,
lyijyjodidia, y. m. tS. S.

Pronunciamiento [nimpiame'-] (esp.), halli-

tusta vastaan suunnattu kapinanjulistus.

Prony [iii'], Gaspard Clair Francois
Marie Riche (175.5-1839), ransk. insinööri,

tuli 1794 ficole polytechniqueen mekaniikan pro-

fes.soriksi ja oli v:sta 1798 kuolemaansa saakka

iScole des ponts et chauss6es'n johtajana. F. on
ra. m. suunnitellut ja johtanut Po-virran juok-

sun tasoittelutyötä sekä Genovan, Anconan ja

Venetsian satamien korjaustöitä. Hän on myös
suunnitellut jarrudynamometrin. Teoksia: „Nou-
velle architeeture hydraulique" (1790-96; 2 nid.)

;

..Legons de möcanique analytique" (1815: 2 nid.)
;

„Description h,vdrographique et historique des Ma-
rais Pontins" (1823). Monista ansioistaan P. sai

1835 pilarin arvon. (V. S:n.)

Pro'oimion [-o'i-J (kreik.), esilaulu, sittemmin
esipuhe, johdanto (lat. Proaimium)

.

Proomu (ruots. präm), yleensä tasapohjainen
alus, jolla kuljetetaan tavaroita pääasiallisesti

jonkun sataman piirin si.sällä, mutta toisinaan

pitempiäkin matkoja. P:ua kuljetetaan tav. hi-

naamalla, soutamalla tai merenpolijasta t.yöntä-

mällä. — On nivös höyry- ja moottori-p :uja.

F. IV. L.

Proosa (lat. prösa) , kielellinen ilmaisumuoto,

jota eivät runomitan rajoitukset ehkäise, suora-

sanainen puhe. suorasanainen tyyli, jokapäiväi-

sessä elämässä puhuttu ja kirjoitettu kieli, jota

samalla käytetään tieteen ja kaunopuheisuuden
palvelukseen sekä niissä runoudenlajeissa, jotka

(niinkuin romaani, näytelmä) yrittävät tarkasti

kuvata todellisuutta. — Proosallinen, tyy-

liltään suorasanainen, järkeisperäinen, jokapäi-

väinen, kuiva, ikävä, epärunollinen.

Propaganda [-a'n-J (lat. < propr;(7ö're = levit-

tää), ajatusten, mielipiteiden ja oppien (eritoten

teologisten ja valtiollisten) levittäminen. —
Tehdä p:a,a, koettaa saada kannattajia jolle-

kin asialle tai mielipiteelle.

Proparoksytonon [-}/'- J (kreik.) , sana, jossa

korko (acutus) on antepenultimalla (kolmannella

tavulla sanan lopusta lukien).

Pro patria (lat.), isänmaan puolesta.

Propedeutiikka (kreik. propnideia), esiopetus,

alustava opetus, ne tiedot ja henkiset taidot,

mitkä ovat edellytyksenä jonkun tieteen t. taiteen

harjoittamiselle. Filo.sofian p:ksi sanotaan lo-

giikan ja sielutieteen alkeiskurssia.

Propedeuttinen (ks. Propedeutiikka),
valmistava, alustava (opetus).

Propelli (lat. p/öpeVZere = työntää eteenpäin),

potkuri (ks. t.).

Propeptoni. muudan munanvalkuaisen hajaan-

tumistuote. albumoosi.

Propertius [-e'-], Sex tus (n. 5015 e. Kr.),

roomal. runoilija, kotoisin Umbriasta, oleskeli

jo varhaisesta nuoruudesta Roomassa. Kirjoitta-

nut etupäässä eroottisia elegioja (4 t. oikeam-

min 5 kirjaa), joiden esineenä on hänen rakas-

tettunsa Cynthia (Hostia). P:n esikuvina olivat

aleksandrialaiset runoilijat Kallimakhos ja Phi-

letas. 5 :nnessä kirjassa on isänmaallisia lauluja,

joiden aihe on Rooman hi.storiasta ja tarustosta.

Tekstijulkaisuja: Haupt (ynnä CatuUus ja Tibul-

lus. ö:s pain. 1885), L. Miiller (samoin, 18701,

Rothstein (1898).

Propinatsioni (lat. propi>iä'tiö = juomakehoi-

tus). oluenpano- ja viinanpoltto-oikeus.

Proplonihappo, yksinkertaisimpia rasvahap-

poja, C-HaO,, on vähässä määrin raa'assa puu-

etikassa ja voidaan monella eri tavalla valmis-

taa. P. ei esiinny luonnollisissa rasvoissa.

Proponeerata (lat. präpö'nere), ehdottaa, esit-

tää.
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Propontis ks. M a r m a r a m «' r i.

Proportsioni dat. pripo'rtw), suhde. Ia.-;i-

Propositsioni (lat. prvposi'liO), e«itys. lueillli

«•rityi-ipsti Imllituksen osilj», joka edd&kuuuuUc
annetiiau. ks. Esitys.
Propre«tori ks. P r o k o d s u I i.

Propri iliit. propriunt - oma) , i* r i s n i m i,

koukrt-vttineii sub:<tautiivi, joka limoittua yhden
oliivän tai elottoiniiu esineen erityisen nimen
lesini. Elias Luiinrot, Suomi, Imatra, Kalevala).

»rt. .\ p p e I I a t i i V i.

Propria manu (lut.), omakätisesti.

Pro priiuo f-i] (lat.). en^iksi.

Propsi k^. i' u u t u V a r a I a j i t.

Propylaiat 1. propyleet. alkuaan yleensit

|>ortin eteen koristelutarkoituksessu rakennettu
laajennus, sittemmin loisto()ortti. Tunnetuimmat
p. ovat Ateenan (ks. t.) akropoliille vievät, jotka
Xlnesikles 4:!7-4:!2 e. Kr. rakensi. L. T.

Propyliitti. alkujaan porfyriittiil tai ande-
siittia, joka on muuttunut vihertäväksi, run-

saasti kloriittia ja epidoottiu sisältäväksi vuori-

lajiksi. P:ien yhteydessä esiintyy usein rik-

kaita kulta- ja hopeamalmeja (Unkari, Mek-
sikko). E. M-iien.

Pro rata (lat.), kunkin osuuden mukaisesti;

suhteellisesti.

Prorogatsionl (lat. pr6rog<l'tiö = pidentämi-
nen!. 1. Jonkin toimituksen, kuten oikeuden
tui parlamentin istunnon lykkääminen tai piden-

täminen. — 2. Valinta. Forum proro<iationis

on 8C tuomioistuin, joka asiallisten sopimuksen
nojalla on pätevä käsittelemään jotain juttua,

k.<. O i k e u s p a i k k a. El. K.

Prosa ks. Proosa.
Proscenium /•«'/ ilat.: myös pröaccEnium)

,

näyttiiniun etuala; näyttämö.
Prosch Iproäj, Ferdinand \'ictor AI

phon» 1 1820-85), tansk. eläinlääkäri ja karjan-
jalostaja, tuli 1833 elUinlääkärikouluu opet-

tajaksi ja lR;i8 maanviljelyskorkeakoulun leh-

toriksi. P. on huomattavasti vaikuttanut viime
vuosisadan loppupuolen karjanhoidon edistykseen
tarmokkaa->ti esittämällä puhdassiitoksen ja va-

linnan merkitystä.

Prosedyyri (ransk. procidure). menettely.

Prosektori (lat. prö»«>u'rc= leikata eteen),

aiialomia.<alei^,ia (myös patolo<.'is-anatomisiflsa

lailck.sissa) toimiva, assistenttia vast^iava virka-

miei), jonka (ehtiiviin kuuluu leikkelyharjoitiis-

ten ohjaaminen ja näytepreparaattein valmis-

telu. Meidän yliopistos.samme ci nykyään p:n
virkan oh-, vnnn He korvataan apulaisen ja as-

nintentin viroilla. V. A'.

ProBelyytti (krcik. prox(''<!/''>« = listlksitullut),

alkuaan juutalaisuuteen liittynyt vierasuskoinvn.
joka kävi juutalaisessa Hapattijumalanpalvcluk-
sessa, noudatti juutalaisia ruoka.iiUintöjä y. m.,

»ilti kuitenkaan täydclliHefiti juutalaisuuteen
kfljlntymätlä (vrt. Ap.' t. 10,; I3„, „; 2,o, missä
..jumalaa[>clkiUlväinet" ja ,,käännynnäiset" tar-

koittavat proselyytlejä) ; sittemmin nimitys tar-

koittaa niitä muukalaisia, jotka ympärileik-
kauksen, kaNtcen ja eräiden uhrimenojen kautta
iriiirxlollisestikin kääntyivät juutalaisuuteen. Sen
tjiikaiin sanotaan mulliinkin uskontoihin vastu-

kuäntyneitä p:ikKi. — Nimitys porttiproae-
lyytti esiintyy vnsta 13:nnelta vuosis. al-

kaen j. Kr. tarkoittaen juutalaisten keskuudessa
asuvia muukalaisin, jotka eivät olleet liittyneet

juutalaisuuteen. Laajemmassa nierkitykses.sä sitä

käyttävät eräät juutalaiset kaikista kristityistA

tahtoessaan teroittaa, että kristitytkin noudatin

vat n. s. noakilaisia käskyjä s. o. välttävät epä-

jumalanpalvelusta, jumalanpilkkaa, murhaa, hau
retllisuutta, varkautta, esivallan vastustusta ja

elävien eläinten lihan nauttimista. A. F. Po.
Frosenkymi, kusvit., suippusolukko, ks. S o

lukko.
Prosentti (lat. prö centum = sadalta, sataa

kohti; ruots. procent ; saks. ProzenI \ itäv. ptr-

icnl; ransk. poiir nnt, enj;l. per ccnt; it. per
coiilo\. Monessa tieteessä kuten tila.stotieteiMsft,

fysiikassn, kemiassa j. n. e. on tavallista mer
kita kokonaista, josta osia luetaan. 100 :ksi, koska
siten saadaan nämii osat lausutuiksi kokonaisilla

tai suuremmilla murtoluvuilla. Samoin otetaan

liike-elamässil, kun on laskettava voittoa tai kor
koa jostakin piiUomusta, 100 voiton laskemisen
perustaksi ja ilmaistaan, montako 100:nnetta
o.siui 1. p:ia voitto on tai lainanannossa korko
on oleva pääomasta. Luvusta a saadaan siis p

p:ia, kun a kerrotaan ,-:;7. ;lla (siis 7;;.). Laii-

sekc -j- merkitsee, montako p:ia luku a on

6 :slii. l':ia merkitään lyhyesti % (esim. 5%).
U. S:n.

Proserpina ks. P e r s e p h o n e.

Prosessi ilat. jiröcrasiis = eteneminen, kulku).

1. LiiUke- ja luonnontieteellisessä kielessä toi-

minta, tapahtuniankulku tai kehitys, esim. bio-

loginen, kemiallinen p. — 2. Menettely (prose-

dyyri). — 3. Oikeudenkäynti (ks. t.), menet-
tely oikeuden eilessä, jolla jokin riita- tai rikos-

asia ratkaistaan, sekä sitten ne oikeusnormit,
joilla tätä menettelyä säännöstellään, ks.

P.-o i k eu 8. P.-t o i m i n t a (saks. Prozcssbe
trieb) on joko viranomaisten tai asiallisten toi-

mintaa prssa. Esim. haasteen toimittaminen,
istunnon määräjiminen, todistajain kuulustelu.

pöytäkirjan pitäminen y. m. on edellistä, haas-

teen pyytäminen, kantaminen ja vastaaminen
y. m. jälkimäistä. ICl. K.

Prosessioikeus, ne oikeusnormit, jotka sään-

nöstelevät oikeudenkäynnin sanan laajimmassa
merkityksessä. Nämä oikeusnormit sisältyvät

pääasiassa oikeudenkäymiskaareen ja ulosotto-

hikiin. P:lla ymmärretään myöskin tieteellistii

esitystä näistä oikeusnormeista. Tärkeimniiit

teokset p:n alalla ovat: R. A. Wrede, ,,Finland8

frilllandc civilproeessrätt", O. Hj. CJranfclt,

„,Straffproctssrätt". H. A. Wrede. „Utsökning8-
väsendel". El. K.
Prosessioni (Int. pröf&sfiiö, < pröccdcre = as

tua eteenpäin I, juhlakulkue.

Prosessitoiminta ks. Prosessi.
Prosessuaalinen (ks. Prosessi), oikeudeu-

käynliii koskeva.

Prosimii ks. P u o 1 i a p i n a t,

Prosit fö-J (lat.), olkoon hyväksi I, olkoon
onneksi

!

Proskrlbeerata (ks. Prosk riptsion i),

kurkdittaa maasta.

Proskriptsioni (lat. pröacri'ptiö) , muinaisessa
lioomassa kirjoitettu julkinen tiedonanto 1. kuu-

lutus, Sullan ajoista saakka lainsuojattomaksi
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tekemineu, koska laiusuojattomien (proskribee-

rattujeii) nimet piirrettiin julkiseen tauluun.

Tatu Sullau alkamaa tapaa jäljittelivät triumvirit

Octavianus, Antonius ja Lepidus.

Proskurov [-»'-], piirikuunankaupunki Lou-
nais- \'enäjällä, Podolian kuvernementin pohjois-

osassa, rautatien ja Bugin varrella. Ploskajan
suussa; 40.611 as. ilOlO), paljon juutalaisia. —
Muutamia kouluja, sairaaloita. Harjoitetaan mel-

koista sokeri-, tupakka- ja myllyteollisuutta.

.Suuret kasarmit.

ProsobrancMata ks. E t u k i d u k s i s e t.

Prosodia (kreik. prosödi'ä). oppi kielen ään-
teiden, tavujen ja sanojen laajuus- ja korko-
seikoista etenkin silmälläpidettäessä runosäkeen
rakennetta. A. K.
Prosodiikka (kreik.), prosodia (ks. t.).

Prosopis, hernekukkaisteu heimoon kuuluvia
piikkisiä puita tai pensaita troopillisissa ja

subtroopillisissa seuduissa. Komeasta, Argentii-

nassa kasvavasta P. albasta, saadaan algar-
r o b a nimistä käytepuuta. K. L.

Prosopopoiia [söpopoiiaj (kreik.), henkilölt-

semineu.

Prospekti (lat. pröspe'ctus) . 1. Näköala, ulko-

näkö, näyttökaava; vanhemmassa taidetermino-

logiassa katujen, torien, taloryhmien y. m. esi-

tys. — Pietarissa eräiden pääkatujen nimitys,

esim. Nevskij prospekt. — 2. Urkufasadin piip-

pujen nimitys. — 3. Painettu ilmoitus, joka si-

sältää yksityiskohtaisia tietoja jonkun hank-
keissa olevan yrityksen, kirjallisen tai muun,
suunnitelmasta. J. F.

Prospäkkäri (amer. suom., < engl. prospec-

tor) , kullanetsijä.

Prostata (kreik, prosta'tes) 1, eturauha-
nen, pariton elin miehen virtsarakon alapuo-

lella, peräsuolen ja häpyluiden välissä. Kauha-
sen etuosan lävistää virtsaputki. P. on useam-
man siikkimäisen rauhasen muodostama. Maini-
tut rauhaset avautuvat virtsaputkeen ja niiden

erite sekautuu siittiöiden kanssa ejakulatsionin

tapahtuessa. P. lasketaan n. s. aksessorisiin

siitinelinrauhasiin kuuluvaksi. Se tavataan mel-

kein kaikilla nisäkäslajeilla (puuttuu Mono-
tremata-, Marsupialia-, Edentata- ja Cetacea;-

ryhmiltä). Täydessä kehityksessään se tavataan
vain urospuolisilla, mutta sen surkastuneita jät-

teitä on muutamain ryhmäin (jyrsijät, hyön-
teissyöjät) naarailla virtsaputken ja emättimen
välisessä sidekudoksessa. P:n sisällä tavataan
pieni pariton umpipohjukka, surkastunut jäte

MuUerin käytävästä, joka on saanut nimekseen
uterus masculinus, koiraksen emä. Y. K.
Prostitueerata (lat. prösiitu'ere), oik. asettaa

julkisesti tarjolle, nähtäväksi; häväistä; asettaa
haureuden palvelukseen, — Prostituee-
rattu (nainen), haureutta ammattinaan har-

joittava, ks. Prostitutsioni.
Prostitutsioni (lat. prösttf«'cre = paljastaa, pi-

tää tarjolla eli kaupan) merkitsee nykyisessä
kirjallisuudessa ja myöskin lainsäädännössä joko
sitä yhteiskunuallista ilmiötä tai sitä elintapaa,

jolle On ominaista että henkilö, mies tai nai-

nen, säännönmukaisesti hankkii itsellensä tu-

loja satunnaisiin, irrallisiin sukupuoliyhteyk-
siin antautumalla tai myöskin tällaista elin-

tapaa viettäväin henkilöiden — n. s. p r o s t i-

tueerattujen — luokkaa semmoisenaan

(kollektiivisesti). Kun kuitenkin miehinen p.

on harvinainen, tarkoitetaan prostitueeratulla

yleensä — ja niin rikoslaissammekin — naista,

joka ammattimaisesti harjoittaa haureutta eli,

kuten rikoslaissamme sanotaan, „antautuu hau-
reuden välikappaleeksi". P. esiintyy joko j u 1-

kisena p:na, jolloin prostitueeratut jiilkisesti,

ammattiaan yleisöltä peittelemättä, tarjoutuvat
haureuden harjoittamiseen, tai salaisena
p:na, jolloin taas prostitueeratut, joilla silloin

tavallisesti ainakin nimeksi on joku muu am-
matti, koettavat sal.tta siveettömän elämänsä
muilta kuin mahdollisilta „tuttaviltaan". Missä
prostitueeratut ovat asianomaisten viranomaisten
antamain ohjesääntöjen ja niiden määräämän eri-

koisen valvonnan ja tarkastuksen alaisia, siellä

tehdään ero ohje s äänteisen ja sala-
p:n välillä. Riippuen taas siitä paikasta tai

siitä tavasta, missä tai millä prostitueeratut

itsellensä hankkivat tuttavuuksia ja tekevät näi-

den kanssa sopimuksia, puhutaan bordelli-
(ks. alemp.) , katu-, kahvila-, sanoma-
1 e h t i-i 1 m o i t u s-, myymälä-, tanssi-
a i s- y. m. p:sta. Jos joku ainoastaan lyhyen
ajan, satunnaisesti työn puutteen pakottamana
haureutta ansiokseen harjoittaa, puhutaan tila-
päisestä p :sta erotukseksi vakinaisesta.
— Eri aikoina ja eri kansain keskuudessa on p.,

jonka juuret ulottuvat yhtä kauaksi kuin ihmis-

kunnan historiakin, ilmennyt eri muodoissa ja

eri nimillä. Kestiystävyyden verhoon vastalah-

joineen pukeutuneena se tavataan useiden luon-

nonkansain keskuudessa tänäkin päivänä ja se

oli vanhalla ajalla tässä muodossa yleinen monin
paikoin, liittyen taas toisaalla, varsinkin Eufrat-

ja Tigris-jokien varsilla olevissa maissa, jo var-

haisina aikoina uskonnollisiin menoihin jumalien
palveluksessa. Niinpä muinaisessa Babylonissa oli

jokaisen ruumiilliseen täydellisyj-teensä kehitty-

neen naisen velvollisuus uhrata neitsyytensä

Belit-Mylitta jumalattaren kunniaksi tämän temp-

pelissä antautumalla vieraalle miehelle, joka

tästä antoi lahjan, alkujaan temppelille, mutta
sittemmin itse uhrautuneelle. Nämä menot, jotka

aikain kuluessa kehittyivät tosi-p:ksi (t e m p-

p e 1 i-p.) ja muuttuivat hurjaksi irstailuksi, le-

visivät kaikkialle länsi-aasialaisten kansain kes-

kuuteen ja siirtyivät sittemmin myöskin Kreik-

kaan ja tämän kautta Roomaan, missä maissa
useat temppelit muuttuivat julkisiksi haureuden-

huoneiksi ja jumalien kunniaksi näissä vietetyt

juhlat sukupuoli-irstailuksi. Vanhan ajan kan-

soista olivat juutalaiset ainoat, jotka pitivät hei-

dänkin keskuudessaan aikaisempina aikoina esiin-

tynyttä kestiystävyys- ja uskonnol-
lista p:ia paheena, joka Mooseksen laissa oli

kielletty. Mutta kun p. kaikista kielloista huoli-

matta, ei ollut täälläkään tukahutettavissa. oli se

vieraiden kansain naisille sallittu, ja perustet-

tiinpa tuomarien ja kuninkaiden aikana ylei-

sillä varoilla julkisia huoneistojakin näitä var-

ten — oraan kansan tyttärien suojelemiseksi.

Tästä syystä ja kun p:n, jota itsessään ei

muualla pidetty siveellisesti hyljättävänä, kuiten-

kin katsottiin synnyttävän yhteiskunnallisia epä-

kohtia ja vaaroja, pyrittiin myöskin sekä Krei-

kassa että Roomassa erottamaan prostitueeratut

erityisiksi yhteiskuntaluokiksi (esim, d e i k t e-

riadit, hetairat; prostibulse, me-
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rrtrirr«) m. m. lieiJiin nsiintojiiiin. lusiiinpnik-

kojAitn, pukujsan, ulkonaista o>iinlyniistiUiii ja

luyttskiii oikeuksiaan s&knnöittelevillli laiMlla jn

mUriyksillä. Niinpä f»\m. v:8tu ISO e. Kr. pi-

dvtliiii Hounuissii luettelon kaikista prostitueera

tuista ja tiiytvi siellti rnnpiistuksen uhalla jo-

kaisen, joka iinlautui liaureuden liarioittaiiiiso<>ii,

pyytU asiauouiaiueu lupa siihen. Keskiajiilht sekii

kristinusko uusine uskonnollisine ja siveellisinc

kiii«ittfineen että myöskin vanha germaanilai-

neu oikeus ja germaanien maailnutnkatsonuis
aiheuttivat täydellisen kiiäiiteen yhteiskunnan
suhtautumisessa p.iin. joka nyt sokil uskun-
Dollistflla ettU siveellisoltii kannalta sai ankaran
tuomion osokseou. Mutta tiUtä hnolinintta ja

huolimatta rangaistuksista ja ajoittaisista veri-

sistäkin vainoista p. levisi leveneniislUiin pakot-

taen lopulla yhteiskunnan perheen puhtauden
•iuojelemiseksi tunnustamaan p:n ainakin sic-

dettäviik»! mUiiriityssit mucdossa ja rajoissa.

J.i niin uudellakin ajalla. jolloMi aluksi, osaksi

muuttuneiden yhteiskunnallisten olojen, osaksi

uskonpuhdistuksen vaikutuksesta, mutta ennen-

kaikkea senjfilkeen kuin oli opittu tuntemaan
p. suureen valtaan piiässeiden. vaarallisten ja

yhteiskunnan voimia jäytävien venet-risten tau-

tien pahimmaksi levittäjäksi, ryhdyttiin sitä ah-

distamaan ja vainoamaan ja sulkemaan keski-

aikaiset, toisin paikoin yleisillä varoilla raken-

netut ja jo miltei suorastaan hyödyllisiksi kat-

sotut, useinkin erityisten virkamiesten hallinnon

alaiset julkiset haureudenhuoneet n. s. b o r-

d o I I i t (anplosakä. horda = huonei. Mutta nytkin,

kun kaikki vainot ja ranjniistusmääräykset osoit-

tautuivat turhiksi, pääsi se käsityskanta voinuuin

että p. on välttämätön pahe. joka ei ole hiivitct-

tävissH. vaan jota täytyy sietää: sen juuret ovat

«iksi s\-vällä yhteiskunnallisissa ja taloudelli-

sissa oloissa ja ihmisluonteessa, sen syyt sekä
ulkonaiset että sisäiset siksi moninaiset että se

pakkokeinoin ei ole tukaliutettavissa, vaan ha-

icee itsellensii aina uusia muotoja ja teitä. Yh-
teiskunnan tehtäväksi jäi ainoastaan koettaa

mikäli mahdollista pysyttää se määrätyissä ra-

joissa ja ehkäistä sen aiheuttamia sekä siveel-

lisiä että terveydellisiä vaaroja. Tämä tarkoi-

tusperä katsottiin paraiten voitavan saavuttaa
asettamalla prostitueeratiit poliisiviranomaisten

erityisen valvonnan Ja suännöllisen, pakollisen

liiakärintarkastiiksen ja -hoidon alaisiksi sekä
eristämällä heidät asumaan joko hordellciliin tai

pienempiin nsiintoihin saman, tavallisesti um-
pinai>esti päättyvän kadun varrelle (breme-
niläinen järjestelm ä). Kdelläkerrotulle

pohjalle rakentuu ranskalaisen esikuvan mukai-
nen n. s. o h j e 8 ä ä n t ö i n e n p., joka nytkin
vj<'lä. yksityiskohdissaan tosin vaihdellen eri

f>
Ilkoin mutta itse ytimeltään samanlaisena on

v " i--:i iiseisiia sivistysvaltioisHa. — }' -.n ohje-

rriislä vastaan on viimeisten vuosi-

.
1 kuluessa nouasiit Englannista lähtöi-

sin oleva, kaikkiin sivistysmaihin levinnyt huo-
mattava kansainvälinen liike n. h. f e d c r a t-

Hieni-liike eli a h o 1 i t s i o n i s m i, joka,

oaoittacn ohjesflännöittämisen loukkaavan yleisiä

olkeiu- ja moraaliperinnlteita ja olevan ristirii-

daaia yleisen lain mUärllystcn kanssa sekä viime
nikoin» myöskin vedoten sen. lääkäripiireissä-

kin cpttilyksenalaiseicsi tulleeHeen tarkoituksen-

nuikaisuuteen ja tehokkaisuuleen veneeristen tau-

tien leviämisen ehkäisijänä, viuitii sen lakkautta-

mista ja p:n jättämistä ..vapaaksi", milloin se

ei joudu ristiriitaan hyviä tapoja, siveelli-

syyttä ja yksilön terveyttä suojaavien yleisten

lakien kanssa, joiloin näitä sovelhitettakcKin

myöskin miehiin eikä ainoastaan naisiin; kei-

noina p.vaaran elikUiseniiseksi ja vähentämi-
seksi osoittaa aholitsionismi m. m. sosiaalisten

olojen parantamisen, tietojen levittämisen ve-

neerisistä taudeista. lieli)osli saatavissa olevan
ja mikäli mahdollista maksuttoman lääkärinhoi-
don j, n. e. P;n ohjesääntöisyys onkin nyltem
min lakkautettu En;,'laiinissa, Alankomaissa. Ita-

liassa, Tanskassa. Norjassa ja Sveitsissä. Tois-

taiseksi on kuitenkin ..jirostitutsionikysymys"

ratkaisematta; mitään yleisesti hyväksyttyä, tyy-

dyttävää järjestelmää ei ole olemassa moninai-
sista siinä suhteessa tehdyistä tutkimuksista ja

ehdotuksista huolimatta.

.Suomessa p;n ohjesääntöisyys lakkautettiin

senaatin i>iiiitöksellä 10 p:ltä toukok. 1907, jol-

loin määriittiin. että alkujaan arm. kuulutukseen
14 piitä heinäk. IST.") ja sittemmin veneeristen

tautien vastustamisesta annettuihin arm. asetiik-

tukseen ja kuulutukseen 28 p:ltä toukok. 1894
nojautuva olijesäiintöisyys niissä niäärättyiue

tarkastustoimistoineen oli lakknutettjiva ja mai-
nittujen, edelleenkin voimassaolevain asetus-

ten säiitämä p:n valvonta ja siihen liittyvät

toimenpiteet veneeristen tautien levenemisen eh-

käisemiseksi olivat siirrettävät poliisivirmiomai-

silta terveydenlioitoviranomaisille ; samalla vali-

vistettiin erityinen ohjesiiäntö veneeristen tau-

tien vastustamiseksi Helsinkiin perustetulle ter-

veystoimistolle, jommoisia toimistoja sittemmin
on perustettu myöskin Turkuun, Viipuriin, Tam
pereellc ja \"aasaan eli samoilun kaupunkeihin,
joissa aikaisemmin oli ollut tarkastustoimistot.

Yleiset bordellit hävitettiin maastamme 1S80

luvulla. Voima.ssa-oleva rikoslakimme rankaisee
naisen, joka yleisesti antautuu haureuden har-

joittamiseen. [Laoroi.x, ..llistoire de la prostitu-

tion" (18.>l-.')4; kiUlnn. saks.). Gruber. ..Die Pros-

titution vom Standpunkt der So/.ialhypiene aus
betraehtet" (2:nen pain. 190,5).] ks. edelleen A a-

tarte. Bordelli. Veneeriset taudit,
A b o 1 i 1 R i o n i s m i. F e d e r a t s i o n i-1 i i k e.

II a u r e il s, A. K-H.

Prostratsioni (lat. iir<i.ilr'rnerp = masentaa),
ankara niumiinvoiiniiin heikentyminen.
Prostvik f Jiriisi Vik/. 1. P.Norrby, 1 '/,

manttaalin stiuruinen ratsutila Nauvon i>itä-

jässä. Kuulunut 1700-liiviilta alkaen af ScIiultCn-

suvulle. jonka hallussa vielä nyk. (1914) on. —
2. P.-.Söderby, 1 '/> manttaalin suuruinen

I

ratsutila Nauvon pitiljiissä. Pinta-ala n. ."iOO ha.

I Meijeri. — Kunlni ITnoluviilla TTafjelberp-su-

; vulle ja on m. m. Otto .Julius llagelstamin »yn-
' tymäkoti. Nyk. omistaja (1914) tilanomistaja

C. Willber^'.
"

A. /;.>.

ProstyloB (kreik.). temppeli jonka naokscn
edessä on. tavallisesti nelipvlväinen. avoin Imlli.

U-o N.
Protagoni, Tniiiiilan aivojen, selkäytimen, y. m.

kudoksissa sekä veressä tavattava aine, joka bn-

ryyttivodellä keitettäessä lohkeaa eerebriiniin

ynnä leriliinin hajaantumistuottcisiin.

Protagonisti (kreik, pr(ilnriihii'nli's), kreik.
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draamassa ensimäinen ja alkuaan ainoa näytte-

lijä.

Protagoras /prötapo'-] (n. 480- n. 411 e. Kr.),

loistavin miiinaiskreik. sofisteista, synt. Traa-

kian Ahderas.^a, hukkui pakomatkallaan Atee-

nasta, jossa häntä oli syytetty jumalattomuu-
desta. P.n tietokriitillinen perusväite, että ,, ih-

minen on kaiken mitta", tarkoittaa, että tie-

tomme on iliinisen omien aistimien tuottama,

eikä mikään yleispätevä, ilmiöiden tosiolemusta

vastaava totuus. Jumalista P. ei sano tietävänsä,

onko heitä olemassa vai eikö. Xäillä absoluut-

tista tietoa kieltävillä väitteillään, jotka tosin

piilevät jo Herakleitoksen kaikkivirtaamisen
opeissa, P. tuli ainoastaan skeptikkojen tienrai-

vaajaksi; vasta uuden ajan kriitilliset ja agnos-

tiset suunnat ovat hänen nerokkaan alkuun-
panonsa täyden kantavuuden oivaltaneet. R. L.

Protandria = proterandria.

Proteacese, kaksisirkkaisheimo. pensaita ja

puita, joiden lehdet ovat ainavihannoivia, usein

nahkeita, kukat 4-lukuiset, tiheissä kukinnoissa.

N. 1.100 lajia, melkein kaikki et. pallonpuolis-

kolla, lukuisimrain Austraaliassa. Useita su-

kuja: Proica, Leucadendron (Kap-maan ..hopea-

puu"). Grevillea, Hakea y. m. viljellään kasvi-

huoneissa. K. L.

Proteesi (kreik. prothesis), tekokappale, asian-

haarain mukaan kulloinkin muodostettu esine,

jolla koetetaan korvata jotakin hävinnyttä tai

muuten vnjanaista ruumiinkudoksenosaa.
Protegeerata 1. protezeerata (ransk. pro-

lipcr. lat. < pröte'ricre). suojella, suosia.

Proteidit k s. Munanvalkuaisaineet.
Proteiiniaineet ks. Munanvalkuaisai-

neet.
Protektoraatti. protektorin (ks. t.) valta tai

hallitusaika : suojelussuhde. sellainen valtioyhdis-

tys, jossa toinen, heikompi, valtio on asettunut

toisen, voimakkaamman suojeluksen alaiseksi ja

samalla tav. myöntänyt jälkimäiselle, .,suojeli-

jalle" eli protektorille. oikeuden asioissaan ja

alueellaan käytellä sellaista julkista valtaa,

jonka harjoittamiseen sillä muuten ei olisi oi-

keutta. Vastakohtana useimmille muille valtio-

yhdistysmuodoille p. ei ole mikään tarkkamää-
räinen ja yhdenmukaisten oikeusperiaatteitten

hallitsema, mikä seikka on likeisessä yhteydessä
sen kanssa, että p:n alaisia säännönmukaisesti
ovat sellaiset, varsinaisten sivistysmaitten pii-

riin kuulumattomat valtiot, jotka eivät aina-

kaan täysin kuulu kansainväli.seen oikeusyhtei-

syyteen. Lisäksi tulee, että p:ssa tav. piilee

,,suojelijan" vallanlaajennuspyyteitä, se kun mo-
nasti käyttää p:ia vain alkuasteena täydel-

liseen vallanalaisuuteen. Vaikka siis ..suojelija"

on sitoutunut puolustamaan ..suojattia" vieraita

valtioita vastaan, uhkaa jälkimäistä useimmiten
juuri edellisen puolella suurin vaara. Kun siis

sanotaan p.-suhteen olevan kahden valtion kesken
olemassa, niin tästä ei vielä voida päätellä, minkä-
laatuinen tuo yksipuolinen riippuvaisuussuhde yk-

sityiskohdissaan on. vaan vaatii tämä kysvmys
kussakin tapauksessa erikoista käsittelyä. Hyvin
yleinen on kyllä tieteisopissa se käsitys, että p.

on pelkkä kansainvälisoikeudellinen sopimus-
suhde, joka ei vähennä suojehiksenalaisen val-

tion suvereenisuutta ja joka. oikeudelliselta kan-

nalta katsoen, on sen purettavissa. Tämä oppi

ei kuitenkaan ota tosioloja asianmukaisesti huo-
mioon. P:n sopimusperäisestä syntymätavasta
huolimatta suhde molempien valtioitten välillä

useasti muodostuu sellaiseksi, että heikompi to-

della joutuu väkevämmän valtiovallan
alaiseksi ja siis menettää suvereenisuutensa.
Tähän nähden moni erottaa toisistaan kansain-
välisoikeudelliset p:t, joissa oikeussuhde on puh-
taasti sopimusperäinen ja ..suojeluksen.alaisen"

valtion riippuvaisuus johtuu siitä, että se vapaa-
ehtoisesti on alistunut erinäisiin valtansa rajoi-

tuksiin, sekä valtio-oikeudelliset p:t, joissa „suo-

jalti" on vieraan vallau alainen eikä siis enää
suvereeninen valtio. Kun p.-suhteet usein ovat
epämääräisiä ja vaihtelujen alaisia, eivät nämä
molemmat muodot kuitenkaan käytännössä aina
selvästi erottaudu toisi.staan. Siihen nähden, että

suojehiksenalaisen valtion kansainvälinen toi-

mintakelpoisuus aina on rajoitettu, useat tutki-

jat nimittävät tällaista valtiota puolisuvereeni-

seksi (vrt. Suvereenisuus): tämä itses-

sään ristiriitainen käsite on kuitenkin hylät-

tävä.

Nykyajan suurten siirtomaavaltioitten (Eng-
lannin. Banskan, Saksan y. m.) vieraissa maan-
osissa harjoittamassa vallanIaajennuspolitiikass;x

p :eilla on sanpen suuri merkitys. Varsinkin
Kauska on luonut tyypillisiä p.-suhteita. Sen
.,suojelusta" nauttivat m. m. Tunis, Annam.
Kambodsa sekä v:sta 1911. Ransk.an ja Saksan
välisen pitkällisen kilvoittelun ja niiden vihdoin

aikaansaaman järjestelyn jälkeen, Marokko. Nä-
mä p:t eivät ole kaikissa kohdin samanlaiset,

mutta yhteistä niille on, että ..suojelija" täy-

dellisesti tai melkein täydellisesti estää ..suo-

jatin" olemasta välittömissä suhteissa vierai-

siin valtioihin, ylläpitää järjestystä, sotilaalli-

sesti miehittää määrätyt paikat sekä ottaa

omaan huostaansa eräät hallinnon haarat. Sa-

mat yleiset piirteet tavataan muittenkin val-

tioitten p :eissa. — Moni p. on ennemmin
tai myöhemmin muutettu täydelliseksi vallan-

alaisuudeksi hävittämällä ..suojatin" valtiollinen

olemassaolo. Niinpä Ranska 1885 asetti Mada-
gaskarin „suojeluksen.sa" alaiseksi, mutta teki

siitä jo 1896 tavallisen siirtomaan. Sitävastoin

Abessiinian 1. Etiopian, jonka Italia 1889 teh-

dyllä sopimuksella oli asettanut eräänlaisen suo-

jelusherruuden alaiseksi, 1896 jälleen onnistui

palauttaa täysi riippumattomuutensa. — Egyp-

tissä, joka oikeudellisesti on Turkin vasallivaltio,

on Englanti v:sta 1882 asti harjoittanut puh-

taasti tosiasiallista, oikeusperustetta vailla ole-

\ aa julkista ^ aitaa. Kuban tasavalta ei ole Yhdys-

valtain p:n alainen, vaikka tämä valta kyllä on

hankkinut itselleen laajan oikeuden sekaantua

Kuban asioihin.

Kun p. on valtioidenvälinen suhde,

on luonnollista, että valtaa, jota jokin sivistys-

valtio harjoittaa varsinaisissa siirtomaissaan, ei

voida sanoa p:ksi. vaikka toisinaan erehdyttä-

västi puhutaan siirtomaa-p :sta (protectorat colo-

nial). — Toiselta puolen pelkkä suojeluksen lu-

paaminen toiselle valtiolle ei perusta p: ia: niinpä

San Marinon tasavalta ei ole Italian p:n aliii-

sena. [Heilborn, ,.Das völkerreehtliche Protecto-

rat" (1891) ; Despagnet, ,,Essai sur les Protecto-

rats" (1896): Bornhak. ..Einseitige Abhängig-

keit.sverhältuisse unter den naodernen Staaten"
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(1A!>Ö): Bo$:hitclievitsch. ..HalbsouveriiuitKt"
• 19031] K. F..

Protektori (lat. prOte'ctor < ;>r(}<<-'«7prc = suo-

jeUiii. suojelija; vitltionlioitaja. — Nimitys esiin-

tyy riirsiukin Englaiiniu historiassa. Oliver

Cromvvellilla (vtsta löSSt jii hiiiieu pojallaau

Uikardilla oli tasavullau johtajina nrvoiiiiiieiiii

lord kigk firolrctor. Napoleon 1 nimitvtti it-

srnsii 1S06 Ueiniu liiton suojelusherruksi 1. p:k$i.

Protektsioni ih»t. pröfe'<7rrf = suojella), suo-

jelus, suosinta.

Protektsiomsmi iks. Protektsioni), suo-

jelustullijiirjestelniii ja sen kauuattaniineu. —
l'rotektsionisti, suojelustullijärjestelmihi

kannattaja.

Proterandria, a i k a i s h e t e i s y y s. ks. A i-

k a i s e ui i n e n.

Proterogynia, aikais-emisyys, ks. Aikai s-

e m i n e n.

Proterozooinen, geol., pekamhriumin myö-
heiupi osa (vrt. P r e k a m b r i s e t muodos-
tu m a tl.

Protesilaos [pröte.ii'läosJ, kreik. taruhenkilö.

Iphikloksen poika. Thessaliau Phylakeen kunin-
gas. P. kaatui ent^imiiisenU kreikkalaisista Troian
rannalla, ensimiiisenä astuessaan maihin. Hiinen
puoli.sonsa oli Laodanieia |ks. t.). L. T.

Protestantti, nimitys, joka johtuu siitä vasta-

lauseesta, protestista (ks. t.), minkä evankeliset

s&ädyt Speierin valtiopäivillä l.'i29 tekivät enem-
mistön omantunnonvapautta polkevia päätöksiä
vastaan. Tämän protestin allekirjoittajia ja hy-
väksyjiä ruvettiin nimittämään p:eiksi. Sittem-

min sana on tullut kaikkien evankelisten nimi-
tykseksi. E. K-a.

Protestanttien yhdistys {Pruleslanlenverein),
saks. ylidi-tys vapaamielisen protestanttisuuden
etujen valvomista varten. P. y.. joka perustet-

tiin Frankfurt am Mainissa 1863. sai alkunsa
va&tapainona sitä yleistä taantumuksellista suun-
taa valitaan, joka vallitsi Saks:issa viime vuosis :n

keskipalkoilla. Yhdistyksen varsinainen perus-

taja oli vapaamielinen teolo<ri Schenkcl
(ks. t.l. mutta siihen kuului myös välitysteo-

lopeja kuten Rothe (ks. t.) ja vanhoillisista

Michael Baumfrarten. joka kirkkopolitiikassa sei-

soi vasemmiston kannalla. P. y. asetti positiivi-

seksi päamiiäräkseoii uskonnon ja kulttuurin so-

Tiiuksen. jota varten vapaalle jumaluusopille oli

tehtävä tilaa. Vaadittiin myöskin liallitukselta

seurakunnille enemmän vaikutusvaltaa kirkolli-

sessa elämässä ja lujuutta Rooman pyyteitä vas-

taan. P. y:llä oli alussa jommoinenkin menes-
tyn, mutta ajan pitkään sen merkitys on yhä
vähentynyt. Toiselta puolen on siitit huomatta-
via aineksia, kuten esim. Kaltlioff Bremenissä,
luisunut ulkopuolelle kaiken kristillisyyden ra-

joja monistiliitfoon y. m., toiselta puolen ovat
maltilliset ainekset liittyneet toisiin järjestiiiliin,

esim. „Chri«tlifhe \\elt"in ystäviin, joiden piiri

alkuaan muodostui Ritsohlin oppilaista. P. y :een

kuuluu nykyäiln n. .'lO.OOO jiLsentä 20 haaraosas-
tossa. Yhdistyksen äänenkannattajia ovat ,,Prot.

KirehenMitung" (aikaisemmin „Prot. Monats-
hefto") sekä ..Protestantcnblatt". E. K-a.
Protestanttinen unioni levankelinen unioni)

ks. Unioni.
Protestanttisuus, katolilaisuutta vastustava

lien;.'enHuunla krintillisesrtä kirkossa. Kun katoli-

laisuuden lähtökohtana on kirkkoaate, on p:ii

lähtökolitaiui yksityisen sielun suhde Jumalaan.
Protestanttisen katsanlokanriau mukaan on ih-

minen luonnostaan perinjuurin turmeltunut eikl
kykene ensinkään pelastanuian itseänsä. Pelas-

tus on Juiiialau vapaa lalija. Täniiin periaatteen

kautta kielletään kaikkien hurskaudenharjoitus-
ten ansiollisuus. Senkautta telidiiiin myöskin tyh-
jäksi munkkilaiselämä, pyhimysten ansio ja pal-

veleminen, sielumessut y. m. Katolinen käsitys
oikeudellisesta suhteesta .Jumalan ja ihmisten
välillii hyljätään. Jumalan armo on otettava
vastaan lapsellisessa uskossa. Usko ei ole kirkon
opin totenapitämistä, vann luottanuistn Juma-
laan ja turvautumista liänen antamiinsa lupauk-
siin. Uskokin on Jumalan työ: se saapi all<unsa

.Tumalan sanasta ja sakramenteista. Ja usko on
Jumalalle kallis, sillä se antaa hänelle kunnian
ja käsittiiä Kristuksen, joka on Jumalan pe-

lastusneuvon toteuttaja.

Uskon kautta tulee ihminen vapaaksi. Va-
paus ei kuulu luonnolliselle, vaan kristitylle ih-

miselle. Jumalan lapsena on kristitty vapaa
laista, ulkonainen laki ei luintä eniiä pakota eikä

tuomitse, sillä uskon kautta on hänessä sisälli-

nen laki, harras liahi Jumalan tahdon tekemi-

seen. Usko ei vapauta itse töistä, vaan pane-

masta arvoa töihin. .-Vutuuden pysyväisenä pe-

rustuksena on Jumalan armo eikii työt, joten

pelastuksen varmuus on kristitylle malidoUinen.

Ulkonaisista töistä siirtyy merkitys mielenlaa-

dulle ja sen puhtaudelle.

P:lla on myöskin katolilaisuudesta poikkeava
e 1 ä m ä n i h a n n e. Teroitetaan, että kristitty

rakkauden kautta on kaikkien palvelija. PäU-
velvoUisuus on lähimäisen palveleminen rakkau-
dessa. Kaikki rehellinen työ saapi tunnustuk-
sensa. Kutsumuksen käsitteelle annetaan mitJl

suurin arvo. Sen suorittaminen on .lunialan pai

velustn. Kirkonniieliet ja maallikot eiviit muo-
dosta eri siiäfyä, vaan vallitsee kristittyjen ylei-

nen pappeus; ainoastaan järjestyksen vuoksi tu-

lee olla erityinen saarnavirka. Asketismi liyljä-

tuän ja niinhyvin maallinen työ kuin luonnoUi

nen eliimänilo saavat oikeutensa.

P. puolustaa ihmishenpen itsenäisyyttä.
Tämä itsenäisyys esiintyy myöskin vapautuksena
kirkollisista auktoriteeteista ja perintätiedoata.

Uskonpuhdistajat eivät hyväksy skolastiikkaa

(ks. t.), vaan ovat liumanistien kanssa yksi-

mielisiä sen vastustamisessa. Opinasioissa p. ei

tunnusta kirkolliselle perintätiedolle ratkaisevaa

merkitystä, vaan yksin Jumalan sanalle. Mutta
aatteellinen käsite: Jumalan sana, ja empiirinen

käsite: Raamattu, eivät ole identtisiä. Sentälulen

on ranmalunkritiikki Lutherista alkaen ollut

protestanteille ominainen. Jumalan sana on ju-

listus synnistä ja armosta, laki ja evankeliumi

ja ennen kaikkea Jeesus Kristus.

Aikaan näliden voidaan erottaa vanha-
protestanttisuus ja uusprotestant-
t i s u u s. Niiden riijana on valistus. Vanlia-p.

hyväksyi muinaisuudesta perityn maailmankuvan
ja kehitti taistelussa katolisuutta vastaan sana-

innoitusopin (ks. Innoitus). Utis-p. on hyl-

jännyt v:inhan maailmankuvan ja kokee perus-

taa uskonvarmuuden kristilliseen kokemukseen.
Se pyrkii samalla kosketuksiin nykyajan tieteen

ja kulttuurin kanssa. Monet uuden ajan jaloim-
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mat aatteet, kuten uskonnonvapauden ja siveel-

lisen autonomian, ovat kasvaneet esiin p:n maa-
perästä. N. s. p:n periaatteista ks. Muodol-
linen periaate, vrt. Katolilaisuus.
[Karl Sell, ..Katliolizismus und Protestantismus"

(1908), E. Troeltscli, ,.Protestantis(tics Christen-

tum und Kirclie in der Neuzeit" (1909; Kultur
der Gejrenvvart. Teil I. Abt. IV, Bdl), C. Wercks.
hagen. ..Der Protestantismus am Ende des 19.

JaUrhunderts" (1909). W. Herrmann, „Verkehr
des Christen mit Gott" (1912), E. Johansson,
„Lutherin reformatooriset pääkirjat" (1900).] vrt.

Uskonpuhdistus. E. K-a.

Protesteerata, tehdä protesti (ks. t.)
;
panna

vastalause.

Protesti (mlat. protestä' tiö) , vastalause. P. on
keino selityksellä julkisen viranomaisen edessä

turvata itsensä oman tekonsa väärää selitystä,

viiraan henkilön perusteettomia vaatimuksia y. m.
vastaan, ileillä on merilaissa nimenomaan sää-

detty, että p. on tehtävä merivahingon tapah-

tuessa, useampien konnossementin haltijain vaa-

tie.ssa samaa tavaraa j. n. e. Vekselioikeudessa
ymmärretään p :11a prosessioikeudenluontoista

määräseikkojen todistuttamista yksinään siihen

pätevän julkisen viranomaisen edessä. P:n voi

ottaa siitä, että vekseliä ei ole lankeemisaikana
lunastettu, että vekseliä ei ole tunnustettu, että

ei ole saatu merkintöä vekseliin tunnustettavaksi

tai maksettavaksi esittämisestä j. n. e. Ottamalla

p. säilytetään vekselioikeus asettajaa ja siirtä-

jiä vastaan. Protestauttamalla tratta, jossa ei

ole mitään siirtoja tai ainoastaan prokurasiir-

toja, lasku y. m. senkaltainen velkomusasiakirja

tarkoitetaan osoittaa, että p :nottaja puolestaan

on täyttänyt hänelle sopimuksesta johtuvat vel-

vollisuudet. P:sta laatii notarius publicus p.-to-

d i s t u k s e n. jonka tulee sisältää selostus mää-
rätyistä seikoista, ja jonka p:n-ottaja on velvolli-

nen antamaan vastapuolelle, jos tämä haluaa täyt-

tää sitoumuksensa ja korvata syntvneet kulut.

El. K.
Protestitodistus ks. Protesti.
Proteus [prölefus], kreik. tarustossa eunustus-

taitoinen merenhaltia. Poseidonin alamaisia, kuu-
luisa kyvystään muuttaa muotoa. P :n luo Pharos-
saarelle, jossa hän paimensi merenjumalan hyl-

keitä, saapui Menelaos kotimatkallaan Troiasta

ja sai hänet, hänen muodonmuuttelemisistaan
huolimatta pakotetuksi neuvomaan tietä. Myö-
hemmin P:ta kuvattiin egyptiläiseksi kunin-
kaaksi, jonka luona Helena oli sillaikaa kuin
Troiassa taisteltiin hänen utukuvastaan. — Pro-
teus-luonne = helposti vaihteleva, epäluotettava
luonne. L. T.

Proteus ks. O 1 m i.

Prot-evankeliumi (kreik. protetiange'}ion = en-

simäinen evankeliumi s. o. ensimäinen iloinen

sanoma Kristuksesta). Niin on vanhoista ajoista

nimitetty 1 Moos. S,,, joka Lutherin käännöksen
mukaan kuului : ,..Ja minä panen vainon sinun
(s. o. käärmeen) ja vaimon välille, ja sinun sie-

menesi ja hänen siemenensä välille : hän on rikki-

polkeva sinun pääsi ja sinä olet pistävä häntä
kantapäähän." Tässä käärme selitettiin tarkoit-

tavan perkelettä, vaimon siemen Kristusta, joka
musertaa perkeleen vallan, mutta samalla saa
häneltä surmansa. Kuitenkin on todennäköistä,
että mainitun paikan kirjoittaja on alkuaan tah-

tonut vain sanoa, että käärmeen „siemenen"
(s. o. jälkeläisten, suvun) ja vaimon ,,siemenen"
(s. o. vaimon jälkeläisten, ihmissuvun) välillä

on oleva ikuinen taistelu, jossa kumpikin esiin-

tyy hänelle ominaisella tavalla: käärme koettaa
purra ihmistä kantapäähän, ihminen musertaa
käärmeen päätä (hepreassa ,,musertaa" ja „pis-

tää" ovat ilmaistut samalla sanalla), ja tämä
loppumaton taistelu on kertojan mielestä juma-
lallisen kirouksen seuraus. Ä. F. P-o.

Prothallium, alkeisvarsikko (ks. t. ja

Sanikkaiset).
Protistit ks. A 1 k e i s e 1 i m i s t ö t.

Protococcus ks. Vihreät levät.
Protogeneettinen (kreik. prötogene's) , ensiksi

syntynyt.

Protogynia = proterogynia.
Protohippos 1. protohippus (kreik. prö-

fos = ensimäinen, ja /uppos = hevonen), eräs hevo-

sen muinaisia (plioseeni-) kantaisä; kolmivar-
painen, sivuvarpaat keskivarvasta verrattomasti

heikommat, eivät enää koskettaneet maata, kyy-
Därluu ja pohjeluu paljon paremmin kehittyneet,

kuin nyk. hevosella. V. A. K-io.

Protokolla (mlat. protoco'llum, < kreik. prö-

^os = ensimäinen, ja fcoHa = liima), pöytäkirja
(ks. t.).

Protokollasihteeri on ylempi virkamies se-

naatissa. — Ruotsin valtioneuvostossa oli van-

hastaan p;ejä, joitten tehtävänä oli alkuaan pi-

tää pöytäkirjaa neuvoston istunnoissa, Myöliem-
min perustettuun korkeimpaan tuomioistuimeen
järjestettiin myös protokoUasihteerinvirkoja.

Vastaavat virat perustettiin myös Suomen kor-

keimpaan oikeus- ja hallintolaitokseen. Nykyään
on senaatin oikeusosastossa viisi ja talousosas-

tossa kaikkiaan kaksitoista p :iä. ks. Senaatti.
.Y. il.

Protonefridiot ks. Laaka madot ja Mu-
nuaiset.
Protoneina, alkeisrihma (ks. t. ja Sam-

malet).
Proton pseudos [pro'-] (kreik., ,,ensimäinen

valhe"), log., todistuksessa 1. päätelmäsarjassa
tavattava virheellinen perusedellytys, josta joh-

tuu useita muita erehdyksiä. A. Gr.

Protoplasma (kreik. prölos = ensimäinen, ja

plas7nn = muodostus) ks. Alkulima.
Protopterus ks. Keuhkokalat.
Prototyyppi (kreik. pröto'typos) . alkumuoto,

malli.

Protozoa ks. Alkueläimet.
Protracheata ks. Käsnäjalkaiset.
Protuberanssi (lat. prötuberä're = paisua

esiin) ks. Aurinko.
Proudhon [prudö'J. Pierre Joseph

(1809-65), ransk. yhteiskuntafilosofi; toimi en-

sin latojana, sittemmin pienen kirjapainon osak-

kaana kotikaupungissaan Besan?on'issa. Saatuaan
tämän kaupungin akatemialta stipendin 1838 P.

lähti opintojansa jatkamaan Pariisiin; julkaisi

1841 kuuluisan kirjoituksensa „Qu'est ce que la

propri6t6", jossa hän m, m. lausui nuo rohkeat

sanat: ..omaisuus on varkautta", ja joka tuotti

hänelle paljon ikävyyttä, olipa vähällä saattaa

hänet oikeudellisen vainonkin alaiseksi; julkais-

tuaan vielä kaksi kirjoitusta omaisuuskysymyk-
sestä P, joutui syytteeseen, mutta vapautettiin

(1842) ; toimi 1843-47 erään suuren liikkeen apu-
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P J Prjudhun.

Ui«rna Lycu'itsa: v. IS^ö ilmestri li&Deu pttti-
|

I<K>ki>rnsa , Systfme des routrudiclioDS Ä>>uoiiii-
'

qiies ou Plulosopbie de lii
:

iiiUiTe". llfliiiikiiun vai-
j

liiiikuiiiotiksen jälkeen P.

julkiiisi uiiiaa situoiiiuleh-

leii eri uimilla jit valittiin

toiikok. 1S4S kansallisko-

kouksen jäseueksi. V. 1S4'.1

lu lutmittiiu kolmeksi
v-i vankeuteen; vUlt-

u uutta vankeus-

i.iuL- u-lustii, johon Iiii-

uet tuomittiin 185S kir-

jansa ..De la justice dans
la r<^volution et dans

l'<^frliäe" jolidosta P. pa

keni Brysseliin, josta pu-

lasi Pariisiin 1862; muita
julkaisuja : ..Les roufes-

sion d'uu r^volutionnaire"

llt>49|, ..Id^ g<>n#riile de la ri^volutioii au
XIX:e 8i«cle" (IS-ll). ..Du principe f<kl«ratif"

(1SÖ2). — P. tiylkUsi sekä nykyisen yksityis-

omaisuuden että kommunismin, lliinen mieles-

tUn oli pyrittilvä sellaiseen järjestrk.scen. joka
toein säilyttäisi yksilullisen talouden ja vapaan
kilpailun, mutta joka samalla tekisi malidolli-

seksi oikeudenmukaisen vaihdon, s. o. sellaisen,

että molemmat sopimuskumppanit antavat ja

saavat yhtä suuria arvoja. Tiimiin tarkoituk.sen

saavuttamiseksi oli perustettava vaihto- I. kau-
saii|>ankki, joka antaisi korottomia lainoja ja si-

ten vapauttaisi tuottajat maksamasta osan tuot-

to.ian verona kapitalisteille ja maunomistojille.
Sumalla oli rahan sijasta otettava kiiytäntuöu
puukin antamia osoituksia (bous de circulntion).

joita pankkiin liittyneitlen oli sitouduttava ot-

tamaan vaistoan maksun asemesta. Tuottajat
saisivat vaihtaa nUihin osoituksiin tuotteensa,

joiden hinta määrättäisiin yksinomaan niihin

pannun työajan ja kustannusten mukaan. Tätä
järjestelmäänsä, joka osaksi muistuttaa Owenin
työnvaihtopankkisuunnitelmaa (ks. Owen) ja

jonka toteuttaminen häneltä jäi kesken. P. nimitti

mutualis miksi. Jos, niinkuin hän toivoi,

kaikki tuottajat ja kuluttajat lopulta yhtyisivät
kan<uinpankkiin, voitaisiin saavuttaa kaikkien ta-

loudellinen vapaus ja yhdenvertaisuus ja ihmi-
sille tehtäisiin mahdottomaksi ryöstilli toisiansa.

Silloin ei myönkäiin enää tarvittaisi hallituksia

ja valtiosääntöjä, vaan viimemainittujen sijaan

tulisi tuloudelli^ten voimien järjestäminen o-sioi-

tansa ititenäisesti hoitavien yksilöiden ja ryh-
mien vapailla keskinäisillä sopimuksilla. Kaikkien
vapaasta toiminnasta syntyisi to<lcllinen järjes-

ty». F' n ihant('4'na oli siis anarkismi ja häntä
on pideltävä yhtenä nykyaikaisen anarkismin
teorerlt isistä perustajista (vrt. Anarkismi).
Myölienimin hän kuitenkin piti anarkismia saa-

vut tamaltomana ihanteena ja ainoana oikeana
hallitusmuotona ..federalismia": tUllä hän tar-

koitti yhteiskunnan järjestäytymistä pieniksi val-

ttollisikai ryhmiksi, jotka liittyisivät loisiinsa

liittioopimukHella ja a.>ettaisivat yhteisen keskus-
vallan, jonka valtuudet kuitenkin olisivat hyvin
rajoitetut. fDielil, ..f. ,\. Proudhon. seine I>!hre

und »ein Imelien"; D«-«j;irdin8, ,,P. .J. P., sa vie.

*<•* o-uvret», Mfs d'H*trif)e.,".) ,/. f.

Proust /;>ri}/. Joseph Louis IIT.ii.i 1826),
rausk. kemisti, oli professorina Madridissa. liäneu
suurin ansionsa on muuttunwillomicn painosuh-

teitten lain lopullinen todistaminen. Hän o.soitti,

että alkuaineiden painosuhteet ylityössään kemial-
lisiksi yhdistyksiksi eivät ole minkäänlaisen vaih-

telun alaisia. Tästä kysymyksestä syntyi (1799-

1807) merkillinen kii.stn hänen ja Berthollefn
\ alilla, joka viimemainittu otaksui vaihtelevia

suhteita aineosien välillä kemiallisissa yhdistyk-
sissii. Kdv. Hj.

Frout Ipraut], Kbenezer (s. 18:iS), engL
musiikinopettaja, tt-oreetikko ja säveltäjä. Toimi
Lontoossa urkurina y. m., tuli 1894 iniisiikin pro-

fessoriksi IHililinin yliopistoon. Toimitti nuisiikki

lehtoa 1S71-74. Julkaisi sarjan savollysoppikir

joja 18S9-99. Sävelsi kamarimusiikkiteoksia, kan-
taatteja. 4 sinfoniaa, iivertyyrejä y. m. /. K.

Prout fpruulj. VV i l 1 i a m (1786-18Ö0), engl.

lääkäri, ks. Pr nutin hypoteesi.
Proutin hypoteesi [/naut-l, j(uika \V. Prout

1816 esitti, sisältää sen käsityksen, että kaik-

kien alkuaineiden atomipainot olivat tasaisi.i

kerrannaisia vedyn atomipainosta, siis tasaisia

lukuja, kun vedyn atomipaino on yksi. Hypo-
teesi perustui siihen otaksumiseen, ettii vety oli

kaikkien alkuaineitten perusaine. P. h. sai en-

sin paljon kannatusta, mutta ei ole näyttäytynyt
oikeaksi. A,'rfi'. IJj.

Provasti ks. Rovasti.
Provence 1-u'kj, ent. maakunta Etelu-Rans

kassa. \'iilimeren nuinikolla. lihflne- ja Var-jokien

välissä, jakaantui Vlä- ja .Ala P:een: muodost-iui

nyk. Bouches-du-Rlifine. Bas.ses-Alpes ja Var ni

miset departementit sekä osia ,-\lpes-Marilimes

ja Vaucluse nimisistä departementeista; n. 21.500

km', pääkaupunki .\ix.

Historia. P:n alkuasukkaat kuuluivat lipi

rilaiseen kansanheimoon. Roomalaiset kukistivat

heidät 12,3 e. Kr., ja Etelii Gallia joutui sittem-

min vähitellen roomalaisten valtaan, siuiden ni-

inen Provincia (josta P:n nimi) vastakohtana
vapaalle Gallialle. Se käsitti myös nyk. Lan-

frucdocin. Daupliini^n ja .Savoijin. Länsijjrottien

ja bur^iindien valloitettua osia maa-sta. jäi roo-

malaisille alue Duranrcn ja Välimeren välillä P :n

nimellä; .senkin länsit.'ootit valloittivat 470 j. Kr.

Teodorik Suuren aikana P. joutui itäpooteillc.

530 frankeille; 879 se yhdistettiin alaburpundi-

laiseen I. cisjuraaniseen kiininpaskuntiuin. 933

Arelatin valtakuntaan ja 10:i2 .Saksaan. Suurin

osa P:sta oli kuitenkin Arles'in kreiveillä, ioitji

myös nimitettiin P:n kreiveiksi, ja jotka olivat

verrattain itsenäisiä. V:sta 1112 P. oli Barce-

lonan kreiveillä, joiden aikana provencelainen rii

nous kukoisti, ja vista 128,') Anjou-suvulla. Rans
kan kunin<.'assuvun sivuhaaralla. V. I.'i82 Jo
hanna 1 määräsi .\njoirn herlluan Ludvikin,

Ranskan Kaarle \':n veljen, perillisekseen ; tä-

män jälkeläinen taas. Kaarle IH, siilisi Ludvik
XI:nnen pojan, Kaarle VIII:n (silloisen dau-

pliinin). perillisekseen; viimemainittu yhdisti

P:n 1487 Ranskan kruunun maihin. O. H.

Provencelainen kieli ja kirjallisuus ks.

Provencen kieli ja kirjallisuus.
Provencen kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli.

Viilltiliiiältöinäksi kiiyriytlä nimitystä ,.p. k."

(ransk. jirovt-nrul, Iftiiyue //r(tvrm'file) vastaava

käsite on jäänyt epämääräiseksi. I^aajenimassa mie-
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lessä käytettynä nimitys tarkoittaa kaikkia niitä

romaanialaisia kielimuotoja, joita keski- ja uudella

ajalla tavataan, piiluittuina tai myös kirjoitet-

tuina, Elelii-Iianskassa. Tämä on alue, jolla murre-
erot nykyään ovat tuntuvia, joka tuskin tarjoo

mitään yhteistä, ainoastaan tälle alueelle omi-

naista kielellistä piirrettä ja joka ulospäin on han-

kala rajoittaa senvuoksi, että sen .sekä polijois-

lounais- että kaakkoispuolella puhutaan kieli-

muotoja, jotka ani harvassa kohden jyrkästi eroa-

vat lähimmistä provencelaisista kielimuodoista.

Jyrkkänä esiintyy nimityksen edellyttämä kieli-

raja nykyiiiui ainoastaan Aude departementin
etelärajalla sekä lähinnä Girondea. — Katalonian
kieltä (ks. t.) pitää moni yhtenä p. k:n murteena.
Historiallisessa mielessä se todella lienee p. k :tä,

joka 8:nnella vuosisadalla kulkeutui Pyreneitten

eteläpuolelle sinne siirtyneiden eteläranskalaisten

mukana. Sitävastoin moni (ja jo v:sta 1323 al-

kaen) ei lue p. k :een kuuluvaksi alueella pu-

huttua gascogneu murretta (murreryhmää), joka
suhteellisesti läheisemmin liittyisikin Pyreneitten-

takaisiin espanjan murteisiin.

Tätä määrittelyn vaikeutta kuvastaa myöskin
p. k:n (kieliryhmän) nimityksen hi.storia. Keski-

ajalla (ja osittain vielä 19;unelläkin vuosis.i lä-

hinnä vastaava nimitys kuului 707natis 1. lenga

romana (..romaaninen kieli": käyt. nykyään ai-

noastaan laajemmassa mielessä, ks. Romaani-
Iäiset kielet). ]2U0-luvulla katalonialainen

trubaduuri R. Vidal saattoi etenkin sikäläiseen

käytäntöön nimen Icmo^i. jolla ei tarkoitettu ai-

noastaan Limousin'in maakunnan kieltä, ja jota

vieläkin käytetään Kataloniassa (vrt. Katalo-
nian k i el il. ..Provencen kieli" nimitystä tava-

taan keskiajalla— ja yhä varsin epämääräisenä —
oikeastaan vain Italiassa. Provencen maakunnan
lähimmässä naapurissa. Mutta toi.saalta tuli siel-

läkin kuuluisaksi Danten käyttämä lingun d'oc

(Rau.skan kuninkaan kirjeissä sittemmin lingna

ocvilnn'ca) nimitys: tämä monesta sy.ystä nyt vas-

toisi tarkoitustaan vielä huonommin kuin ..p. k."

nimitys, joka viime vuosikymmeninä on vakaan-
tunut, mutta jota puolestaan usein käytetään pu-

huttaessa vain muinaisprcvencen kirjakielestä

(ks. alemp.). — Suppeammassa mielessä nimitys

,.p. k." toisinaan myöskin esiintyy nimenomaan
(Rhönen itäpuolisen) Provencen maakunnan mur-
teitten yhteisnimenä.

S y n t y h i s t o r i a 1 1 i s e s t i p. k. on sen

latinan jatkoa, joka jo Ciceron aikoina juurtui

Provineia Narbonensikseen. P. k:n (laajem-

massa mieles.sä) historia jakautuu kahteen
jaksoon: muinaisprovencelaiseen ja uusprovence-
laiseen. M u i n a i s-p. k. on kielihistorian kan-
nalta tärkeimpiä romaanilaisia kieliä. Sen kan-
nattama kirjallisuuskin oli 200 vuoden aikana
Euroopan loistavimpia. Se aiheutti m. m. kaksi

samanaikui.sta kielioppia, jotka ovat vanhempia
kuin minkään muun romaanilaisen kielen: ..Do-

natz proensals" ja ..Rasös de trobar". kumpikin
jo 1200-luvulta. Näistä ja muista lähteistä päät-

täen varsinainen muinaisprovencen kirjakieli,

trubaduurien kieli, näyttäytyy pääkoluiissaan odot-

tamattoman yhtenäiseksi. Luonteeltaan se on
vanhoillisempaa, latinan näköisempää kuin mui-
naisranska. Tyylillisesti se trubaduurien viljele-

mänä saavutti varhaisen valmiuden ja muoto-
jalouden, joka oli vertojaau vailla ja jonka vai-

kutus selvänä tuntuu ympäröivien sivistysmait-

ten runotyylissä etenkin 1200-luvulla (Pyreneit-

ten niemimaalla vielä paljoa myöhemminkin). —
Uusp ro veneen kieli. Valtiollisten olo-

jen pakosta p. k :tä viimeistään noin 1400-

luvuUa yleensä lakattiin käyttämästä kirja-

ja virkakielenä; se vaipui kirjallisuuskielenä

kirja.stojen kätköön, ja „p. k." nimitys seu-

raavina vuosis. merkitsee vain kaikkea tai joita-

kuita Etelä-Ranskan kansanmurteita. Kun sit-

ten 1500-luvulta alkaen alueella esiintyy yksityi-

siä kansanrunoilijoita, niin heidän kirjoittamansa
kieli näyttää aivan toiselta kuin edellisten vuosis.

p. k. Ero on pääasiallisesti oikeinkirjoituksessa.

Äänteellisistä uutuuksista huomattavin on entisen

loppu-n:n ääntyminen o:u tapaisena (lat. amnta,
muinaisprovencen amada, uusprovencen amado)
— muutos, jota joissakin kohdin voi taapäin seu-

rata aina 1400-luvulle asti. — Erikoisen merkityk-
sen sai uus-p. k. 1800-luvulla. kun n. s. felibrit

(ks. F 6 1 i b r e s) uskaliaasti ottivat tehtäväkseen

eräitten sointuvain kansanmurteiden pohjalla luoda

Etelä-Ranskalle uuden varsinaisen kirjallisuus- ja

kansalliskielen, joka jo ehti ihmeelliseen kukois-

tukseenkin. Yrityksen vastainen kohtalo tuntuu
kuitenkin arveluttavammalta kuin vastaavan liik-

keen esim. Kataloniassa (vrt. Katalonian
kieli ja kirjallisuus). — [Muinais-p. k :tä

koskevia alkeiskirjoja: Schultz-Gora (1906) , Cres-

eini (1905), Grandsrent (1905) : niissä kirjallisuus-

viitteitä. Tärkeimmät uusimmat julkaisut: P.

Meyer, ,.Documents linguistiques du midi de la

France" I (1909); Morf, ..Vom Ursprung der prov.

Sehriftsprache" (1912) ; Adams, .,Word-Formation

in Provengal" (1913) ; Levy, „Petit dictionnaire

prov.-fran^ais'' (1909). — Uus-p. k :tä : Koschwitz.

„Gramniaire de la langue des felibres" (1894). Mis-

tral, ,.Lou tresor döu felibrige" III (1878-88)

on uusprovencelais-ransk. sanakirja, joka kool-

taan ja arvoltaan vastaa meidän Lönnrotiamme.
Erittäin tärkeitä nykyismurteitten aineksia si-

sältää „Atlas linguistique de la France" (1902-

12) . — vrt. myös Romaanilaiset kielet.]
O. J. T.

2. Kirjallisuus. Provencelainen kirjalli-

suus on alkanut lyyrillisellä kansanrunoudella,

josta meidän aikoiliimme kuitenkaan ei ole säi-

lynyt sanottavia jälkiä. Sensijaan syntyy

ll:nnen vuosis. lopulla ritariston piireissä runsas

taidelyriikka. n. s. trubaduurirunous (ks. Tru-
baduurit). Sen kukoistusaika on 12:nnella

ja osaksi 13:nnella vuosis. Tämän jälkeen joutuu

runouden harrastus porvarillisten säätyhiokkien

tehtäväksi, mutta osoittamatta silloin enää samaa
välittömyyttä ja elinvoimaa kuin ennen, se la-

kastuu tyystin keskiajan lojiuUa. Verrattuna lyy-

rillisen runouden runsauteen, on provencelainen

kirjallisuus tuottanut vain nuiutamia harvoja

eepillisiä runoelmia. Melkein ainoa meille säily-

nyt historiallis-aiheinen eepos on 12 :nnelta vuosis.

peräisin oleva ..Girart de Roussillon". Seikkailu-

romaaneista on huomattavin 13 ;nnella vuosis.

syntynyt .,Jaufr6". joka kuuluu aiheeltaan .-^^rtur-

tarinapiiriin. Muista eepoksista on mainittava

sivistyshistoriallisessa suhteessa tärkeä ..Roman

de Flamenea" samalta vuosis. kuin edellinenkin.

— Enemmän kuin eepillinen, on didaktinen ru-

nous saanut huomiota osakseen. Paitsi useita

trubaduurien lauluja, jotka ovat opettavaisia luon-
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Ut-Itaan. ou meille säilynyt joukko laajoja m-
noeluiia. joista toisiin ou koetettu koota kaikki
sen ajan tieto, toiset tnaa ovat tarkoitetut jonkin
mUäriityn ammatti' tai sitätyluokan o|>etukseksi.

EJcIlisiiu kuuluvat Matfre Ermengauu
kirjoittama ..Breviari d'amor" ja Peire il e

Corbiaein ..Tezaur". Toisista taas voisi mai-
nita opetusruDOD jahtiliunuista ..Auzels rnssa-

dors", jonka tekijä on D a u d e de P r ii d a s.

sekä G u i I I e n de M a r s a n in kirjoittainun

opastuksen nuorelle ritarille. Mitii muihin runo
pukuisiin teoksiin tulee, kuuluu niiliin joitakin

novelleja ja pyhimysle^ndoja. pari liistoriallista

kronikkaa sekii muutamia uskonnollisia näytel-

miä. — Proosaksi on joitakin kiiännuksiii. luon-

non- ja lääketieteellisiä kirjoituksia sekii joukko
trubaduurien ja pybiiiuniiesten eliimukertoja. —
Keskiajan lopusta lähtien ou proveiicelainen kir-

jallisuus ollut p^iäasiallisesti opettavaista laatua

tai kansanomaista niiytelmäkirjallisuutta. Mai-
nittaviramat kirjailijat ovat lyyrikko G o u d e-

lin (k. IG49) sekä parturi ja runoilija Jac-
ques Jasmin (k. 1864. ks. t.). jota viime-

mainittua voidaan pitää sen suuren kirjallisen

..heräämisen" edelläkävijiinä. joka tapahtui Pro-

venren kirjallisuudessa viime vuosisadan jälki-

mäisellä puoliskolla. Tämän nousunjan aiheutti

D. s. Felibrien liitto (ks. F^libres), jonka pe-

rustajia olivat III. m. kuuluisa M i s t r a I. Ron-
manille sekä dramaatikko A u b a n e I.

(Bartscb. ..Grundriss zur Geschichte der provenra-
li.^rhen Literatur" (1872); Ant. Restori. ..Lettera-

tura provenrale" (1891); Wallensköld, ..Den ny-

provensalska nationalitetsrörelsen'' (Finsk tidskr.

1909). Lisäksi ks. T r u t. a d u u r i t.) E. M.
Froveoienssi (saks. I'rovcnimz), tuotteen tai

esineen syntyperä; väliin tarkoitetaan p:llä myös
tuotetta, joka on vieraasta maasta tuotu. Metsä-
taloudcs»a on erityi.scmmin puunsiementen
p:llä 1. maantieteellisellä alkuperällä merkityk-
sensä, koska määrätyssä ilmastovyöhykkeessä
kasvaneiden puiden siemenistä kehittyneillä puu-
yksilöillä katsotaan olevan jossain miiilrin toisia

ominaisuuksia kuin toislaatuisessa ilmastossa
kasvaneen saman puulajin jälkeläisillä. [A. Eng-
ler. ..Einfluss der Provonienz des Samens auf die

lorstlichen llolzccttäclise" (Mitteil. d. Schweiz.
Zentralanst. f. d. forstl. Ver8uchwesen 190.5).]

O. Lih.

Proverbi 'ransk. proverhe). sananlasku; erään-
lainen pieni näytelmä, jonka perustana on sanan-
la-ku tai yksi ainoa pieni tapahtuma.
Provlantti 'it. provia'nda, < lat. provide're =

pitiia huolta), muona.
Providence filvnn], kaupunki Yhdysvallois-sn.

IChod<- Islandin pääkaupunki. Narrapansett-Ialiden
luotei.^perukan P. Kiverin varrella, kolmen joen
KiiUH-ia; 224.:i2fl as. (joista 70.303 ulkomailla
syntynyttä valkoista: 1910). valtion suurin kau-
punki. Mahtava valtiotalo, raatihuone, liitto-

rakenoiis. useita kauniita kirkkoja, miiistopat-

»aitji. Brown university (per. 1704, 90.'! ylioppi-

lasta 1909). jonka yhteydessä on pääkirjasto
(104.000 nid. I909i. .John Carter Brown kirjasto
(20.000 nid.. parhaita Amcriikan varhaisempaa
historiaa käsitteleviä kokfjelmia) y. m. tiet. lai-

toksia, kansankirjasto 1140,000 nid.). Rhodc Is-

landin normaalikoulu y. in. Rrximal. -katolisen ja

episkopaalisen piispan istuimet. Kukoistavaa

teollisuutta (valmistusarvollaan 190;'> 470.» milj,

iiik.) etliistaval villatehtaat. jalokiviseppUin työ-

pajat (valmistusarvoltaan 74. i milj. mk., 27%
koko Yhdysvaltain vastaava.sta tuolannosta) , va-

limot, konepajat y. m. — Kannikkoliikenne vil-

kasta; iilkoniaankauppa viihUiiieii (tuonti 12,t

milj. mk. 1912. vienti mitätön). Satama syven-
netty 7.» mriin. — P:n per. Roper \Villiamg
lOrili; kaupunkioikeudet 1832. Oli v:een 1900
Newportin keralla Kliode Islaudin toisena pää-
kaupunkina, sitten yksinään. E. E. K.
Providentla /-o- -r'-/ (lat.), suojeleva huolen-

pito, sallima.

Proviisori (lat. /iröorsor = huolehtija), henkilö,

joka määriityt vuodet apteekissa palveltuaan ja

apteekkialalla vaaditut alkulutkiiinot suoritet-

tuaan on Lääkintäluillitukseu edessä suoritta-

nut julkisen p:n-tulkinuon (ks. Apteekkari
ja Farmaseuttinen laitos) ja van-
nonut säädetyn p:nvalan sekä julistettu p:ksi.

josta p.-kirja on hänelle annettava. Se. joka on
p:ksi julistettu nyt voimassaolevan, farmaseut-
tisesta opetus- ja tutkintotoimesta Suomessa
26 p. tammik. 1897 annetun a.setuksen mukai-
sesti, on oikeutettu „npteekkia Suomessa omista-
maan, hallitsemaan ja hoitamaan sekä ammat-
tiaan maassa vapaasti lain ja asetusten mukaan
harjoittamaan". Jos p. asianomaisella luvalla on
apteekin perustanut tai nuiutoin haltuunsa saa-

nut s. o. joko siten että senaatti on siirtänyt

hänelle oikeudet ostamaansa n. s. myytävään ap-

teekkiin tai antanut hänelle hänen Lääkintälml-
lituksen kautta hakemansa oikeudet avonaisiksi

joutuneisiin tai vasta perustettaviin n. s. henkilö-

kohtaisiin apteekkeihin — on Lääkintähallit uksen
annettava hänelle apteekkarikirja ilman erityistä

apteekkaritutkintoa. joka ennen yllämainitun ase-

tuksen voimaan astumisia vaadittiin p:eiltakin

aina viceii 1871 ja vaaditaan yhä vieläkin vK-ensä

niiltä, jotka ovat ennen nykyista asetusta voi-

massa olleiden määräysten mukaisesti suoritta-

massaan p. -tutkinnossa saaneet alimman arvo-

sanan. A. K-s.

Provins frä'sj, arrondissementiii piUlkaupunki

Ranskassa, .Scine-et-Maruen departementissa.

95 km kaakkoon Pariisista Durtain ja Voulzie

nimisten jokien yhtymäkohdassa; 7..'540 as. (1906).

Paljon muistomerkkejä keskiaikaiselta kukoistus-

kaudelta: kaupunkia ympäröivä, torneilla luji-

tettu muuri (1200luvu'lta), Caisarin torni (1100-

luvulta). St. Quiriace-. St. Ayoul- ja St. Croix-

kirkot (lino- ja 12nOIuvuilta). — Harjoitetaan

kukkatnrhanlioitoa (ruusuja), useanlaista teolli-

suutta (myllyjä, posliini-, pianotclitiiita. kone-

pajoja) ja vilja-, karja- ja villakaiippaa. — Mai-

nitaan SOOliivulla; 1200-luvulla P:s.sä sanotaan

olleen 00.000 as., sen markkinoilla kiivi kaup-
piaita kaikkialta Euroopasta. Englantilaisien ja

ranskalaisten välisisssä .sodissa P. siirtyi kädestä

käteen, kärsien suuria vaurioita. Henrik TV val-

loitti P:n l.')92. E. E. K.

Provinsiaall (ks. Provinssi), katolisen

munkkikunnan määrätyksi ajaksi valittu hal-

litusmies, jolhi on johdettavanaan erityinen „maa-
kunnaksi" iiiniiletty hallintrialiic. A. ./. P-ä.

Provinsiaalikokous. I. P. oli lOno luvulla ni-

mityksenä yleisten valtiopäiväin rinnalla pide-

tyille mankiiiitakokouksille. Ne kiellettiin halli-

tusmuodon lisäykse.ssä 1000, mutta siitä huoli-
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matta niitä vielä pidettiin, viimeiset 1677. — 2.

ks. Presbyteriläinen kirkkojärjes-
tys.
Provinsiaalisynodi ks. P r e s b y t e r i 1 ä i-

u e n kirkkojärjestys.
Provinsialismi (lat. /)r(>cinciä7i« = provinssiin

kuuluva), murteellisuus, kansankielestä kirja- tai

sivistyneeseen puhekieleen (tieten tai tietämättä)

lainattu, jälkimäisestä enemmän tai vähemmän
eroava murteellinen sana tai lausetapa.

Provinssi lat. prövi'ncia) , roomal. voittomaa,

jonka hallinto oli roomal. virkamiehen (pro

konsulin, propreetorin) käsissä. Paitsi yleisiä

veroja suorittivat p:ien asukkaat, joiden oikeu-

dellinen asema oli vaihteleva, erikoisia p.-rasituk-

sia, joiden kanto usein oli vuokrattu veronkanta-
jille, publikaaneille. — Nykyisin p:ksi sanotaan
valtion hallinnollisia alueita, joten p. voi mer-
kitä samaa kuin esim. maakunta t. lääni.

Provisioni ilat. prövVsiö). kaupassa tavallisesti

prosenteissa laskettu hyvitys jonkun liikeasian

toimittamisesta, toimitus-, välitys-, asiamiespalk-
kio.

Provisorinen (lat. prövidiyre = edeltäpäin huo-
lehtia), väliaikainen, väliaikaiseksi aiottu: vasta-

kohta lopullinen, pysyväiseksi aiottu, ..definitii-

vineu".

Provisorinen laki, väliaikaiseksi aiottu laki,

erittäinkin sellainen, joka sisältöönsä nähden olisi

säiidettävä yleisessä lainsäädäntöjärjestyksessä,

s. o. kansaneduskunnan myötävaikutuksella, mutta
jonka hallitus valtiosäännön määräämillä edelly-

tyksillä on oikeutettu yksin säätämään väliaikai-

sesti voimassa olevaksi, kunnes se voidaan alis-

taa kansaneduskunnan hyväksvttäväksi tai hylät-

täväksi. Tällaisia lakeja, joitten säätämiseen
poikkeuksellisissa tapauksissa u.seitten maitten
perustuslait valtuuttavat hallituksen, sanotaan
u.seasti hätälaeiksi 1. pakkotila-asetuksiksi, vrt.

Lainsäädäntö.
Provisorium (ks. Provisorinen), väli-

aikainen tila, erittäinkin sellainen jatkuva risti-

riita hallituksen ja kansaneduskunnan välillä,

joka on antanut edelliselle aihetta mennä säännön-
mukaisen toimivaltansa rajain ulkopuolelle: myös-
kin hallinnollinen asetus, joka tällaisen välitilan

kestäessä on annettu. P:ksi nimitettiin erityi-

sesti Tanskassa niitä väliaikaisia asetuksia, joita

vanhoillisen hallituksen ja eduskunnan välisen

pitkällisen ristiriidan aikana (1873-94) perustus-
lain '25 §:u nojalla annettiin. R. E.

Provokaattori (lat. pjöfoeäVe = kutsua esiin),

salaviekas rikokseen kiihottaja. ks. Provokat-
s i o n i.

Provokatsioni (lat. prövocä'tiö). yllytys, kii-

hotus, tav. salainen kiihottaminen rikckselliseen

tekoon. P:sta puhutaan erityisesti mjöskin sil-

loin, kun hallitus taikka vallanpitäjät yleensä
petollisesti yllyttävät valtiollisia vastustajiaan
ilmaisemaan aikeensa, paljastamaan toimintansa
taikka ryhtymään väkivaltaisiin keinoihin: tar-

koituksena on silloin, että vastustajain kukista-

minen kävisi sitä helpommaksi. — Prosessi-
oikeudessa vastapuolelle tehty vaatimus, että

hänen oikeudenkäynnissä olisi lausuttava mielensä
jostakin riidanalaisesta seikasta, esitettävä to-

distuskappaleita y. m. s. R. E.

Provoseerata (lat. prövocä'rc). aiheuttaa, yl-

lyttää.

:ä vn. Painettu »/, 13.

Prudentius f-e'-J, Aurelius (s. 348 j. Kr.),
etevä roomal. kristitty virsirunoilija, syntyisin
Espanjasta, kohosi korkeaan virkaan, mutta luo-

pui ennen pitkää siitä eläen loppuikänsä yksin-
omaan hengellisiä tarkoituksia varten. Paitsi vir-

siä P. on myös kirjoittanut opettavaisen allegori-

sen runoelman „Psychomachia" (, ,Taistelu sie-

lusta"). P:n kuolinvuosi on tuntematon. Hänen
virsiään on suomalaisessa virsikirjassa kaunis
„Jo valjetkoon valitusäänet", n :o 207. E. K-a.
Prud'hommes {prydo'mJ (ransk.), oik. viisaat

miehet, kunnonmiehet; Hanskassa ammattituomio-
istuinten jäsenten nimitys ks. Ammattituo-
m i o i s t u i m e t.

Prud'hon [prxjdö'], Pierre Paul (1758-

1823), ransk. taidemaalari; opiskellut Dijon'issa,

Pariisissa ja 1782-87 Italiassa, jossa varsinkin
Correggion ja Leonardo da Vinci'n pehmyt valo-

hämy ja nuorekkaan viehkeiden henkilöiden
kuvaus painoivat leimansa hänen taiteeseensa.

Vallankumouksen aikana P. vietti Pariisissa

puutteenalaista elämää piirustajana: vasta vuosi-

sadan vaihteessa hän alkoi herättää huomiota,
sai m. m. Napoleonilta toimeksi suorittaa myto-
logisia ja historiallisia maalauksia (Louvressa)

ynnä muotokuvatilauksia sekä tuli 1811 keisa-

rinna Marie Louisen piirustuksenopettajaksi.

Traagillisesti päättyvä rakkaus oppilaaseensa,

maalaajatar Constanee JIayeriin (teki itsemur-

han 1821) mursi hänen elämänsä. — P. oli

empire-ajan omaperäisin ransk. maalari, jonka
merkitys perustuu siihen, että hän Davidin
kylmänlaisesta plastillisesta suunnasta riippumat-
tomana ja sen va.stakohdaksi kiinnitti päähuo-

mionsa kuvien maalauksellisuuteen ja valon, eten-

kin valohämyn esittämiseen. Klassilliselta taholta

saatua vaikutusta osoittavat hänen ihanteelliset,

enimmäkseen vertauskuvalliset aiheensa, mutta
hengeltään tämä haaveksivan lyyrillinen, suru-

mielisen hellä kauneudenpalvelija pysyy kaukana
aikansa antiikkia matkivasta taiteesta. — P:n

j

teoksista, jotka nyk. jo ovat kovasti tummuneet,

I

mainittakoon mestarilliset muotokuvat ,,M :me

I

Copia" ja „Keisarinna Jos^phine Malmaisonin

i
puistossa" (Louvressa) ja m\-tclogis-allegoriset

' maalaukset ..Psykhe tuulenhaltiain kuljettamana"

!
ja „Kosto ja oikeus ajavat rikosta takaa"
(molemmat v:lta 1808 ja Louvressa) sekä

,,Psykhen uni" Chantilly'n museossa, jossa sitä-

paitsi on parhain kokoelma hänen piirustuksiaan.

I

Elämänsä lopulla P. maalasi uskonnollisiakin

tauluja (esim. keskeneräinen ..Kristus ristillä",

t Louvressa) ja vaikuttavan perhekuvauksen ..Isän

1

kuolema" (1822). [E. de Goncourt, ,,Catalogue

1 raisonnö de Toeuvre peint, dessinä et grav6

I

de P." (1876); Clement, ,,P.. sa vie, ses oeuvres

et sa correspondance" (1880), ja Gauthiez, „P."

(1886).] E. R-r.

Prunella = B r u n e 1 1 a (ks. t.)

.

Prunkkala (ennen myös Järvenoja; ruots.

B r u n k a 1 a : uusi nimitys Aura). 1. K u n t a,

Turun ja Porin 1., Maskun kihlak., Liedon-

Prunkkalan nimismiesp. : kirkolle Auran asemalta

6 ';. km, Liedon asemalta 7 km. Pinta-ala 67,; km',

josta viljeltyä maata (1910) 2.908 ha (siinä lu-

vussa luonnonniityt 199 ha, puutarha-ala 6.ii ha,

viljaakasvava kaskimaa 16,!5 ha). Manttaali-

määrä 23 'f,,, talonsavuja 68, torpansavuja 52 ja

muita savuja 137 (1907). 1,140 as. (1913) : 244
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niokak., joista maanviljelystä piiäelinkeinouaiiu

haTjoitta%'ia 120 (19011. 262 hevosta. 913 uautaa

(1911). — Kansakouluja 2(1914). ..Kiiyrän turva-

koti" (1. kasvatuslaitos', ks. K li y r ii. SUiistö-

pankki. — Teollisuu>laitoksiu : 2 iiiyllyii. — Suo-

men ensim&inen pa|>eritelidaä toimi Järven-
ojaii kylänä P:ssa i|>orust. 1764, muutettiin

1820 Möllbyhyn K:ikakortaau). — 2. Seura
kunta, Turun arkkiliiippak., tuumiorovastikuii-

taa; peru.st. 1630 Lietoon kuuluvaksi ka|>|>elik.'ii,

jollaisena vieläkin <1!)14) on toistaiseksi, vaikka-

kin mäUrälty eroamaan omaksi Aura nimiseksi

khrakunnaksi iseu. pUlit. 7 p:lUt helmik. 1908).

— Kirkko puusta, mk. 1804. L. ll-nen.

Prunus, ruusukukkaissuku, jolion kuuluu suuri

niiiiirik puita ja jK-nsuita. osa alativilmntia. etu-

piUL&>ä |>ohjoises>a lauhkeassa vyöhykkeessii. Leh-

det ehyet, hnjaaseutoiset. tav. sahalaitaiset, ku-

kat valkesit tai puuervat. tertussa, sarjassa, huis-

kilossa tai yksittiiin. Iledelmit luumarja. Koti-

maisia lajeja ovat tuomi (I'. padus) ja hyvin

okainen .Xhvenaumaalla kasvava pensas, ora-
tuomi ' /'. sfiinosa). Sukuun kuuluu useita he-

delmiipuita, kuten kirsikka (P. ccrasiis,

P. avtum), kriikuna l P. itisititiaj. luumu
( P. dome-iticai ja aprikoosipuu (P. armc-
niaca). Myös luetaan manteli- ja persikka-
puut (ks. n.) usein P.-sukuun. Etelä- ja Liinsi-

Euroopas.sa viljelliiUn yleisesti Viihässä-.\asia.ssa

ja Balkanin niemimaalla villinä kasvavaa, ikivan-

haa pensasta P. lauroi'eraausla, jonka karvaan-

makuisia, hiukan sinihappoa si.siltiiviä lehtiä käy-

tetUiin mausteena ja joista myös valmistetaan läU-

kettil. laakerikirsikkavettä. P. niaririmasta ks.

B u r b a n k. K. L.

Prus. B o 1 e s 1 a w (s. 1846). puol. kirjailija,

oikealta nimeltään Aleksander Glowaoki
f-va'l»ki/. opiskeli Varsovan yliopistossa ja esiin-

tyi kaunokirjailijana ensikerran 1866. Hänesi

novellinsa (..Srkice i obrazki", 5 os., 1885, ja

„l)rol)iaz^'i". 18'.»2) ovat kirjoitetut terävällä

huomiokyvyllä ja liuiimcrilla. V. on Puolan tiuo-

matuimpia romaaninkirjoittajia. Hänen romaa-
neistaan mainittaviminat ovat ,.Plae6\vka" (,.Etu-

vartia", 1885. myös suom.), „Lalka" (,.Nukke".
1891) ja ..Emanrypatky" (Emansipeeratut",

1894), joka erinomaisella tavalla kuvailee nais-

liikkeen liioitteluja, mutta on samoinkuin edelli-

nenkin liiaksi venytetty. Myöskin hänen histo-

riallinen romaaninsa „Faraon" on huomattava
teo-. ./. ./. .W.

Prussia, uu.<ilat., z: Preussi.

Prut iPruth; vanhan ajan Pyrelus), Tonavan
lisäjoki vas., alkaa Oalitsiassa, Karpaatlicn itä-

rinteellä lähellä I°iikarin rajaa, virtaa aluksi

pohjoista, sitten kaakkoa ja lopulta etelilä koitti,

lajikee Reni'n länsipuolella Tonavaan ; 845 km,
Jonia 270 km (Un(;heni'sta alas) kuljettava matala-
pohjninilla aluksilla; liikenne vähäinen, etupää.ssä

tukinuittoa Biikovinnsta. Vesialue 26.756 km';
suurimmat li.säjoel Czeremosz ja 7A'/.\\a. oik. —
P. on jääxsä 4 kk. v:ssa. — Muo<losfaa rajan
Venäjän ja Komaunian välillä 610 km:n mat-
kalla.

Prydz, Alvilde (s. 1848), norj. kirjailijatar.

P. on ensisijassa prililr-emikirjailija ja liiinen

teoksissaan on aina polwminen sävy. Muoto on
usein epäselvä, mutta hänen parhaat ennätyk-
sensä H»at ole vailla selvästi ilmencvilil norj.

luonnetta. Hänen tcoksist4utu mainittitkoon:

..Lykke" (1890» ja sen jatko ..Paa Fuplvik"

(18911. ..Mcnne.sker" (1892), ..Oröm" (1893),

..Gunvor Thor.silatter tili Ha-ro" (1896; suom.

190Ö). etevin hauen teoksistaan. ..Sylvia" (1898),

näytelmä ...\ino" (1900), ..Det lovctle laud"(1902),

..Barnone paa Hier» jraard" (1900; suom.), „I Ulve-

daleiie" (1909), „Mens det var sommer" (1911),

Prytaneion 1-i'ion]. monessa muin. Kreikan
kaupuii^'issa hallitustulo, jossa liallituksiMi jäse

net, prytanit (ks. t.) kokoontuivat. Valtion kus-

tannuksella p:ssa tarjottuiliin aterioihin kutsut-

tiin tilapäisesti vieraat lähettiläät y. ni. Krikoi-

nen kunnianosoitus kansalaiselle oli eliniäksi

myönnetty oikeus aterioida p:ssa. /.. T.

Prytani (kreik. prylanis). monessa Kreikan
kaupungissa valtion jolulossa olevien virkamies-

ten nimitys. .Ateenassa p;t alkuaan olivat neu
voston esimiehet, Kleistheneen jälkeen p:t olivat

se 50-mlehinen osasto 500-neuvostoa, joka hoiti

juoksevia asioita, kutsui kau.>^ankokoukset kokoon

y. m.; nämä osastot olivat phylcittäin valitut

ja virkailivat kukin n. kuukauden erältiiän. \irka
huoneena oli prytaneion (ks. t.). h. T.

Prytz f-lsj. Carl \V i 1 h e I m s. 1857), tansk

metsäiihoitomies. V:sta 1885 opettajana ja v:sta

1891{ professorina Kööpenliaminau Landliotiojsko

lessa. P:n teoksista mainittakoon ..Skovliruj;ets

Uriftslicre" (1895) ja ..Skovlirugsokonomi" (1909).

Toiminut ..Tidskrift for Skovvaesen" nimi.sen aika

kauskirjan toimittajana. O. Lth.

Przemyäl [psc], kaupunki Galitsiassa, San
joen lik. rannalla (yli 180 m pitkä silta), tiir

keässä rautatien risteyksessä; 54.078 as. (1910;

enimmäkseen puolalaisia). — Kaksi tuomiokirk-
koa (roomal. -katolinen v:lta 1460), roonial.-kato

lisen ja kreik.-katolisen piispan istuimet, muu
tamia luostareita. .Juhana Sobieski'n ja Miokie-

\vic7.in muistopatsa;it. Puol. ja ruteenilai.set ylä-

lukiot, opcttajatarseininaari. — Myllvjä, sahoja,

maanviljelys- ja rautatickonepajoja. Puutavara-,

vilja-, nahka- ja pellavakauppaa. — V :sta 1874

alkaen lujasti linnoitettu. — P:n perusti 981

Vladimir Suuri, joutui l.')40 Puolalle. Antautui
22 p. maalisk. 1915 viidettä kuukautta kestilneen

piirityksen jälkeen venäläisille.

Przemyslidit ks. P f e m y s 1 i d i t.

Prievaljsk fpicvn'-], piirikunnankaupunki Ve
näjän Keski-Aasiassa. Semiretsenskin provins-

sissa, n. 13 km Issyk-kulin etelärannalta ; 15,180 ns.

(1910). — Per. 1869. alkuaan Karakol nimeltään

;

sai nyk. nimensä 1893 siellä 1888 kuolleen tut-

kimusmatkailija Pr7.c\val8ki'n kunniaksi ;
Prze

\valski'n muistopatsas.

Przewal8ki fpsevn'!/, N i k o 1 a j M i h a j 1 o

vits (18."0-8H|. kuuluisa ven. tutkimusmatkailija,

sotilas, toimi aluksi maantieteen ja historian

opettajana Varsovan junkkarikoulussa. lähetettiin

1867 Ussnriin, jota hän tutki v:teen 1809. mat
kusti 1871-73 maant. seuran loimesta Monpolian,

Gohi'n ja Kuku-norin seutujen kautta Ursaan.
1876-77 hän teki Itä-Turkestanin tuntemiselle

käänteentekevän retken Kuldzasta Tiansanin

poikki .Mtyntagille asti. löytäen Tarimin ja I,op-

norin sekä siten selvittäen Itä-Turkestanin liydro-

prafian. Kolmannella retkelläiln 1879 8(1 P.

Zajsnnskijsta käsin tunkeutui Nan-i^anin ylitse

Tihetiin, pakotettiin 200 km Lha.sasta käiinty

Piään sekä tutki sitten Hvanghon yläjuoksun
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N. M ('rzewalski.

seudun. Neljännellä matkallaan 18S3-S5 P. kulki

Kjahtasta, Urgan ja Kuku-norin ylitse Hvanghon
ja Jangtsekiangin lähteille ja sieltä Tarimin

kuutta Karakoliiu Issyk-
kuliu rannalla. Valmistau-
tuessaan viidennelle ret-

kelle hän kuoli Kara-
kolissa, joka nimitettiin

uudestaan hänen kunniak-
seen Prze%'aljskiksi ja

jonne hänen muistopat-
saansa pystytettiin. Suu-
ret osat siitä 4,000 kra

[ijtkästä ja 1.000 km le-

veästä alueesta, jossa P.

liikkui, olivat siihen asti

olleet joko kokonaan tai

suurimmaksi osaksi tutki-

mattomia. Paitsi Itä-Tur-

kestanin, on P. myöskin
Pohjois-Tibetin tutkimuk-

sessa ollut uranaukaisijana. Matkoillaan P. teki

myöskin tarkkoja eläin- ja kasvitieteellisiä ha-

vaintoja, kooten arvokkaita kokoelmia ja löytäen

u.seita uusia eläinlajeja. — Julkaissut: ..Matka

Ussuri'n alueelle", „Mongolia ja tanguuttien maa",
„Kuldzasta Tjan-ganin ja Lop-norin taakse"

„Kolmas matka Keski-Aasiassa", ,.Neljäs matka
Keski-Aasiassa", „KuIkuteitä sekä meteorologisia

muistiinpanoja", ,,Tangutian kasvisto" y. m.
Präntti (ruots. pränt), painettu lukuteksti.

Prässi (ruot s. press), painin, puristin; puristus.

Prästbacka [prest-J, ratsutila il''i manttaa-
lia, 652 ha) Askolan pitäjässä 17 km Porvoon
kaupungista jokseenkin pohjoiseen. Tiilitehdas

;

juustomeijeri. P. oli 1800-luvun alussa von Kroe-

mereillä ja 1855-86 kenraalimajuri G. H. Lybecke-
rillä. jolta sen osti tilanomistaja W. Forsskähl.

Nyk. omistaja (1914) tilanomistaja Hj. Fors-

skähl. A. Es.

Prästholm ffitest-] (Prästeholm), saari

Raaseporin edustalla. Siellä tehtiin 30 p. heinäk.

1488 välirauha Ruotsin hallituksen ja Liivinroaan
kalpantariston kesken.

Frästkulla [prest-j, 1 manttaalin suuruinen
allodisäteri Tenholan pitäjässä 10 km pohjoiseen

Lappvikin rautatieasemalta. Se käsittää nyk.

alaisine tiluksineen n. 18 manttaalia. Tästä on
n. 10 manttaalia Taube-suvun sääntöperintöä.

Omassa viljelyksessä on 7
'/, manttaalia. Tilaan

kuuluvat m. m. Degergärdin allodisäteri sekä
Jordansbyn ja Rombyn ratsuvelvolliset säterit

Tenholan pitäjässä. — Mylly ja juustomeijeri.

Laivaliike Hangonkylästä. — P. on vanhimpia
aatelistiloja maassamme. V. 1351 kuningas Maunu
Eerikinpoika myönsi rälssioikeuden Heinlah-
den (=P:n) omistajalle Sigvaldille. V. 1399 Jöns
ja Staffan Domare möivät P:n, joka oli hei-

dän isänperintöänsä, Sune Jönsinpojalle. Tältä,

joka kuului vanhimpaan maamme kolmesta lUe-

suvusta. peri tilan .hänen poikansa valtaneuvos
Sune Sunenpoika ja tältä hänen tyttärensä
sekä tämän toinen puoliso alalaamanni Pentti
Martinpoika, joiden tytär joutui naimisiin kihla-

kunnantuomari Piet.ari Henrikinpojan kanssa (eli

v:n 1500 vaiheillal. Viimemainitusta polveutui
se lUe-suku. joka 1625 kirjoittautui Ruotsin ri-

tarihuoneen jäseneksi, ja jonka hallussa P. oli

kunnes suku 1670 miehenpuolelta sammui. Tila

siirtyi nyt kihlakunnantuomari Kustaa lUen
tyttären puolisolle, laamanni Johan Gjösille (k.

1697) ja hänen suvulleen. Hänen pojanpoikansa,
maaherra Lorenz Johan Gjös (v:sta 1771 vapaa-
herra Göös; k. 1774), määräsi P:n 1757 sääntö-
perintötilaksi. Maaherra Gjösin tytär oli naimi-
sissa kapteeni, sittemmin majuri J. R. Tauben(k.
1795) kanssa. Tämän avioliiton kautta P. joutui
Taube-suvulle, jonka hallussa se yhä on. Nyk. omis-
taja (1914) kapteeni J. R. Taube. Tila on siis cai-

misliittojen kautta periytynyt suvusta suvulle yli

500 vuoden ajan. Yllämainittujen ohella maini-
taan P:n omistajina 1536 Peder Spora, 1600-lu-
vun alkupuolella Klaus Munck af Fulkila, jonka
puoliso oli Maunu Illen leski, ja 1700-luvun ed.

puoliskolla K. M. von Numers ja D. Wulfrrona.
jotka puolisoidensa o. s. Gjösien kautta omistivat
osan tilasta y. m. — Puinen, yksikerroksinen
taitekattoinen päärakennus lienee 1700-luvulta.
Taulukokoelma. joka sisältää pääasiallisesti Taube-
suvun jäsenien muotokuvia, on herraskartanoi-
demme huomattavimpia. A. Es.

Prästö (prest-J (1. Presto), Värdöu kappe-
liin kuuluva saari Ahvenanmaalla, reunustaa
Bomarsundin salmea itäpuolelta; P:n saarella oli

yksi Bomarsundin (ks. t.) linnoituksen tor-

neista ja sotilassairaala linnoituksen olemassaolon
aikana. [Topelius, ..Finland framst. i teckningar".
siv. 119.]

Prätigau [pre-] (lat. Vai Pratens = „niitty-

laakso"). viljava alppilaakso Sveitsissä. Graubiin-

denissä. Reiniin laskevan Landquartin ympärillä,
Rhätikonin ja Ala-Engadinin vuoristojen välissä;

36 km pitkä, aivan kapea, n. 9,000 as., saksaa pu-
huvia retoroma.aneja.

Prääria, präärio ks Preeriat.
P. S., lyh. lat. sanoista Post scriptum, jälki-

kirjoitus.

Psalmi (kreik. psnimo's = kielisoittimen säes-

tyksellä laulettava laulu), varsinkin V:ssa T:ssa
olevien uskonnollisten, lyyrillisten runojen nimi-
tys (ks. Heprean kieli ja kirjallisuus
2). Paitsi psalttarissa (ks. t.), tavataan lukuisia
p:eja myöskin historiallisissa kirjoissa (esim. 2

Moos. 15i-i8; 5 Moos. 32i-a3; 1 Sam. 2i-io y. m.)
ja profeetallisissa kirjoissa (esim. Jes. SS.-j,,; 42,,

ja seur., 43„ ja seur. ; Jer. 14j ja seur., 15,5 j^

seur. ; Joon. 2,-,,; Miik. 4, ja seur.. 7; ja seur.

y. m.). V:n T:n kaanonin jälkeiseltä ajalta ovat
mainittavat Salomon psalmit (ks. t.) ja Salomon
oodit (ks. t.). Psalmirunoutta on viljelty Israe-

lissa vanhimmista ajoista saakka, enimmäkseen
jumalanpalveluksen yhteydessä. Voimme jakaa
p:t tyylilajin puolesta seuraaviin luokkiin: 1)

hymnit 1. ylistysvirret, jotka ovat joko a) kultti-

virsiä — juhlasaattovirsiä. juhla- ja voittohym-

nejä, liturgisia hymnejä, eskatologisia hymnejä
— tai bl monodista lyriikkaa 1. yksityisten ylis-

tyslauluja: 2) rukouspsalmeja: a) kiitosrukouk-

sia, seurakunnallisia ja yksityisiä, b) valituspsal-

meja, seurakunnallisia ja yksityisiä, e) kuningas-

psalmeja ja d) uskonpsalmeja: 3) hengelliset lau-

lut: a) varsinaisia hengellisiä lauluja ja b) ope-

tusrunoja. Muin. babylonialaisten ja egyptiläis-

ten uskonnollisissa hymneissä, valitusvirsissä ja

opetusrunoissa tavataan paljon muodollisia yhtä-

läis\'yksiä V:n T:u p:ien kanssa. [Arthur Hjelt,

..Psalmien merkityksestä ja luonteesta" (1914).]

Ar. H.
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Psalmilaulu. Miten psalmeja aikoioaan lau-

lettiin Jeru^leniin tenippelissS, siitä ei ole «ar-

moja tietoja. Nykyiset juutalaiset kiiyttUriit har-

voin psalmeja jumaluupalYeluksessann. Sitiiras-

toin on syyt& oiettua, että kristillinen psalmi-

laulu on ainakin |>uii piirteiltään periytynyt mui-
n:ti>juutal.'ii>«tita. Paitsi vuorottelevaa esitystapaa

|ks. KirkkoniusiikkiI kuuluu p:n oloelli

siin tuntomerkkeiliin sen resitatiivinen melo-

diikka. Enin osa siikeestä lauletaan samalla sil-

velellä (keskisSvel. tonus currens, dominantti) ;

ainoastaan säkeitten lopulla muoJoiituu melodinen
kadenssi, esisäkees&ä erilainen kuin jiilkisUkeessä.

Juhkillisemmassa e.sityksessä on siikeitten alussa-

kin hiukan melodista liikettä. Säeparit ovat

kaikki yhtälaiset. Eroa ilmenee vain keskisuve-

lellä laulettavien tavujen lukumäärässä sekä lo-

pukkeiden rytmillisessä laadussa, joka riippuu
«anoniuotojeu eriäväisyyksistä. Samanlaista re-

sitatiivityyliä tavataan myus Intian vanhoilta

ajoilta perilyissii temppelilauluissa. P;ua käyte-

tUn nykyään enimmän roomal. -katolisessa ja

anglikaanises>a kirkkokunnassa. Edellisessii ra-

joittuu .sävelmämuotojen lukumäärä noin kym-
menkuntaan, ja Dekin ovat muunnoksia parista

kolmesta runkosävelmä-stä. Jälkimäisessä on sä-

velletty kymmenittäin uusia sävelmiä, joiden me-
lodinen sävy on vilkkaampi ja heleämpi, mutta
resitatiivinen käyttötapa entisten kaltainen.

/. K.
Psalmista, psalmin kirjoittaja: ks. Psalt-

tari.
Psalte«ri ilat. /lÄo/Zf^rium =psalttarikirja). la-

tinankielinen Daavidin psalttari, varsinkin sellai-

«lena kuin sit.ä kiiytetään kutoli.sen kirkon juma-
lanpalveluksessa. P. luettiin tai laulettiin alusta

loppuun joka viikko ..kanonisina rukoushetkinä".
Liturgisiin tarkoituksiin tai kotihartautecn käy-
tetyt p.-kAsikirjoitukset olivat usein erittäin

kallisarvoisia, siroilla alkukirjaimilla ja maa-
lauksilla koristettuja. </. Q.

Psalttari 'kreik. paallC-'rion, saks. Psalter,

ruots. pnallare) merkit.see oik. eräänlaista kieli-

soitinta, mutta kuytetiUln V:n T:n psalmikokoel-

man nimenä (esim. Sionin kannel). P.. joka käsit-

tlä l.'>0 psalmia jakaantuen .5:teen kirjaan, on
muodostunut useajita pienestä laulukokoelma.sta.

Näistä on vanhin ..Daavidin psalttari" (ps. 3 41)

,

joka on laadittu .^innellä vuosia, e. Kr., ehkä
Nehemian toimesta. Seuraavalla vuosis. muodos-
tui ..elohistinen psalttari" (ps. 42-88), jossa ero-

tamme kolme pienempuil kokoelmaa: Daavidin
psalmit .51-72. Koorahin psalmit 42-49 ja Aasa-
fin pitalmit 30. 73 8:! sekä niiden liitteenä ps. 84-

88. ..Daavidin pi^alttari" ja „elohistinen psalttari"

yhdistettiin v n 300 vaiheilla yhdeksi laulukir-

jaksi, jonka alkuun pantiin ps. 2 ja loppuun ps.

89. Tätä loulukirjaa (ps. 2 89) laajennettiin 3:n-
nella tuosIk. kahdella uudella kokoelmalla (ps. 90-

107 ja 108-1181 ja «en johdannoksi a.setettiin ps.

1 ja loppupnnlmiksi p«. 119. Myöhemmin liitet-

tiin kirjan loppuun vielä kaksi kokoelmaa (ps.

120-137 ja rJS-I.IO). Nykyisessä muodossaan p.

on ollut valmiina viimei'>lään v:n l.'>0 vailieilla

«. Kr. L'»eiriimat p;n psalmit -- hepr. raamatussa
100 — ovat varu^ilelut piiiillckirjoituksilla, joissa

mainitaan psalmin kirioittaja. Diiaviditi psalmeja
on ','; Ai/i.ifin 1-, (•••.r.ihin 10 ja Salomon 2; li-

•äk"j '>rni<t<-.i:iri M^.-ck -elle. RM-manille ja Ee-

tanille kullekin yksi psalmi. Nämä päällekirjoi-

tukset, jotka sitäpaitsi sisältävät erinäisiä mu
»Ikaalisia termejä, eivät ole psalmien kirjoitta

jien käsialaa. Ne ovat myöhommiu lisätyt psai

mien otsakkeiksi ja perustuvat traditsiuniin. jok»
o.soiltauluu epäluotettavaksi. Oli olemassa pyrki
mys liittää Daavidin nimi niin moneen psalmiin

kuin suinkin. Lukuisissa tapauksis.sa sisällys

osoittaa selvästi, että |>salmi on sepitetty Da;ivi-

din aikoja myöhemmin. Suurin osa p.salmeista

on syntynyt maanpaon jälkeisinä aikoina. Kii

danalaista on, niissii määrin vanlienipien psal-

mien joukossa on säilynyt Daavidin runotuotteita.

(Frani Delitzsch, ,.Bibli.si-her Konimentar iiber

die Psalmen" (5:s pain. 1894). Frants Buhl,

„Psalmerne" (1900), Friedrich Baethsren, „Dip
P.salmeu" (3:s pain. 1904). Hermann Gunkel, ,,Aus-

•;ewählte Psalmen" (1904), Rudolf Kittel „Die
Psalmen" (19141, Ar. H.
Fsammenitos /-f'-/ ks. Psammetik III.

Fsammetik (egypt. Psemtek). kolmen Egyptin
kuninkaan nimi. '

P. I (663-609 e. Kr.) ; P. II

(,i93-,">88 e. Kr.); P, III. ks. myös Psammeni
tos (525 e. Kr.): ks. Egypti II. palsta 545.

Fsammiitti, ricol.. yhteinen nimitys karkeille

sedimenttivuorilajeille (esim. hiekkakivi), joissa

yksityisten rakeiden läpimitta on l,i ja 0,o» mm
"välillä. (E. if-nmj.

Psefiitti, geol., yhteinen nimitys kaikista kar-

keimmille sedimenttivuorilajeille (esim. konglome-
raatti), joissa rakeet ovat yli l,i mm:n läpimit

taisia. (E. Mnen).
Pseudartroosi (kreik. pseude' = valheellinen, ja

ar//iron = nivel), valenivel, jollainen syntyy jonkin
luun katketessa, kun sen päät eivät kasva jälleen

paikoilleen kiinni, vaan jäävät toisiaan vastaan
liikkuviksi osiksi, joten vähitellen kehittyy nive-

leni a pai non muodostuma.
Pseudepigraphon /-('-/ (kreik.) , väärällä nimi-

kirjoituksella 1. tokijänniniellä varustettu.

Pseudo, ääntiöiden edessä pseud... (kreik.

;)setid(!^» = valheellinen. < pseudos = valhe, petos)

merkitsee sanayhtymissä väärennettyä, epä-

peräistä. uskoteltua, näennäistä.

Pseudo-isidoriset dekretaalit (ks. Pseudo),
kirkollisten lakien kokoelma 9:nneltä vuosis. Ko-
koelma esiintyy erään tuntemattoman Isidoros

Mercatorin toimittamana ja sisältää paitsi suu-

ren määrän oikeaperäisiä lakeja n. sata väären-

nettyä säädöstä. Kokoelman tarkoituksena on
frunkkilaiscn kirkon ja varsinkin piispain va-

pauttaminen niinliyvin maallisen vallan kuin
metropoliittain ylivallasta. Sitä varten suädök
sissä korotetaan paavin valtaa. Niin esim. niissä

säädetään, että synodien päätökset vältläniäftö

mästi tarvitsevat paavin vahvistusta ja otta vain

paavi voi kut.sua kokoon yleisiä kirkolliskokouk-

sia. Dekretaalcihin vetosi paavi ensi kerran 864

ja sitten useasti tahtoen niillä todistaa paavin-

istuimen jumalallista valtaa. Dekretaalit tosin

vapauttivat piispat lähimmistä esimiehistään,

metropoliiteista. mutta orjuuttivat ne sensijaan

Hooman vallan alle. Mitä suurimmassa niiUlriLssä

ne ovat paavinistuimen valtaa korottaneet. Dekre-
taaleissa olevat vaärennyk.set osoitettiin ensiker-

ran Magdehurgin scnturioissa, ensimäisessä suu-

ressa iirolestanttisessa kirkkohistoriassa (1559-74).

vrf. 1 s I (I o r u s 2. E. Ka.
Pseudoklassillinen aika (ks. Pseudo) I.
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ranskalaisklassillineu aika tarkoit-

taa Euroopassa 17:nneii vuosis. keskivaiheilta

18:nnen vuosis. viime vuosikymmeniin vallin-

nutta, Ranskasta peräisin olevaa kirjallista maku-
suuntaa, joka matki antiikin kirjallisuutta.

Pseudokruppi, valekruppi, ks. Kuristus-
tauti.
Pseudoleukemia (ks. Pseudo), leukemiaa

(kä. t.) näennäisesti muistuttava taudintila, joka

vie ankaraan väbäverisyjteeu ja voimattomuu-
teen, vaikka veressä ei havaitakkaan niitä muu-
toksia, valkeiden verisolujen lisiiiintymistä, mikä
on varsinaiselle leukemialle ominaista. P:ssaovat
eritoten imurauhaset sekä myöskin perna saira-

loisesti muuttuneet. P. kulkee myöskin Hodgkinin
taudin nimellä.

Pseudomembraani (ks. Pseudo), membraani
(ks. t.) 1. ketto, joka ei ole muodostunut mis-

tään todellisesta kudoksesta, solukosta, vaan on
pelkkää hyytynyttä syyainetta, fibriiniä, tahi

veriheraa, jota esim. kuristustaudissa muodos-
tuu kurkun limakalvon pinnalle uhaten tukkia
henkiraon. M. 0-B.

Pseudomorfoosi (pseudo, ks. t., ja kreik.

morphe = muoto), kivennäinen tai kivennäis-

aggregaatti, joka on joko fysikaalisten tai ke-

miallisten muutosten kautta syntynyt toisesta

siten, että tämän alkuperäinen kidemuoto on säi-

lynyt. Kun muutos on ainoastaan fysikaalista

laatua, sanotaan p;ia paramorfoosiksi
(esim. kalkkisälvästä aragoniittia ja päinvastoin).

Tällöin on kysymys saman aineen polymorfisista
muunnoksista (ks. Polymorfismi). Kemial-
linen muutos voi olla ainoastaan osittainen (esim.

anhydriitistä kipsiä) tai täydellinen (ortoklaa-

sista tinakiveä). E. il-nen.

Pseudoneuroptera ks. Korennoiset.
Pseudonymi (pseudo, ks. t., ja kreik.

onovta = nimi), salanimi.

Pseudoparenkymi ks. Sienet.
Pseudopodit. v a 1 e j a 1 a t, ks. Alkulima

ja J u u r i j a 1 k a i s e t.

Pseudoscorpionidea ks. Kääpiöskorpio-
n i t.

Pseudoskooppi ks. Pseudoskooppiset
ilmiöt.
Pseudoskooppiset ilmiöt (kreik. pseude's =

väärä, ja sfro/ie';» = katsella), näköharhaukset esi-

neiden etiiisyyteen, suuruuteen, muotoon, liike-

suuntaan y. m. nähden. Siten esim. kuu ja au-

rinko näyttävät suuremmilta tai-

vaanrannalla kuin ylhäällä tai-

vaalla: kuvassa 1 esitetyt yhden-
.suuntaiset suorat näyttävät vuoroin
hajaantuvan, vuoroin lankeavan yh-

teen : kuvassa 2 vasemmanpuolinen
puolisuunnikas näyttää pienem-
mältä kuin oikeanpuolinen, vaikka
ne ovat yhtäsuuret; jos pyöriviä

myllynsiipiä katsellaan matkan
päästä jonkun aikaa siipien tasossa,

niin näyttää pyörimisen suunta ta-

van takaa vaihtuvan. Näköharhauksien syynä on
m. m. se, että esineen asennon arvosteleminen
Cu epävarma sen etäisyyden tähden, tai lähellä

olevien vertauskohdiksi kelpaavien esineiden

puutteen vuoksi (esimerkit kuusta, auringosta ja

myllynsiivistä). Syynä voi myös olla ennakko-
mielipide, johon tietämättään on sidottuna.

m;, vjv /j, >
', VV /^ s-

Kuva 1.

Kuva

Niinpä esim. kuvassa 2 odottaa kuvioiden kape-

nemista ja pienenemistä oikealle, jonka tähden
liioittelee oikeanpuolisen kuvion suuruutta. —
Wheatstone on (1852) keksinyt pseudoskoo-
p i k s i nimittämänsä kojeen, joka heijastuksen

avulla kääntää esineestä silmässä syntyvän ku-

van vasemman ja oikean puolen. Siten esim. ku-

vat, jotka stereoskoopissa nähdään kuperina, näyt-

tävät pseudoskoopissa koverilta. V. S:n.

Pseudotsuga ks. T s u g a.

Psilander /-«'-/, Gustaf vou (1069-1738),

ruots. merisankari, kamariarkistontarkastajan
Per P:n ja Hollolan kirkkoherran tyttären Eli-

sabet Juhanantyttären poika, palveli v:sta 1688
laivastossa, nimitettiin 1700 kapteeniksi, tuli

kuuluisaksi taistelusta, jonka 27 p. heinäk. 1704

Englannin rannalla yhdellä ainoalla laivalla tais-

teli 8 engl. sotalaivaa vastaan. Viimein voitet-

tuna ja vangiksi otettuna hän sai tarjouksen

vara-amiraalina ruveta engl. palvelukseen, mutta
palasi mieluummin isänmaahansa. Tuli 1715 ami-

raaliksi ja 1716 Gotlannin maaherraksi, jona

kaksi kertaa karkoitti maalle astuneet venäläi-

set ja virassaan saavutti väestön suurta rak-

kautta. Aateloituna 1712 ja vapaaherraksi ko-

rotettuna 1719 hän 1728 tuli Kalmarin maaher-

raksi ja 1734 amiraliteetti-koUegin presidentiksi

A'. G.

Psilojnelaani, mustaa, nystyräistä. tiivistä ki-

vennäistä, jota tippukiven tapaan erottuu vuori-

lajien rakoihin ja onkaloihin. P, on kem. ko-

koomukseltaan epäpuhdasta mangaanidioksidia

(MnOs). E. M-nen.

Psithyms ks. L o i s m e h i 1 ä i s e t.

Psittacus ks. Papukaijat.
Pskov ks. P i h k o V a.

Psocidse, jyrsijäkorennoisiin kuuluvia pieniä,

mitättömiä hyönteisiä, joilla on enimmäkseen
4 kaivomaista siipeä; etusiivet ovat tav. 2 ker-

taa niin suuret kuin takasiivet. Lepotilassa sii-

vet ovat asetetut kattolaskuisesti siten, että etu-

siivet peittävät takasiivet. Tuntosarvet ovat pit-

kät, siimamaiset; suuosat purevat; muodonvaih-

dos vähittäinen. Tavataan puiden rungoilla, aidak-

silla, seinillä j. n. e. Tunnetuin suku on Psocus.

— K i r j a t ä i (ks. t.) on siivetön. V. S-s.

Psoriasis (kreik. psöri'äsis = syyhy], hilsetys-

tauti, kroonillinen ihotauti, jossa huomataan
paksuja valkeita hilseitä eli suomuksia puner-

tavalla pohjalla. Kun näitä suomuskasaantu-

mia, jotka muodostavat milloin suurempia täpliä,

milloin vain pienempiä pilkkuja eritoten käsien

uiko- (ojennus) puolille, kaaputetaan pois. niin

on pinta niitten alla nilellä, vuotaen helposti

verta. Tauti, jota on monta muotoa, on yleensä

jotenkin itsepintainen, vaatien pitkällistä hoitoa,

mutta ei ole tarltuvainen. J/. 0-73.

Psorospermit ks. S p o r o z o a.

Psyche, eläini., ks. P u s s i k eh r ä ä j ä.

Psykhe [psykhe'] (kreik.; lat. Psyche), hen-

käys, henki, sielu. Kreik. käsityksen mukaan p.

oli ihmisessä oleva henki, joka ihmisen kuollessa

näkymättömänä jäi eloon ja siirtyi manalaan,

josta sen määrättyjä keinoja käyttämällä saattoi

kutsua tajuntaan, vaikkei se voinut ruumiillis-

tua. Sitä kuvattiin linnunmuotoiseksi tai myö-
hemmällä ajalla perhosen siivillä varustetuksi.

Eroksen suhteesta p :een kehittyi taru, jolle Apu-

leius luultavasti hellenistisen esikuvan mukaan
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oo antanut tuunetun miiodou. Vastoin UitiusS

tahtoa Eros rakastui kuninkaan tyttäreen P:een

ja vei hkuet yksinäiseen linnaan, jossa hän yOn
turvissik kävi liiiniMi luouiian. Sisartensa houku-
tuksesta P. vastoin Eroksen köskyä koettaa ot-

taa selväii siitit, kuka ja minkä näköinen liiin on.

Eros silloin pakenee ja vasta monia vaivoja kiir-

Tiittyään, joita Eroksen äiti Aphrotiite läliettiiä

hSnelle. hbn löytiUi jälleen Eroksen ja Zeus tokee

hänet kuolemattomaksi. Tarua on taiteessa suu-

resti suosittu, myöhemmältä ajalla hyvin tunne-

tut ovat C. Canovan. B. Thorvaldsenin ja V. Rune-
berpn P:n tarusta saatuja aiheita käsittelevät

kuvanveistokset. L. T.

Psykiatri ikreik. /laj/fcAt" = sielu, ja i(itro'» =

Uäkärii. mielisairasten liilikäri.

Psykiatria ikreik. psykhf = sielu, ja iäire'in

parantaminen) on se osa lääketiedettä, joka kä-

sittää mielisairauksien tuntemisen ja hoidon ivrt.

Mielisairaus ja Mielisairaan li oit o).

Jo aikaiseen erotettiin p. eri tieteenhaaraksi,

mutta va.sta parina kolmena viime vuosikymme-
nenä se on päässyt varmemmalle polijalle senjäl-

keen kuin mielisairauden laatua miiiirättäessä ru-

vettiin ottamaan selkoa sen to<lellisesta syrstii

ja sen kliinillisestä kulusta kokonaisuudessaan
sekä aivokuoressa tavattavista sairaloisista muu-
toksista. — Kliinillisena oppiaineena p. on kaik-

kialla verrattain nuori. Meillä Suomessa mää-
rättiin 1893 Lapinlaliden laitoksen ylilääkäri an-

tamaan opetusta lääketieteen kandidaateille, joit-

ten oli palveltava 3 kuukautta mainitussa lai-

toksessa. V. 1906 perustettiin mielisairausopin

ylimiiäräisen professorin virka yliopistoomme,
jonka viran haltia samalla on Lapinlahden kes-

kusliitoksen vliliiiikäriniL E. Th-n.

Psykofysiikka ikreik. p*^A:Äe' = sielu i, ,,sie-

lun fysiikka", tutkimus sielunelämän ja ruumiin
toimitusten ..raja-alasta" eli sielullisten ja ruu-

miillisten toimitusten keskinäisistä suhteista ja

vuorovaikutuksista. Nykyaikaisen p:n panivat
alulle E. II. \Veber ja G. Th. Fechner tutkimuk-
sillaan aistimuksien voimakkuudesta. He vanrin-

ottivat. että aistikiihotuksen enetessä voimakkuu-
deltaan tarvitaan yleensä, jotta aistiva lienkilö

huomaisi aistimuksen lisääntyneen, että fyysilli-

«een kiihotukseen lisätäiin määrätty murto-
osa kiihotuk.sen entisestä voimasta („\Veberin

laki": vrt. Erotuskynnys). Tämän no-

jalla Fee-hner arveli voivansa väittää, että (sie-

lulliseni aistimuksen voimakkuus kasvaa hitaam-
min kuin fyy>illisen kiihottimen voimakkuus si-

ten, että kiihotuksen enetessä ..peometrisessa sar-

jansa" I. kertaamalla määrätyllä luvulla (esim.

sarjassa. 1. 2. 4 j. n. e.) aistimuksen voimak-
kuus lisäJintyy ,,aritmeettisessa sarjassa" I. lisää-

mällä aina sama luku (esim. 1. 2. 3 j. n. e.);

eli ..aistimus kasvaa verrannollisesti kiihotuksen
lofrnritmiin". Fechner luuli täten keksineensä
mitä tärkeimmän («eruslain. joka määrää sielul-

li«ten ja ruumiillisten ilmiöiden viiorovaikutus-

luhteet. Tämän nojalla sekä laajojen tekemiensä
koesarjojen |K'ru.ituksella hän rakensi psykofyy-
sillixen oppijilrjestelmän. Hänen oppinsa on mo-
nissa kohdin kohdannut vastustusta; toiset tut-

kijat ovat selitt.lneet vaarinolettuja tosiasioita

•ekä Wel>erin Inkia toisin. Mutta Feohnerin
tutkimukset antoivat ainakin ratkaisevan sy-

sAyk>'en, jonka j<»hdosta on kehitlynyt laajaperäi-

nen ja hedelmällinen kokeellinen tutkimus p:n
ulalla. On täten opittu sovittamaan täsmäl-
listä mittausta tapahtiiniiiu. jotka kuulu

vat sielunelämäUin. Täton on saatu erittäin tär-

keitä uusia tukikohtia sielullisten tapahtumain
valaisemiseksi ja varmojen sielutieteellisten la-

kien löytämiseksi. — Psykofyysillinen tutkimus
on laajentunut monille eri aloille: m. m. on toi

mitettu monenlaisia psykofyysillisiä ajanmittauk-
' sia, s. o. on vertaillen mitattu erilaisiin yksin-

kertaisiin sielullisiin toimituksiin tarvittavaa ai

I kaa : on tutkittu aistimuksien kvalitatiivisia omi-

naisuuksia, paikallisuuden käsityksen sielullista

j

kchitvstä y. m. [Fechner. ..Elemente der Psycho-

I

physik" (2* os., 1S60) : G. E. MilUer, „Zur Grund-
I lejunfT der Psychophysik" (1S7S): Wundt. „Phy-

j

siologische Psycholojrie" (6:s pain.. 3 os., 1908-

ill): Delboeuf. „El<;ments de psychophysique"

(1883); Miinsterberg, ,,Beiträjre zur experimen-

tellen Psychologie" (4 vihk. 1889-92) : \V. \Virth.

..Psychophysik. Darstellung der Methoden der

c.vperinientellen Psychologie" (1912) ; Titchener,

,.E.\perimental psychologj-" (,.Instructor's ma
nual". 2 os., ynnä ..Student's nianiial", 2 as..

1901-0.5). ja saman „Text-book of Psychology"
(19l2i.) A. Or.

Psykografi (kreik. psykhe' = sielu, ja graphein

= kirjoitt.ia ; ..sielunkirjoittaja" I. ..henkisano-

mainkirjoittaja"; myös ..emanulektor", lat. ,.kä-

destälukija", ..skriptoskop", < lat. scriplum =

kirjoitus ja kreik. s/i;opr'iTi = katsella, „kirjoi-

tuksenkatsoja") on kirjoituskoje. jonka avulla

henkien tiedustelijat luulevat saavansa „henki-

sanomia". P. on tavallisesti pieni, pikkuisiin

jalkoihin 1. nappuloihin nojautuva levy, johon

on kiinnitettj' kynä. P:ia käytetään siten, että

..meedio" keveästi koskettaa sitU kädellään, jol-

loin se rupeaa ..itsestään" liukumaan pitkin sen

alle asetettua paperia, piirtäen siihen kirjoitusta,

joka monesti on sangen epäselvää. Myöskin mene-
tellään siten, että paperille on ennestään kir-

joitettu aakko.set ja p. liukuessaaii osoittaa I.

ko.skcttaa järjestään kirjaimia, joista muodostuu
sanoja, ."samantapaisia kirjoituskojeita käyttivät

jo roomalaiset tiedustellakseen ..kohtaloa", samoin
kiinalaiset. [Gessmann, „Die Psychogrnphic"

(18971.] il. Or.

Psykologia (kreik. psykhe' = sielu, ja logos =

oppi) ks. Sielutiede.
Psykologinen, sielutieteellinen.

Psykometria (kreik. p.iykhf = nieUi, ja mrt-

rrin = mitata), ..sielullisten asiain mittaaminen".

1. P.sykofyysillinen ja kokeellinen sielullisten

toimitusten mittaaminen, ks. Psykofy-
siikka. — 2. Nykyään o.soiletaan tällä ni-

mellä omituista havaintokykyä 1. omituisia tunte-

muksia, joita hämäräperäisten sielunilmiöiden

tutkistelijat luulevat huomanneensa olevan muu-
tamilla herkkätuntoisilla ihmisillä. Nämä. pi-

täcssiiän kädes.sään esinettä, saavat muka tunte-

muksia, jotka kuvaavat niitit ihmisiä, jotka en-

nen ovat omistaneet ja pidellect samaa esinettä,

heidän luonnettaan, mielialojaan, heidän tunte

miansa ruumiillisia ja sielullisia tiloja j. n. e.

[„i\Ir Petersin koenäytiiiinöt Helsingissä 1908,

psykometria- ja selkcänäköisyyskokeita" (1010).

]

A. Or.

Psykoosi ikreik. pnykhöHis) , mielisairaus (ks. t.).

Psykopatologia (kreik. pnyfcfe^ = sielu, pathos
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= kSrsimys, ja Jopos = oppi) , oppi mielisairauk-

sista, vrt. Psykiatria.
Psykrometri (kreik. ;wt/fc/(ro'.s = kylmähkö)

ks. VI y g r o ni e t r i ja Ilmatieteelliset
kojeet.

Psyllidse, lehtikirput. ks. Kirvat.
Psyllium ks. K u m m i t u s s i r k a t.

Psyykillinen (kreik. psT/khe' - .sielu) , sielulli-

nen.

Psyykillineu ekvivalentti (ks. Psyykil-
linen ja E k V i V a 1 e n 1 1 il on mielenliäiriö- 1.

hämärät ila. joka väliin esiintyy kaatuvatauti.silla

kouristuskohtauksen asemesta (vrt. Kaatuva-
tauti). E. Th-n.

Psyykillinen tutkimusseura (..Sällskapet för

psykisk forskninj;"! perustettiin, ulkomaisten
esimerkkien mukaan, Helsinkiin 1907. Se on ot-

tanut tehtäväkseen „tieteellisellä tavalla tutkia
omituisia ja vielä selittämättömiä sielullisia il-

miöitä, niinkuin hypnotismia. ajatuksensiirtoa,

selkeänäköisyyttä ja meedioiden vaikuttamia il-

miöitä, sekä kerätä tietoja näyistä ja aavistuk-

sista, tosiunista. telepatian (sielullisen kauko-
vaikutuksen) tapauksista y. m.". Seura on toi-

minut etupäässä ruotsinkielisenä. Ulkomaisista
samansuuntaisista seuroista tärkein on encrl. ,, .So-

ciety for psychical researeh", joku on julkaissut

suuria, sangen huomattavia kokoelniateoksia tark-

kaan tutkituista tämäntapaisista sielullisista il-

miöistä („Proceedings" sarjassaan y, m.).

.-1. Gr.

Pt, platinametallin kem. merkki.
Ptah (,,avaaja, aloittaja"), muinaisegypt. Mem-

fiksessä palveltu jumala, kaiken alkuperä, juma-
lien isä. taiteilijain ja käsityöläisten suojelija.

Kuvattiin muumioksi, jonka kääreistä kädet pis-

tävät esille pitäen eliimän ja ainaisuuden vertaus-
kuvilla koristettua valtikkaa. Kreikkalaiset piti-

vät P:ia samana kuin Hephaistos. K. T-t.

Pteranodon (= Oriiitlioslotna), nuorin ja ääri-

mäisin, samalla myös suurimmat ja eriskummai-

Pteranodon.

simmat muodot käsittävä lentoliskosuku. Hento-
rakenteinen pää suhteettoman suuri pienen ruu-
miin ja surkastuneen pyrstön rinnalla, niska-
osassaan taapäintyöntyväksi harjaksi venynyt.
Leuat erinomaisen pitkät, hampaattomat, sarveis-
tuppien verhoamat. Siivenkärkien väliä eri la-

jeilla oli 1-6, s m:iin, suurimmilla siis enemmän
kuin millään muulla tunnetulla lentäjällä. Olivat
todennäköisesti kaloja pyydysteleviä ulapoitten
asukkaita. Toistaiseksi tunnetaan vain Pohjois-
Ameriikan liitumuodostumista.. V. Ä. K-io.

Pteridophyta ks. Sanikkaiset.
Pteridospermse ks. S i e m e n s a n i a i s e t.

Pteris, suurikasvuisia, Polypodiace(B-heimoon
kuuluvia saniaisia, joilla itiöpesäkkeet ovat sijoit-

tuneet pitkin lehtiliuskain alapinnan laitaa taas-

käänteisen reunan peittoon. Meidän ainoa la-

jimme, kuolleenkoura (P. aquilina), kasvaa
yleisenä Etelä- ja Keski-Suomessa kuivilla metsä-
mailla. Sen laa.jasta juurakosta siellä täällä ko-
hoavat suuret, leveän kolmiomaiset, 2-3 kertaa
parilehtiset. pitkäruotiset lehdet muodostavat
usein tiheän, mahtavan kasvuston. Muutamia
lämpimäin maiden lajeja viljellään kasvihuoneissa,
joskus huonckasveinakin, K. L.

Pterocarpus, hernekukkaisia troopillisia puita,

joilla on pariliuskaiset lehdet ja tavallisesti kelta-

kukkainen terttu. Ameriikkalaisen P. Druco-
lajin punaisesta nesteestä saadaan a m e r.

traakinpihkaa, erästä punaista hartsi

lajia. P. santalinus tuottaa punaista san-
telipuuta. Useista muistakin lajeista saadaan
erilaisia tarveaineita, ks. Kino. S a n t e 1 i p u u.

K. L.

Pterodactylus, jurakautinen lentoliskosuku.
Pääkallo hyvin linnunpäämäinen, suipot leuat

kuitenkin kärjellään joko hampaalliset tai ham-
paattomat. Kaula pitkähkö, pyrstö aivan surkas-
tunut, lentoscrmet suhteellisesti lyhyet; lento

siitä päättäen ollut huonoa, raskasta lepattelua.

Pieniä, keskikokoisia tai kookkaita muotoja (pie-

nimmät varpusen, suurimmat kotkan kokoa) ;

erittäin hyvin säilyneitä jätteitä, m. m. täydel-

lisiä luurankoja useasta lajista tavattu varsinkin
Etelä-Saksan „litografisissa" kalkkiliuskeissa.

V. A. K-io.

Pteromalus ks. Loispistiäiset.
Pteromys ks. S i i p i o r a v a.

Pterosauria ks. Lentoliskot.
Ptinus ks. L e s i ä i n e n.

Ptolemasus ks. Ptolemaios.
Ptolemaiolaiset I. L a g i d i t, makedonialais-

kreikkalaista alkuperää, oleva egyptiläinen ku-
ningassuku, jonka miespuolisilla jäsenillä oli ni-

menä Ptolemaios ja joka hallitsi 323-30 e. Kr.
ks. Ptolemaios. Egyptin kuninkaita.
Ptolemaios, Egyptin kuninkaita.
1. P. I, Lagoksen poika (k, 283 e. Kr.), lisä-

nimeltä Soter (pelastaja), sukuperältään make-
donialainen, saavutti mainetta Aleksanteri Suu-
ren sotapäällikkönä ja sai tämän kuoltua 323
e. Kr. maakunnakseen Egyptin, johon hän sit-

temmin liitti Kyrenaikan; teki, käytyään sotia

valtakunnan kokonaisuuden puoltajia Perdikkasta.
Polyperkhonia, sittemmin Antigonosta ja De-
metriosta vastaan, Egyptin itsenäiseksi valtioksi

ja otti 305 kuninkaan nimen : edisti maassaan
kreik, sivistystä, mutta osoitti samalla suurta
huomaavaisuutta Egyptin alkuperäistä väestöä

kohtaan ; laski perustuksen Aleksandrian kirjas-

tolle ja kuuluisalle museolle; kirjoitti Aleksan-
terin sotaretkistä teoksen, joka on hävinnyt,

mutta jota Arrianos on käyttänyt hyväkseen;
luopui hallituksesta 285.

2. P. II P h i 1 a d e 1 p h o s, s. o. sisartaan ra-

kastava (k. 246 e. Kr.), edellisen poika, hallitsi

v:sta 285; laajensi valtakuntaansa eteläänpäin,

samalla kuin hänen onnistui pitää hallussaan

Foinikia ja osia Vähän-Aasian rannikosta: piti

Aleksandriassa loistavaa hovia ja täydensi isänsä
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alulle panemia sivUtvslaitok^ia. Iliinen ranhoinpi
relirn^ P. Keraunos. joka syrjäytettiin

^ . '.yksestä. iKii!>tui Eiryptistä. surmasi
:i liallitivijaD Seleukok'ien ja tuli sit-

ten .M.iKiMoniaD ja Kreikan hallitsijaksi, muttn
kaatui jo 'J79 taistellessaan pillialaisia vastaan.

3. P. 111 Euerpetes s. o. hyviintekijil

(k. 231). edellinen poika, kuninkaana v:sta -46.

kSri onnellista sotau Syyriaa rastaan ja valloitti

suuren o>au tfitä valtakuntaa voinintta kuiten-

kaan täysin kSyttUä voittojansa hyvUksecu; hä-

nen aikanaan Ptolemaiolaisteu valta oli mnhta-
vimmillaaa, mutta jo hänen lähimmästä seuraa-

jastansa P. IV;stS alkaa suvun rappeutuniinon.

J. F.

Ptolemaios. Claudius, egypt. tähtitieteilijä,

eli n. V. 150 tienoilla j. Kr. Alek.sandriassa. Van-
han ajan kuuluisin tähtitieteilijä: laati ensimäi-
sen tähtitieteen oppikirjan, joka tav. on tunnettu
nimellä ..Alm.i^est". Tässä teoksessa esitetty jreo-

sentrinen maailmanjärjestelmä, jonka mukaan
kuu. aurinko, kiertotähdet ja kiintotähdet kaikki
kiertävät liikkuuiatlomaQ maapallon ympäri, py-

syi Tollit.sevana läpi 14 vuosisataa. P:n systee-

min mukaan kaikkien taivaankappalten radat oli-

vat ympyränmuotoisia. Jotta kuitenkin teoria

kävisi yhteen havaintojen kanssa, täytyi P:n
olettaa, että ympyrän keskipiste liikkui toi.sen

ympyrän kehällä iks. Episykkeli). P. käytti
hyväkseen Hipparkhoksen havaintoja tutkiessaan

kiertotähtien ja kuun liikuntaa. Viimemainitussa
hän keksi evektsionihäiriön |ks. Evektsioni).
P. on myös buuresti kehittänyt maantiedettä kek-

simillään karttaprojektsioneilla (ks. Kartta-
projektsioni) ja kirjoitti laajan ,,Maantie
teen", joka uuden ajan alkuun saakka oli kaiken
maantieteellisen tiedon perustuksena. H. R.

Ptolemais. 1. ks. Akka. — 2. Ent. Ptole-

maiojen |>erustama satamakaupunki Pohjois- Afri-
ka.s.sa Kyrenaikassa; oli kauan aikaa maakunnan
kukoistat-impia kaupunkeja. Rappeutui roomal.
vcllan kukistuessa, nyk. kokonaan raunioina.
.Jätteitä 2 teatterista ja kristitystä kirkosta.

Ftomaiinit (kreik. p/öma = kuollut ruumis),
eläimellisten ainesten mädätessä syntyvät typen-
pitoi-set, enräksiset aineet, joista jotkut (muska-
riini, mytilotoksiini. neuriini) ovat hyvin myr-
kyllioiä. toi.sot taas (neuridiini. kadaveriini) eivät

ole myrkyllisiä. P. kulkevat myöskin ruumis-
myrkkyjen nimellä.

Ptosis /-''•/ (kreik.. = ..putoaminen", < pip-

tnn = pudota), silmän yläluomen riippuminen
alaspäin (niinkuin nukkuvalla), mikä aiheutuu
•liitä, että luonta kohottava lihas fmu.iculu3 leva-

tor palprhrat nuperiorm i tai sen toimintaa jolilava

l.ermo inervvt orulomotoriun) on halvaantunut.
Ptyaliinl i kreik. plyolon - sylki), syljessä oleva

tärkkelystä «utattava fermentti. vrt. Ruuan-
• u I a t u K.

Ptyalismi (kr<-ik. plyalon - sylki), syljen-

juok.su. nyljen HairaloiHesti lisääntynyt erittymi-
nen, jollainen tavataan eitim. elohopcamyrkytyk-
ejii>ä. ynnä joijsakuiitga hermostoa koskevissa
taudintiIoiH>ia.

Puberteetti (lat. päbe'rta» = parrakkuug ; mie-
henikä. <-' pi/fcr* = karvainen : miehenikään pääs-

«yti. sukupuolinen kehilvsuika h. o. aika jolloin

poika alkaa kehittyä mieheksi, tyttö naiseksi.

Tämk aiin mnnemia nuhteeHiia Hyvästi vaikuttava

murrosaika uikaa pojassa noin 13-14 v:n iiissä,

tytössä jo 11-12 v:n iän vaiheissa. Sen ohella

että ruumis silloin yleen.sä alkaa varttua, aika

vat eritoten siitinelimet vähitellen täydellisen

tyä saavuttaen sittemmin niille luonnonomaisen
kyvyn kukin omalla tavallaan palvella siittämis

ilmiötä: nuorella naisella alkaa kellittyä kuukau
sittain munasarjasta irtaantuva muna. joka joii

duttuaan hedelmöitetyksi sitten en alkuna nndon
ihmisolennon syntymiseen: nuorukaisen kivek

sissä alkaa kehittyä siittiöitä, joilla taa.s on
kyky hedelmöiltäii tuliainen muna. Täyden suku
puolisen kypsyyden soavuttaa mies va.sta n. 22-23

vuoden ja nainen 18-20 vuoden iässä. .1/. 0-li.

Pubes /-><-/ (lat.), oik. mieskuntoisuus; häpy.
Publiikki iransk. public, < Int. publirus

yleinen, virallinen), yleinen; yleisö-, julkinen

tutkinto.

Publikaani (lat. publiaVnus). roomal. provins
sista kannettavien valtiontulojen vuokraaja;
valtionurakoitsija. P:t kuuluivat etupäässä ritari

säätyyn. Kiskomistensa vuoksi p:t olivat u.sein

provinssien vitsauksena, niin cttil koko nimitys
tuli huonoon linufoon. -- U :ssa Tissa mainitut
p:t olivat jonkinlaisia tullitulojen vuokraajia.

Publikatsioni (lat. puJ/icäVf = tehdii julkiseksi,

saattaa julki, < pi/fcZio«s = yleinen, julkinen). 1.

Julkaiseminen, julkisaattaminen. kuulut tam men.
erittäinkin lainsäädännössä se täytäntööni)ann
toimenpide, jolla valtion viranomaisille sekä yksi-

tyisille kansalaisille %'almistet.aan tilaisuus saada
tieto uuden lain tai asetuksen sisällöstä. .Sään-

tönä on, että l.oki ei tule velvoittavaksi ennen
kuin se p;n kautta on saatettu julkisuuteen.

Nykyajan valtioissa p. yleensä tapahtuu siten.

että laki (tai asetus) julkaistaan valtion laki

kokoelmassa tai virallisessa lehdessä; Suomessa-
kin on nykyänsä asetuskokoelmassa julkaisemi-

nen varsinainen p.-toimenpide. ks. ly a i n s ä ä-

d ä n t ö. — 2. Julkaisu, erittäinkin painettu.

R. E.

Publikum (ks. Publiikki), yleisö.

Publilius Syrus flt'!- sy-J, roomal. mimi-
runoilija, aikalaisensa ja kilpailijansa D. Labe-
riuksen kera latinalaisen mimi-runouden pää-

edustajia, runoili n. 43 e. Kr. Ilänen mimeistään
laadittiin jo aikaisin koulukokoelma ..Sententiie",

josta on säilynyt "00 jambista senaaria. Julk.

Ribbeck. ..Comieorum romanorum fragmenta"
(2:nen pain. 1873).

Publiseerata (ks. Publikatsioni) jul-

kaista.

Publisisti (ks. Publiikki), oikea.staan =

julkisen oikeuden tuntija: julkisten kysymysten
käsittelijä; sanomalehtimies.

Publisiteetti (ndat. ]fuhli'cilafi) , julkisuus (oi-

keudenkiiynnui. kiinteimistökirjojen y. m.).

Puccini IpullkVni]. Giacomo (s. 1858), it.

säveltäjä, jonka oopperoista useat ovat saavutta-

neet yleistä suosiota (La BohAme 1807, Tosca
1900, Madame Butterfly 1904. kaksi jälkimäistä

esitetty myös Suomessa). Säveltänyt myös ka-

marimusiikkia ynnä juhlamessun. Tyylissiiän P.

eroaa Wapnerista käyttäcssiUln puheenmukaista
luonnollisen nopeata resitatiivia. /. K.

Puccinia ks. Kasvitaudit, palsta 486 ja

Ruostesienet.
Pucbta Ipubta], Georp Friedrich (1798-

1S40), saks. oikeusoppinut, Siivignyn jälkeen Ber-
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liinin yliopistou professori ja kuten hänkin n. s.

historiallisen koulukunnan huomattavimpia tiede-

miehiii. Tutki roomal. pandekti-oikeutta : tär-

keimmät teokset: ..Lehrbuch der Pandekten",
„Kursus der lustitutionen" ja „Vorlesungeu iiber

das licutige römische Recht". El. K.
Puck, germaanilaisessa mytologiassa esiintyvä

leikkisä ja velikeilevä tonttuolento.

Pudasjärvi. 1. Kunta, Oulun 1.. Oulun kih-

lak.. Pudasjärven nimismiesp. ; kirkolle Oulun
kaupungista 100 km. Pinta-ala 8, 142. s km', josta

viljeltyä maata (1910) 4,502 ha (siinä luvussa

luonnonniityt 1,983 ha, puutarha-ala 2,o7 ha).

MantUuilimäärä 61 'j,, talonsavuja 461, torpan-

savuja 218 ja muita savuja 19 (1907). 11,058 as.

(1913) ; 1.661 ruokakuntaa, joista maanviljelystä

pääelinkeinonaan harjoittavia 846 (1901). 930 he-

vosta, 4.374 nautaa (1911). — Kansakouluja 6

(1914). Säästöpankki. Apteekki. Kunnansairaala.
Piirilääkärin ja piirieläinlääkärin asuinpaikka.

—

Luonnonnähtävyyksiä : Isosyöte, 448 m yi. me-
renp. kohoava jylliä vuori n. 4 penink. kirkolta

koilliseen. — 2. Seurakunta, konsistorillinen,

Kuopion hiippak., Oulun tuomiorovastikuntaa;
kuulunut aikoinaan Iin emäseurakuntaan, josta

erotettiin omaksi khrakunnaksi 1639, saaden sam.
v. ensimäisen khransa. P:een on Taivalkoski kuu-
lunut aikoinaan Jokijärvi nimisenä rukoushuone-
kuntana ja kappelina. — Kirkko puusta, rak.

1781. [A. H. Snellman, „Oulun kihlakunta" (Suom.
muinaism.-yhd. aikak. IX).] L. TInen.
Pudding [jiudirj] (engl.) , vanukas.
Pudicitia (dici'-] (lat.), häveliäisyys, siveys.

Pudoria ks. P u t o r i a.

Pudotin, putousliikkeen (ks. t.) lakien toteen-

näyttämistä varten rakennettu koje. Koska pu-
tousliike on hyvin nopea, tuottaa sen tarkka tut-

kiminen vaikeuksia. Sentähden on suunniteltu

laitteita, joiden avulla nopeutta voi-

daan mielivaltaisesti välientää muut-
tamatta liikkeen luonnetta. Tunne-
tuin on A t w o o d i n p. (ks. kuvaa)

.

Sen runko on jalustaan kiinni-

tetty n. 2 m:n korkuinen, asteik-

koinen puusalko, jota jalustassa

olevalla kolmella asetinruuvilla voi-

daan aina asetella pystysuoraksi.
Salon yläpäässä on vaakasuoran ak-

selin varassa helposti kieppuva
pyörä A. Sen kehässä olevaan kuur-
naan on sovitettu hieno, taipuisa,

niolenmiissa päissään yhtä raskaita

[Iit :n painoisia) punnuksia tn ja ?n'

kannattava silkkinuora. Kun pun-
nukset ovat yhtä painavat, pitävät

ne toisensa ta.sapainossa : mutta
jos toiselle lasketaan pieni lisäpaino

;), niin tämä puoli alkaa painua
alas kiihtyvällä nopeudella. Syntyneen liikkeen

kiihtyväisyys a on yhtä suuri osa painovoiman
kiihtyväi-syydestä g kuin liikkeelle paneva voima
;) on koko liikkuvan kappaleyhdistelmän paina-

vuudesta 2m4-n:stä, siis on a=^—r- o. Asteikon

yläpäässä olevan nollapisteen kohdalla on sara-

nassa kääntyvä metallilevy s. Tälle pannaan lisä-

painolla kuormitettu punnus m'. Levy voidaan
kääjitää alas sekunteja (yleensä aikayksikköjä)
naksahtelevan heilurin, metronomin, kelloa tai

muun sentapaisen kojeen määrätyllä naksahduk-
sella. Pitkin asteikkoa siirtyvä levy C asetellaan

niin. että punnus juuri iskee siihen seuraavalla
naksahduksella. Asteikosta on suoraan luetta-

vissa yhden sekunnin matka. Samoin milärätään
2, 3, 4 . . . sekunnin matkat. Ne huomataan sil-

loin suhtautuvan toisiinsa kuten aikojen neliöt

1, 4, 9, 16 . . . — Liikkeen nopeuden tutkimista
varten on salkoon kiinnitettävä renkaan tapai-

nen levy B. Jos tahdotaan liikkeen nopeutta
määrätä esim. 1 :sen sekunnin lopussa, niin ren-

gas siirretään siihen paikkaan, missä putoavan
punnuksen on havaittu silloin olleen. Rengas la.s-

kee punnuksen putoamaan vapaasti lävitsensä,

mutta pidättää sillä olevan pitkulaisen lisäpainon.

Tästä hetkestä lukien on sentähden liike tasai-

nen. Punnuksen toisessa sekunnissa kulkema
matka ilmaisee liikkeen nopeuden 1 :sen sekunnin
lopussa. U. i!:n.

Pudretti (ransk. poudrette, < poudre = jauhe)
ks. Apulannoitusaineet.
Puebla. 1. Valtio Sisä-Meksikossa, eteläylä-

tasangou valtioita; 31,653 kmS 1.101,600 as. (19"l0),

33 km°:llä. enimmäkseen sivistyneitä intiaaneja.

— P. käsittää Meksikon ylätasangon kaakkois-
kulmauksen, jota rajoittavat maan korkeim-
mat vuoret Popocatepetl (5.452 m), Iztaccihuatl

(5.286 m) ja Orizaba (5,550 m). Vuoristot niet-

säisiä. laaksot viljavia. Ilmasto vaihtelee suu-

resti korkeusasteitten mukaan. Pääelinkeino maan-
viljelys tuottaa vehnää, riisiä, maissia, papuja,

sokeria, kahvia, tupakkaa, hedelmiä. Lampaan-
ja vuohenhoito mainittavat. Pääkaupunki P. 2.

— 2. Edellämainitun valtion pääkaupunki (La P.

de los Angclos 1. P. de la Znragoza/ viljavalla

ylätasangolla 2.710 m yi. merenp. Atoyae-joen
varrella ratojen risteyksessä. — Doorilaistyylinen

tuomiokirkko (rak. 1552-1649) on lat. Ameriikan
hienoimpia kirkkoja, hallintopalatsi, teatteri

(Ameriikan vanhimpia, rak. 1790), kirjasto

(100.000 nid.), taideakatemia, kansalliskollegi.

Teollisuutta edustavat puuvilla-, paperi-, viina-

tehtaat, valimot y. m. Kauppa melkoinen. —
Espanjalaiset perustivat P:n 1531. E. E. K.
Pueblo, kaupunki Yhdysvalloissa. Coloradon

valtiossa. Kalliovuorten itäjuurella Arkansas-joen
varrella tärkeässä rautatienristeyksessä ; 44.359

as. (1910). — Kivihiili-, rautamalmi- ja poltto-

öljypiirin keskustana P. on kasvanut kukoista-

vaksi teollisuuskaupungiksi, sulattimoita, teräs-

tehtaita, konepajoja. — Per. 1858 intiaanien hä-

vittämän mormooni-siirtolan paikalle.

Pueblo-intiaanit on niiden intiaanien yhteis-

nimi, joita pidetään Arizonassa, Nesv -Mexicossa

ja lähialueilla tavattavien monikerroksisten, linna-

maisten asumusryhmien {pueblo, esp. = kylä) ra-

kentajina. Kylän asumukset muodostavat yhtei-

sen rakennuksen, jonka kerrokset sisältäpäin ko-

hoavat porrasmaisesti, mutta jonka ulkoseinä on
pystysuora vihollisten päällekarkausten estämi-

seksi. JIuutamat p. kuuluvat pima- (joita toden-

näköisesti olivat kuuluisan Casas Grandes-raunion
rakentajat Pohjois-Arizonassa) ja moqui-heimoi-

hin; muut jakaantuvat kera-, tehua- ja zuni-

kieliryhmiin. P. ovat lyhj-trakenteisia, muita
intiaaneja tummaverisempiä, rauhallisia, harjoit-

tavat ammoisista ajoista maanviljelystä (kastelu-

laitoksia), karjanhoitoa, ovat eteviä savenvalajia

ja matonkutojia. — P. löysi Marcos de Niza 1539;
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heid&t kukistettiin usean kapinan jtilkei^n lopulli-

s«eti ra^ta 1692. — Suniaotapaisia kuin |i:u ru-

kenuukset ovat n. a. ctirr I. cUff dwrUtni]s (ks.

Clilf dweller»). E. t:. K.

Pueriili (lat. 1»"^^" < purr = poika ) . poika-

mainen, lapsellinen.

Fuerperium /<'/ (lat.). lapsivuode. - Puer
p e r t. u I i k u u m e. lapsivuodekuume.

Puerto Bico ks. Porto Rico.
Pufendorf //»li/.n/, Samuel von (1032-

94'. vajiaulierru. saks. oikeusfilosofi ja historioit-

sija: oli V :sta lä-SS kotiopettajana Ruotsin Tans-
kasia olevan Itiliettilaiin P. J. Coyet'n perhcessii;

julkaisi 1660 Haagissa ..Elementoruni jurispru-

dentiir naturali> libri 11", joka teos aloittaa

uuden vaiheen luonnonoikeuden alalla: 1661-07

luonnonoikeuden professorina Ilcidolberpssii : jul-

kaisi 1667 salanimellä Severinus de Monzambano
kirjoituksen ..I>e statu imperii ^ernmniri". jossa

arvostelee ankarasti Saksan valtakunnan silloista

valtiojärjestystä ; siirtyi seur. v. professoriksi

ftskenperustettuuu Lundin yliopistoon. Teoksillaan

„Ue jure naturac et pentium" il672) ja ..De of-

(icio hominis et rivis" (1673) P. vapautti luonnon-

oikeuden teolofiian holhonalaisuudesta, mutta jou-

tui tämän johdosta pitkiilliscen ja kiivaa.seen kir-

jalliseen kiistaan varsinkin saks. teologien kanssa;

kutsuttiin 1676 Tukholmaan ja nimitettiin m. m.
valtakunnan historiografiksi; v. 1686 ilmestyi hä-

nen suuri historiateoksen.sa 30-vuotisesta sodasta

..De rebus Sucoicis". V. 1687 hän asettui Ber-

liiniin ryhtyäkseen kirjoittamaan ..suuren vaali-

ruhtinaan" Fredrik Vilhelmin historiaa, joka il-

raestyi hauen kuolemansa jälkeen nimellä ,,De re-

bus frestis Frederici Wilhelmi magni" (1695) sa-

maten kuin Kaarle X :n Kustaan historia ,.De

rebus a Carolo Gusfavo gesfis" (16961: kesken-
eräiseksi jäi ,.De rebus gestis Frederici III" (pai-

aettu vasta 1784). [Droysen, .,.\bhandlungen zur

neueren Geschichte"; Treitschke. ..llistorische und
politisrhe .^ufsätzo": Meyer, „Samuel P."] J.F.
Puffata ks. P u f f i.

Puffi I. puh vi (enpl. puff), ylenmääräinen
kehu-kelu. sanomalehtikehu.skelu. — Puffata,
kehua isanomalelidissä y. m. s.).

Pugatftev l-tioll, Emeljan (1726-75), ven.

seikkailija ja kapinoitsija. Donin-ka.sakan poika,

palveli .sotaväessä, ollen Turkin sodassa; rupesi

177.1 Uralin puolella knsakkakapinan johtajaksi,

julistaen itsensä Pietari Illrksi. joka ei muka ol-

lutkaan murhattu. Luvaten vapauden talonpojille

hän sai heidät puolelleen, samoin raskolnikit

ivanhauskolaiset). valloitti muutamia linnoituk-

sia Uralin ja Donin varrella, jonka jälkeen osa
bajkiireinta, votjaakeista y. m. kansoista liittyi

häneen. P. muodosti itselleen oikesin hovin, jossa

oli samannimisiä arvolienklliiitä. Orloveja. Pa-
nineja y. m. kuin todellisessa hovissa; mutta en-*

nen pitkää kenraalit Oolitsyn. Panin ja Michel-
»on voittivat hänet useita kertoja, ja vihdoin hä-

nen omat miehensä luvatun palkkion houkuttele-
mina pettivät hänet. P. joutui siten hallituksen

käsiin ja mehtattiin Moskovassa. [Puskin. „P:n
kB|>ina" (venäjäksi, myös saksaksi käännetty);
Dubrovin. .,P. ja hänen kumppaninsa" (ven.).]

A". O. L.

Ptiget Ipyii'], Pierre (1622-94), ransk. ku-
vanveiiitäjä, taidemaalari, arkkitehti ja laivan-

rakennusmestari: tvöskennellvt Toulon'isHa, Fi-

reiizes.sU, Koomassa (it. taidemaalarin Pietro dii

Cortonau apulaisena), Marseilles.sa. Genovassa
ja lyhyen aikaa Pariisis.sa, jossa hän juonittele-

vien kadehtijain vuoksi ei viihtynyt. P. oli 1600-

luvulla Ranskan etevin kuvanveistäjä, joku sai

kunnianinien ..ransk. Michelangelo". Hänen it,

Bernini'n Imrokkimaiseen tyyliin nuuilauk.selli'

sesti käsiteltyjä, loistavan tekotavan jii intohimoi-

sen voimakkaan liikunnon puolesta huonuittavia
marinoritooksiaan on suurin kokoeluui erityisessä

P.salissa Pariisin I^ouvrcssa (esim. „LepUävä
Herkules", 1660. „KrotoMi!ainen Milon taistelee

jalopeuran kanssa", 1682. ..Perseus vapauttaa
Androni«lan" [kuva ks. Andromcda], 1684,

ja korkokuva „Aleksanteri ja Diogenes", 1686).

P:ltä on myös säilynyt puolisensataa maalausta,
joista suuri osa on Marseillen mu.seossa. [Klämä-
kert. kirj. Lagrauge (1868), Ginoux (1894) ja

Auquier (1903).] E. Hr.
Puged sound Ipjudiat saiind], syvä, monihaa-

rainen lahti Yhdysvaltain luoteisrannikolla,

Washingtonin valtiossa, jatkuu .luan de Fuca-
salmestn Admiralty inietin kautta etelään; 240 km
pitkä, 6-8 km leveä, 5,200 km'. P. s:u rannoilla

on useita suurenmoista lohenkalastu.sta ja ku-

koistavaa viljan, kalan ja puutavarainvicntiä
harjoittavia kaupunkeja (Seattle. Tacoma, Olym
pia). Niiden ulkomaankauppa käy Admiralty-
salmcn rannalla olevan Port To\vusendin tulli-

kamarin kautta; 1912-13 ulkomainen laivaliikenne

oli 5. f milj. rck.-ton. netto (suurempi kuin mis-

siiän muussa Yhdysvaltain kaupungissa lukuun-
ottamatta Ne\v Yorkia) ja 1012 tuonti 202 niilj.,

vienti 329,» milj. mk. — Seudussa on paljon

suomalaisia, varsinkin Seattle on heidän pesä-

paikkojaan Kaukaisessa lännessä. E. E. K.
Pugin [pjudzinj, engl. arkkitehti- ja taide-

kirjailijasuku. 1. Augustus P. (k. 1832), kir-

joittanut m. m. „Specimens of gotliic architec-

tiire" ja „Antiquities of Normaiuly", 1800-luvun
alkupuolen engl. uusgoottilaisen rakennussuunaan
merkkiteoksia. — 2. Augustus W e 1 h y
Northmore P. (1812-52). edellisen poika, eiig

lantilaisten Viollet le-Duc, isiUinsä vicliikin innok-

kaampi gotiikan puoltaja, kääntyi kuten monet
sen ajan romantikot katolisuuteen, rakensi 56

kirkkoa, luostareja, kouluja ja maataloja, uusin-

teli lukuisia rakennuksia, perusteli kiisityökou-

luja; teoksia m. m.: ..Gothic furiiitury, style of

.\V century" (1835), ,.The true prinoiples of

pointed or Christian architecture" (1H41) ja par
hain: „Glossary of ecclesia.stipal oriiament and
costume.'' P:n toimintaa jatkoi hänen poikansa
Edward \V e I b y P. (k. 1875), etupim.ssä käy-

tännöllisenä arkkitehtina. U-o ,V.

Pugno fninjö'1. Raoul (18521913), ransk.

pianisti ja säveltäjä, huomattava etenkin klassil-

lisen musiikin esittäjänä. Toimi Pariisissa urku-
rina (v:sta 1871), kirkkolaulunjohtajana (v:8ta

1878| ja konservatorin teorianopetfajana (1892-

1901). Sävelsi oralorin sekä useita operetteja, ba-

letteja y. m. /. K.

Puhakka, Antti (1816-93), talonpoikais

runoilija, eli Kontiolnhdella. oli edtistiijiina nseilhi

valtiopäivillä ja kirjoitti muutamia kymmeniä
runoja, enimmät vanhalla kalevalaisella mitalla.

Tunnetuimmat niistä ovat i)ilkkaruno ,,Tuhman
•Jussin jutturcissu", jossa kuvataan suomalaisen
talonpojan vastoinkäymisiä ruotsinkielisessä vi-
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rastossa, ja ..Surulaulu 18.50 vuoden kiellosta".

[Grotenfelt. ..Kahdeksantoista runoniekkaa".]
V. T.

Puhalluspilli, kem. analyysissa käytetty koje.

millä taviiUisen liekin kuumentavaa voimaa voi-

daan siiurent.ia ja liekki tai osa siitä keskittää

määruttyvn paikkaan. S. S.

Puhallussoittimet 1. puhaltimet ovat or-

kesterissa erityisenä ryhmänä jousi- ja lyömä-
soittimien rinnalla. Kaikissa p:ssa ääni niuo-

]

dostuu siten, että putkeen sisältyvä ilmapylväs

saatetaan puhaltamalla liikkeeseen. Aänlvärinsä
i

puolesta p. jakautuvat kahteen ryhmään : puu-
puhaltimet ja vaskipuhaltimet 1. toi-

tottimet. /. K.
Pohallustauti, pullistustauti 1. koho-

tauti, eläinl., aiheutuu runsaasta kaasujen
kerääntymisestä pötsiin. Näitä, synnyttää hel-

posti käyvä rehu, kuten lakastunut tai läjässä

kuumentunut vihantarehu y. m. s. Rehevä, kostea

tai kuurainen laidunruoho läpäräpellot) on niin-

ikään vaarallista, samoin muutamat kasvit, ku-

ten puna-apila, virna, juurikkaiden naatit j. n. e.

Kaasujen pingoituksesta pullistuu maha, etenkin

vasemmalla kupeella nälkäkuopan kohdalla ja el-

lei niitä pikaisesti poisteta, kuolevat eläimet tu-

kehdukseeu. Kp.
Puhaltaa (jokapäiväinen nimitys ..ulospuhal-

taa"). höyrykattilan osittainen tahi täydellinen

tyhjent.äminen höyrynpaineen avulla. Osittaista

puhaltamista käytetään, kun tahdotaan työntää
ulos kattilan pohjaan kerääntynyt lika ja muta
tahi kun suolaisilla vesillä kulkevien laivojen

kattiloissa veden suolanpitoisuus on kasvanut
niin korkeaksi, että on pelättävissä että suola las-

keutuu n. s. ..kattilakivenä" kattilan seinille.

E. S-a.

Puhdas, mus. 1. P:t intervallit ovat:
priimi. oktaavi, kvintti ja kvartti. Ne ovat
akustisesti sopeutuvaisemmat kuin muut (s u u-

ret ja pieneti tasasointuiset intervallit; nii-

den esteettinen vaikutus onkin erityisen kirkas
ja kuulakka. Sävelten sointumuodostuksissa niillä

on perustava merkitys. — 2. P. viritys on
aikaansaatavissa vain ihmisäänellä sekä sellai-

silla soittimilla, joilla sävela.steitten laajuutta voi-

daan rajattomasti vaihdella (esim. viululla)

.

Niillä soittimilla, joilla on kiinteät sävelasteet

kuten uruilla, pianolla y. m.) on pakko tyy-

tyä sovinnaiseen ja puhtaudesta melkoisesti poik-
keavaan 12säveliseen tasavireisyysjärjestelmään.
Puhallussoittimet ovat välittävässä asemassa. Pu-
haltamistapa vaikuttaa tosin hienoja eroavaisuuk-
sia sävelkorkeudessa, mutta näitä on puhaltajan
vaikeampi hallita kuin viulunsoittajan. Tieteel-

listä tutkimista varten on rakennettu erityisiä

puhdasvireisiä soittimia (harmooneja) eri keksi-
jäin laatimain järjestelmien mukaan (Tanaka.
Eitz, Stainer. Krohn), sekä puhdasvireisyj-ttä
lähenteleviä tasavireisiä soittimia, joissa oktaa-
viin sisältyy useampia kuin 12 säveltä (Helm-
holtz. Bosanquet). Kuorolaulun alalla on viime
vuosikymmeninä ilmaantunut pyrkimystä puh-
dasvireisyyteen, etenkin myös Suomessa (..Suo-

men Laulu"). On myös julkaistu oppaita p. -viri-

tyksen käytännöllistä toteuttamista varten sekä
1-äänisen (Krohn) että 2- (Törnuddi ja moni-
äänisen (Klemetti) laulun harjoituksessa. Puhdas-
vireisj-yden teoreettisessa selvittelyssä vallitsee

toistaiseksi vielä melkoista hajanaisuutta, yhtei-

sesti tunnustetun järjestelmän puuttuessa. Eri

järjestelmiä ovat esittäneet Kiemann, Stainer,

Capellen, De Lange, Gandillot, Guillemiu, Iring

y. m. L K.
Puhdaskulttuuri ks. P u h d a s v i 1 j e 1 y s.

Puhdas luku ks. Luk u.

Puhdasoppisuus (lat. pura docirina = puhdas
oppi), kirkollinen oppisuunta, joka yli kaiken
tavoittelee jumaluusopin yhtäpitiiväisyyttä viral-

lisesti hyväksyttyjen uskontunnustusten kanssa.
Tällaisia oppisuuntia on tosin kristikunnassa ol-

lut kaikkina aikoina, mutta erikoisesti nimite-

tään p:ksi luterilaisessa kirkossa 17 :nnellä vuosis.

vallinnutta jumaluusoppia. Sittenkuin Sovinto-

kaava iks. t.) oli pitkällisten riitaisuuksien jäl-

keen V. 1!5T7 valmistunut ja luterilainen oppi

siten saanut lopullisen muotonsa, katsoivat

jumaluusoppineet tämän saavutuksen niin arvok-
kaaksi, etteivät sallineet pienintäkään poikkeusta
siitä. He pitivät itseään Lutherin perinnön Ju-

malan asettamina vartioina, joiden tehtävänä oli

jokaisen harhaopin paljastaminen ja hävittämi-

nen. Jumaluusopin ei tullut totuutta etsiä, vaan
sen tuli tyytyä tunnustuksissa olevan totuuden
esittämiseen. Jumaluusoppineet muuttuivat kirjan-

oppineiksi, joiden tehtävä sai kokonaan muo-
dollisen leiman. P. läheni siten keskiaikaista sko-

lastiikkaa (ks. t.), johonka sen myöskin liitti yh-

teinen kunnioitus Aristoteleen filosofiaa kohtaan.

P:n pesäpaikka oli Wittenbergin yliopisto,

jonka opettajista varsinkin Leonhard Hutter
(k. 161G), Abraham Calovius (k. 1686), ja

Andreas Qvenstedt (k. 1688) olivat tämän
jumaluusopin pääpylväitä. Enemmän henkevyyttä

ja uskonnollista lämpöä omisti Jenan professori

Johan Gerhard (k. 1637), jonka hartauskirja

..Meditationes sa<-riE" on suomennettu. Oppisuun-
nan viimeinen huomattava edustaja oli maltilli-

nen David Hollazius (k. 1713). jonka uskon-

opilla pietismin vaikutuksesta on puolittain ra-

kentava sävy. — Suomessa olivat p:n tär-

keimmät edu.stajat piispat Rothovius (ks. t.).

Gezelius vanhempi (ks. t.) ja nuo-
rempi (ks. t.) sekä Turun yliopiston profes-

sori Enevald Svenonius (k. 1687).

P. oli sen luterilaisen yhteishengen tuote, joka

ankarissa taisteluissa oli kehittynyt ja karaistu

ja jota ei myöhempi individualismi vielä ollut

helkontanut. Luonteeltaan se oli yksipuolisesti

älyperäinen. katsoen uskon olevan olennaisesti

puhtaan opin totenapitämistä. Puhdas oppi taas

löydettiin tunnustuskirjoista, joiden yhtäpitäväi-

syyttä Raamatun kanssa katsottiin selviöksi.

Raamatun auktoriteetti taas perustettiin yksityis-

kohtaisesti kehitettyyn sanainnoitusoppiin (ver-

baali-inspiratsioni, ks. Innoitus). Vastusta-

jain puolelta p. sai syystä moitteita siitä, että

se oli asettanut ..paperipaavin" (tunnustuskirjat

ja Raamattu) todellisen paavin sijalle.

P:n ansioihin on luettava lukutaidon ja

kansanopetuksen kehittäminen sekä lujan kirkol-

lisen tavan juurruttaminen kansaan. Ankara
yhdenmuk,aisuus ja järjestys pantiin käytäntöön

kirkollisella alalla. Tämän ohella ei puuttunut

uskonnollista hartautta. Virsirunous (Paul Ger-
hard, ks. t.) ja kirkkomusiikki (J. S. Bach,
ks. t.) kohosivat korkeaan kukoistukseen. Mutta

p:IIa oli myöskin suuret varjopuolet. Tällaisia
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olivat varoinkin muodollisuus ja suvaitscmatto
muus, joka ««iintyi jyrkissU tuoniioissit kaikki»
toisiouskoria kohtaan. Oppineisuutta oli, mutta
.•..- i>!i l.edrlm&töntii ja alkuperaisvyttä vailla.

isuus oli tavattoman suuri, mikii varsin-

.iitui maanvaivan tavoin kulkevissa noita-

vainoissa. — P:n rnsimäineii vaarallinen vastus-

taja oli kartesiolainen filosofia, mutta sen valta-

aseman mursi vasta pietismi, jossa protestantti-

nen individualismi pSfisee valtaan. [E. Troeltsrii.

..Vernunft und Offenlmrunt; bei Joh. Gerhard
und Melanrhton" (18011; O. Ritsohl. ..Dopncn-

gcschirhte des Protestantismus" (2 nid. 1908-11).]

E. Ka.
PuhdasTOtuisuus. puhdas verisyys

I vastakolidal sekaiotuisuus, sekaverisyysl. Pyrki-

minen p:eeu tarkoittaa sellaista kotieläinten

jalostustyötii. jossa kUyttiimällli vain >anianrotui

8ia eläimiä siitokseen siiilytetUän ja kehitetään

rodun erikoisominaisuudet ennalta (ehdyn suunni-

telman mukaan jotakin erityistä päiimäärUä var-

ten, vrt. Siitostavat. Konstanssiteo-
r i a. E. r. A'.

Puhdassiitos ks. Siitostavat. vrt. Kar-
janjalostus. Hevonen, palsta 426.

Ptihdasviljelys, bakteriologinssa sellainen vil-

jelys, jossa varmasti on vain yksi ainoa bakteeri-

laji kasvamassa. Niin kauan kuin oli tapana vil-

jellä bakteereja yksinomaan nestemäisissä elatus-

aineissa, ei ollut mahdollista erottaa eri lajeja

eri paikkoihin kasvamaan. Vasta senjiilkeen kuin
Rotiert Koch otti kaj-täntöön kiinteitä ja puoli-

kiinteitä elatusaineita, kuten elatusofrarin ja

elatus<;elatiinin. kävi mahdolliseksi saada eri bak-
teerit kasvamaan toisistaan siinä määrin erillään

olevissa pesäkkeissä, ettii voitiin sitten jostakin
määrätystä [«.•sjlkkeestii saada yksi ainoa bakteeri-

laji kasvamaan johonkin elatusainetta sisältä-

vään putkeen. M. 0-B.

Polidistushakkaus, metsänhoidollisesti vahin-
^llisten tai turhien puiden poistaminen met-
sästä. O. Uh.
Pubdistuskaivo ks. Puhtaanapito.
Puhdistuskoneet Iviljan) erottavat pölyn, ol-

jenpalaset. tähät y. m. roskat sekä osaksi rikka-
ruohon siemenet viljelyskasvien siemenistä, ks.

V i s k 11 r i. J. F. S.

Puhdlstuslento ks. Mehiläinen ja Mehi-
läishoito.

Piihdistusvala dat juräme'ntum purgatr/rium,
ruots. tärjrmdtfcd) . .los puoli todistetta tai epä-
uoria todistuksia on kanteenalaista vastaan, niin

voidaan hänet määrätä valalla itseään puhdista-
maan. Jollei hän voi valaa tehdä, niin tuomi-
taan hänet syypääksi. Hentrennsiois.sa älköön
p:lle tuomiltako. P. on puolustuskeino, joten sillä

saa vastata, mutta ei kantaa, paitsi jos vastaaja
tarjoaa valantekemisen kantajalle (Oikeudenkäy-
miskaari 17:29 31, 34. Tuomarinohjeet 27-30,

32 34) . k». I n d i s i o. P u h t a a n t u n n o n-

»ala. Tarjottu vala, Tävtevala.
El. K.

Puhe. ajatuksien suusanallinen ilmaisu, vrt.

Kieli. Kirjakieli, Puhetaito.
Puheenjohtaja, toimihenkilö, joka istunnossa

tai kokouksensa johtaa kfnkusteliija ja pllätösten
tekemistä. Sen lisäksi p-.n tehtävänä tavallisesti

on valvoe järjestyksen ylläpitämistä. Kuka
puheenjohtajana toimii, riippuu asianomaisen yh-

teisiin järjestysmuotoa koskevista niääriiyksiat*.

Monijäsenisissä eli kollejjisissa virastoissa pääl-

likkö toimii p:na: valtiolliset ja kunnalliset

orpianit. sellaiset kuin eduskunta, valtuusto kau-

punki- ja maalaiskunnissa, kuntakokous, valitse-

vat p:ns;i (puhomiehensä, esimiehensä) laissa

määrätyksi toimintakaudeksi
;

yhdistyksillä on
niinikään tav. vuodeksi kerrallaan valittu p.

;

tilapäisissä kokouksissa valitaan kulloinkin joku
läsnäolevista toimimaan p;na. I':n telitiivä mää-
rätyssä julkisoikeudellisessa cdustuselimessU saat-

taa lain mukaan olla yhdistettynä johonkin vir-

kaan: niinpä kirkkoherr:i kirkkolain (308 §) mu-
kaan johtaa puhetta kirkonkokouksessa. — Mii

loin yhtoi.söllo tai kokouk.sclle on valittava p.,

tarvitaan henkilö, joka sitä ennen väliaikaisesti

toimii p:na. Useissa tapauksissa on säädettynä,

että tämä tehtävä kuuluu vanhimmalle jä.senelle;

tällainen määräys on esim. Valtiopäiväjärjestyk-

sessä seka eduskuntaan että sen valiokuntiin näh-

den (23 ja 30 §). Yleisistä kokouksista 20 p. hei-

mik. 1907 annetussa laissa säädetään (7 §), ettei

sellaisessa kokouksessa ole lupa keskustella tahi

päätöstä tehdä, ennenkuin p. on valittu : kunnes
tämä on tapahtunut, kuuluu kokouksen johto sen

toimeenpanijalle. Samaa menettelyä noudatetaan
tav. sellaisissakin kokouksissa, jotka eivät ole

julkisia. Asianonuiisen toimielimen järjestysmuo
dosta, yhdistyksen säiinnuistä j. n. e. taikkapa
vakaantuneesta käytännöstä riippuu, ottiiako p.

osaa keskusteluun ja äänestyksiin vai eikö. Kun
vira.stoissa on aivan luonnollista, että p:lla tässä

suhteessa on sama asema kuin muilla jäsenillä

(johon lisäksi tulee, ettii p:n ääni ratkaisee, jos

äänet jakautuvat tasan), ei esim. eduskunnan puhe-

mies saa ottaa näihin toimituksiin osaa (toisin va-

liokuntain p:t). Kaupun^-in ja kunnanvaltuusmie-
histu sekä kuntakokouksesta on sitävastoin sää-

dettynä, että jo.s iiäniluku on jakautunut tasan eri

mielipiteiden kesken, tulee, milloin ky.symys ei ole

arvalla ratkaistava, päiitökseksi se mielipide, johon

esimies yhtyy. Yhdistysten säännöissä määrätään
toisinakin, että p:D ääni otetaan lukuun ainoas-

taan jos äänet menevät tasan. vrt. Ikäpresi-
d e n 1 1 i, Kokoontumisvapaus. Puhe-
mies. R. E.

Puheenosat = s a n a 1 u ok a t (ks. t.).

Puheenvuoro, istuntoon tai kokoukseen osaa

ottavan henkilön oikeus edelläkäyneen pyynnön
perusteella saada suullisesti esittiiä ajatuksensa

silloin kun hänen vuoronsa tulee. P:n antaa
puheenjohtaja, ja sääntönä on, ettii p:t annetaan
samassa järjestyksessä, jossa niitä on pyydetty.

P:jen lukumilärä tai kunkin p:u pituus saattaa

esim. jonkun yhdistyksen tai muun yhteisön

sääntöjen taikka erityisen päätöksen nojalla olla

rajoitettu. Useasti on puheenjohtajalle myönnetty
oikeus riistää p. scllai.ielta jä.seneltä. joka kilyt-

tilU sitä väärin esim. käyttämällä sopimatonta
lausetapua tai poikkeamalla käsiltelynalaisesta

asiasta. I.,uonnollist:i on, ettii puhevalta on kiel-

lettävii henkilöltä, joka ei ollenkaan ole oikeu

tettu kokouksessa esiintymilän taikka joka yrit-

tää puhua p:oa pyytämiittä tai saamatta.

Valtiopäiväjiirjestyksen 48 §:n mukaan jokai-

nen eduskunnan jäsen on oikeutettu siinä järjes-

tyksessä, jossa hän on ilmoittautunut, saamaan
p:n sekä pöytäkirjaan vapajisti puhumaan; ohi

pöytäkirjan ei kukaan saa puhua. Jos puhuja,
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joka on käyttänyt sopimattomia sanoja hallituk-

sesta tai yksityisistä henkilöistä, ei ole ottanut

ojentuakseen, kun puhemies on kutsunut hänet jär-

jestykseen, on puhemiehen asia kieltää häntä pu-

humasta, .los senaatin jäsen tahtoo kilyttää

p:ansa, ou se hänelle annettava eniuiu muita
(Valtiopäiväjärjestyksen 51 §). Eduskunnan työ-

järjestyksessä (2;! §) määrätään, ettei kukaan toi-

sen puhuessa saa pyytää p:oa nmutoin kuin kir-

jallisesti, siten että hän antaa tai lähettiiä nimi-

lippunsa notaarille, jonka, pm päätyttyä, tulee

ilmoittaa, ketkä sen kestäessä kirjallisesti ovat

p:oa pyytäneet. R. E.

Puheholvi, niin rakennettu holvi tai sali, että

määrätyssä sen sisässä olevassa paikassa hiljaa

lausuttu sana selvästi kuuluu toisessa paikassa

p:ia. Senlaatuisia p:eja ovat esim. Lontoon St

Paulin katedraalin kupoli, Drottningholmissa ole-

van ,,Kiinan" huvilinnan ellipsinmuotoinen sali,

Pariisin tähtitieteellinen observatori ja eräs Con-
servatoire des arts et m6tiers'n sali. U. S.'n.
Puhehäiriöt aiheutuvat niiden elinten tau-

deista ja epämuodostuksista, jotka puhumista ja

ääntämistä jotenkin avustavat. Niinpä monet
viat kurkussa, nielussa ja suussa ovat omiansa
synnyttämään piitil (varsinaisia p:itä); näit-

ten elimien hermoston viallisuudesta taas ovat
seurauksena sanojen lausumisen (artikulatsio-

nin) häiriöt tahi kyvyttömyys saada ajatuk-

sensa sanojen valinnan ja järjestyksen puo-

lesta oikein ja selvästi lausutuksi (diktsionihäi-

riö). Artikulatsionivirheet ovat enimmäkseen te-

kemisessä taudillisten ilmiöitten kanssa, jotka
sijaitsevat n. s. neljännen aivokammion lähei-

syydessä: diktsionin puutteellisuus johtuu iso-

jen aivojen taudillisista muutoksista tai myöskin
yleensä kehittymättömyydestä, vrt. Kielihäi-
riö.

"

M. OB.
Puhekieli, jokapäiväisessä puheessa käytetty,

kirjakielestä suuremmassa tai pienemmässä mää-
rässä poikkeava kielimuoto. Sivistyneellä
p:llä 1. yleiskielellä tarkoitetaan kirjakielen
kanssa olennaisesti yhtäpitävää p:tä. ks. Kirja-
kieli.
Puhekuvio, ne puhetaidossa käytetyt, tavalli-

sesta puhetavasta poikkeavat käänteet, joiden tar-

koituksena on aikaansaada puheessa suurempaa
jännitystä, vaikuttavaisuutta ja eloa. Niitä ovat
esim, klassillisessa kaunopuheisuudessa troopit,

vertaukset, metaforat, litotes, ironia j. n. e.

Puhelin ks. T e 1 e f o n i.

Puhemiehistö, eduskunnan puhemiehen ja

varapuhemiesten muodostama kokonaisuus (Työ-
järjestys, 2 §).

Puhemies (ruots. tahnan), nimitys, jota Ruot-
sissa ja Suomessa vanhastaan on käytetty valtio-

päiville kokoontuneiden säätyjen puheenjohtajista
ja jota nykyänsä käytetään eduskunnan (Ruot-
sissa kummankin kamarin) puheenjohtajasta.
Valtiopäiväjärjestyksen mukaan p. valitaan edus-

kunnan jokaisen istuntokauden alussa, valtiopäi-

väin toisena päivänä, samalla valitaan kaksi vara-
puhemiestä (Valtiopäiväjärjestyksen 23 §). Vaa-
lista säädetään Työjärjestyksessä (2 §) tarkem-
min, että jos vaalissa, joka on toimitettava umpi-
lipuin, kukaan ei ole ensi äänestyksessä saa-

vuttanut ehdotonta äänten enemmistöä, uusi
äänestys on toimitettava. Jos toisessa äänestyk-
sessä käy samoin, on kolmas äänestys toimi-

tettava ja valituksi julistettava se, joka siinä
on saanut enimmät äänet. Jos kolmannessa
äänestykses.sä äänet käyvät tasan, ratkaisee arpa.
— P. ja molemmat vara-p:t antavat eduskunnan
edessä säädettyä sisältöä olevan juhlallisen vakuu-
tuksen (Valtiopäiväjärjestyksen 23 §) . — P. an-
taa kutsumukset täysi-istuntoihin, esittelee asiat,

johtaa keskusteluja, esittää ehdotuksen päätöksen
tekemistä varten, ylläpitää järjestystä ja valvoo,

ettei mitään Suomen perustuslakien vastaista
oteta keskusteltavaksi sekä lopettaa istunnon.
P:n estettynä ollessa hänen tehtäviään hoitaa
ensimäinen taikka, jos hänelläkin on este, toinen
vara-p. (Valtiopäiväjärjestyksen 47 §). Valtiopäi-

väin avajaisissa ja päättäjäisissä p. ilmituo edus-

kunnan alamaisen kunnioituksen hallitsijalle(Val-

tiopäiväjärjestykseu 24 ja 25 §). — Erityisillä

säännöksillä on tarkemmin määrätty, miten p:n
tulee järjestystä ylläpitää (Valtiopäiväjärjestyksen

48 §). P:Ilä ja vara-p :illä on oikeus olla saapuvilla
valiokuntain kokouksissa (Valtiopäiväjärjestyk-
sen 45 §). — Itse p. ei saa ottaa osaa keskuste-
luun tahi äänestykseen eikä ehdottaa muuta kuin
mikä on tarpeen perustuslakien, eduskunnan pää-
tösten tai työjärjestyksen täytäntöön panemiseksi
(Valtiopäiväjärjestyksen 47 §). P. ei saa kiel-

täytyä nostettua kysymystä esille ottamasta tahi

äänestysesitystä tekemästä, ellei hän katso sen
olevan vastoin perustuslakia tahi muuta lakia

tahi eduskunnan jo tekemää päätöstä; p:n on
silloin mainittava kieltäytymisensä syyt. Jos
eduskunta ei tyydy p;n menettelyyn, joutuu asia

perustuslakivaliokunnan (ks. t.) ratkaistavaksi.
— Ne eduskunnan kirjelmät, jotka eivät sisällä

anomuksia taikka itse valtiopäiväpäätöstä, alle-

kirjoittavat ainoastaan p. ja vara-p :t. R. E.

Puhemiesneuvosto, eduskunnan puhemiehen ja

varapuliemiesten sekä valiokuntain puheenjohta-
jain muodostama eduskunnan toimielin, jonka
tehtävänä on tehdä ehdotus tarpeellisiksi ohje-

sääntömääräyksiksi (Valtiopäiväjärjestyksen 72

ja 73 §) sekä ehdottaa erityisiä valiokuntia ase-

tettaviksi ja valmistaa työjärjestystä ja tj-ösuun-

uitelmaa koskevia kysymyksiä (Työjärjest}'ksen

16 ja 17 §).

"

R. E.

Puhetaito, kyky puheessa niin sovittaa aja-

tuksensa, valita sanontatapansa ja esityskeinonsa

y. m., että puhujan mielipiteet tehokkaasti vai-

kuttavat kuulijoihin tai taivuttavat heitä suos-

tumaan hänen tarkoitusperiinsä. Vanhan ajan
kreikkalaisilla ja roomalaisilla p. oli kehitetty

mitä täydellisimmäksi (ks. Retoriikka).
Puheiden lajeista mainittakoon poliittiset pu-

heet, jotka koskettelevat yhteisiä valtiollisia ja

isänmaallisia asioita, oikeuspuheet, joiden tar-

koituksena on puolustus tai syytös, hengelliset

puheet, jotka tarkoittavat uskonnollista raken-

tamista tai uskonnollisen vakaumuksen herättä-

mistä (ks. Saarna), ylistyspuheet elävän tai

kuolleen henkilön kunniaksi, koulu- ja akate-

niialliset puheet, joissa käsitellään kasvatusta ja

koulutointa tai tieteellistä tutkimustyötä ja sen

harjoittamista koskevia kysymyksiä y. m., ter-

vehdys- ja juhlapuheet sekä lopuksi tilapäis-

puheet. — Uudella ajalla on ransk. p. lähimmin
liittynyt klassillisiin esikuviin. Ranskan val-

lankumous suuresti kohotti poliittista p :oa.

Englannissa parlamentti on antanut tilaisuutta

p:n kehittämiseen ja kasvattanut oivallisia pu-
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hujia. Saks. p:ii alkajia orat mvstikot ja us
konpuhdistajat. [K. S. Laurila, ..Kuuluisia pu-

hujia".)

Puhatorri. kojr. jolln saa ättoensä kuuluvillt-

pitkien uiutkojen ptiiilitiii. P. luajeiieo toisei^lti

pAlUliian suppilouniuotoiseksi jn sen toisos.-.a

pJUUsii OD suutin. johonka puhutaan tni huude-
taan. P:n vaikutus riippuu siitli. ettii litiiii-

aallot heijastuvat sen seinistft ja edeiityviit koh-

di<tuueina mtifiriUuuntaan. .los p. on 1 ','j ni;iu

pitkä, voi fijini jo kuulua 1 ','{-2 km:n päiihiin.

Englannissa on valmistettu 7 m:n pituinen p.,

josta puhetta on kuulunut liilies 4 km:n piiiihUn.

Laivoissa ka\tetäiiu pitkiiit ta.sa|>ak.«ua niet.illi-

putkea suuttimineen p:na. P:n keksi von &lor-

land ItJTO. {". S :n.

Puhevalta (ruots. fu/<inl. oikeus esiintyi!

omasta tai toisen puolesta virastossa, kokouksess.i

t. m. s. kiiyttiimiillä puheenvuoroja tai jätttimiillä

kirjallisia lausuntoja, mutta ei vielU sinänsU kii-

eitä myiiskin iiiinioikeutta (ks. t.\. Toisen
puolesta esiinnyltnessii vaaditaan tavallisesti val-

tuutus valtakirjan muodoss;!. ^7. K.
Puheviat ks. Puhehäiriöt.
Puheaänellinen on sellainen iitinne, jota iiän-

Dettäessä kuuluu kurkunpUUn iiiinijänteissfi syn-
tyvä, puheuuneksi (ks. t.) nimitetty sointi. P:iU
ovat kaikki vokaalit (paitsi kuiskatut) ja konso-
nantei.sta esim. suomen ja ruotsin m, n, jj, b, d,

g, V, j, l. r. Intensiteettiinsit (keuhkoista tule-

van ilmavirran voimakkuuteen, ks. Intensi-
teetti) nähden p:t 6, d. g. v, erotukseksi ^cstii,

(:Bt&. k:sliL. f:st&. samalla ovat heikkoja, koska
ilmavirran voimasta osa menee puheiiänen synnyt-
tlmiseen (ks. L e n i s. For ti s). Kuta pienempiä
äänijänteiden värähdykset (laajuudeltaan) ovat,

sitä heikompi pulieääni on. On sellaisiakin luon-

teeltaan p:iä äänteitä, joiden alku- tni loppu-
osa puheessa voi olla puheääntu vailla; tUl

loin näiden äänteiden pulieääni on aikamiiäräl-
täiin reduseerattu. vrt. P u h e ä ä n e t ö n.

(Y. W.)
Pubeäänetön on sellainen äänne, jonka muo-

dcr,tue8»a äänijänteiden välinen aukko (äänirako)
ou niin laaja, että keuhkoista tuleva ilmavirta
voi päästä kurkunpään läpi panematta äänijän-
teitä silännöllisesti väräjämään, s. o. saamatta
aikaan ilänijäntcissa pulieääntä (ks. t.). Jos ääni-
raon aivan avoinna olles.sa ilmavirta kulkee läpi

täydellä voimallaan, syntyy vahvoja p:iä
äänteitä, niinkuin esim. k, t, p, » (vrt. F o r t i s)

;

jos ilmavirran voima on jonkun verran heikompi,
fvntyy heikkoja p:iä äänteitä, n. s. „puhc-
Bänettömiä medioita", esim. keskisaksan g, d, h

(vrt. Len is). On kieliä, joissa on myös p:iä
m, n, f), V, ;, /, r äänteitä ja p:iä vokaalejakin,
vrt. Puheaänellinen. (Y. W.}
Puheääni on sointi, joka syntyy kurkunpään

länijänteisHä siten, että keuhkoista tuleva ilma-
virta panee jännittyneet ja toisiinsa lähentyneet
BänijMnteet säännöllisesti väräjämään. P:n vali-

%'uus riippuu värähdyksien laajuudesta, sen kor-
keus tnas v.triilidykHien nopeudesta, vrt. K u r-

k u n p II il. .Sointi, Ääni. (Y. \V.)

Puhkuisuus Mat. flaluM). suolissa erilaisista

niitä kohtaavint--! häiriöisttt syntynyt kaasun
'niellyn ilman, hiilihapon, vedyn, rikkivedyn
y. m.) kasaontumini-n ja siitä nilieutunut suolten
Hiallioen pin^oittuminen (meteorismi, tympa-

I

niitti, flatulenssi), mikä aikaansaa u.sein sangen
kovia kipuja ynnä henirityshäiriöitä. pyörrytystä,
ynnä muita taudillisia ilmiöilii. Tavallisiinpana
syynä p:n syntyyn on sopimattomien sekä hel-

posti käyvien ja vaikeasti sulavien ruokien syö-

minen; tila voi muuten myöskin kehittyä vilustu-

misesta talli olla toiskohtainon, esim. suolisol

mun. vatsakalvontulehduksen y. m. vatsaelimiä
kovasti rasittavan taudin aiheuttama, it. 0-B.
Puhoksen hoitoalue ks. Hoitoalue ja

M e t s ä n h o i t o I a i t o s.

Puhos. 1. Maatila Kiteen pitäjässii Pyhäjär-
ven ja Oriveden välisellä hionnonkaiiniilla kan
naksella 15 km kirkolta länteen, kiusittää nyk,
5 tilaa, "/m manttaalia. Mylly. Lnivaliike Savon
linnasta ja ,loeiisiiusta. P:n kosken kantta
Pyhäjärvi laskee vetensä Oriveteen (2.i m korkea,
keskiveden aikana 300 hevosvoimaa). — P. oli

aikanaan tärkeä liikekeskus, Pohjois-Karjalan
liike etelään kun kulki P:n kannaksen kautta.
1700-hivuii alkupuolella ja keskivaiheilla se oli

i
markkinapaikkana, ja suunniteltiinpa sinne sam.
vuosis:n lopulla kaupunkiakin. Paikalle syntyi
useampia teollisuuslaitoksia: saha (1774 1900).
joka varsinkin v:sta lS:i;(. mistä alkaen se oli

vuokralla N. L. Arppella (k. 1861). oli maamme
huomattavimpia, laivatelakka (v:sta 1829) ja

konepaja (1874-93) y. m. P:n kartanon omisti
1800-luvun edellisellä puoliskolla Fabritiussuku,
jonka aikana v:sta 183.'! sitji hoiti edellämainittu
N. L. Arppe, sittemmin kauppaneuvos A. J. Mus
tonen (k. 1877) ja nyk. (1914) Aktiebolaget
Kaukas fabrik. Loistoaikansa P:lla oli Arppen
ja Mustosen aikoina. \'v. 1829-39 perattiin P:n
koski, jonka kautta Pyhäjärven pintaa vähän laa-

kettiin; 183:> valmistui täiilla Arppen rakennut-
tamana maamme ensimäinen höyrylaiva Ilmari-
nen; 1840 rakennutti Arppe Puhoksen lahdesta
Pyhäjärven rannalle lautojen kuljettamista var-

ten 100 syltä pitkän hevosrautatien. joka sekin
oli ensimäinen laatuaan Suomessa; 1876 ryhtyi
kauppaneuvos Mustonen omalla kustannuksellaan
kaivattamaan kanavaa Pyliäjärvestä Oriveteen,
joka työ keskeytyi liilnen kuoltuaan. — Tilalla

oli 190713 P;n kansanopisto. — Maatila sijait-

see samannimi.sessä kylil.ssä.

2. Kylä Pudo-sjärven pitäjässä. Sen mukaan
on saanut nimensä P:n metsänhoitoalue, joka
käsittää Puda.sjärven pitäjän eteläosassa olevat

kriiununma.at. A. Es.

Puhtaanapito on terveydenhoidon välttämätön
edellytys järjes1\ noessa yhteiskunn.assa. Teliok-

kaan p:n aikaansaamiseksi taloudessa, kaduilla,

tehtaissa y. m. ja piilidistuk.sessa kertyneiden sekä
kuivien että märkien jätteiden kokoamiseksi,
poisjohtamiseksi sekä muuttamiseksi, ei vain vaa-

rattomaan, vaan vieläp.ä liyödylliseen muotoon,
rakennetaan järjestelmällisiä laitteita, joiden

kunnossapitoon ja hoitoon uhrataan melkoisia
varoja. .Jo vanhaan aikaan rakennettiin suurissa
kaupungeissa, kuten Haliylonissa. Kartliagossa,

.Jerusalemissa ja varsinkin Egyptin kaupungeissa
melkoisia varustuksia jiilteiden poistamista var-

ten. Jerusalemissa johdettiin likavedet lammik-
koihin, joista pohjalle laskeutunut sakka käytet-

tiin lannoitusaineena ja vesi johdettiin puutarho-
jen kastelemiseksi. Rooman Cloaou inaxiniaan,

jonka Tarf|vinius I'riseu8 oli alkuaan rakennut-
tanut suon kuivattamista varten, johdettiin sit-
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temmiii myös likavedet kaupungista ja Augustuk-
sen aikana vielä vesijohtovettäkin likaveden puh-

distamiseksi. Keskiajalla ei p:sta erityisesti huo-

lehdittu ja vasta 1600 luvuu loppupuolella lienee

alettu rakentaa avonaisia muurattuja likaviemä-

reitä. Frangissa m. m. sellaisia rakennettiin

17:nnellä vuosis. Varsinainen likajohtolaitos ke-

hittyi ensin Englannin kaupungeissa, koska siellä

rakennettiin vesijohtoja ja kävi välttämättömäksi
järjestää myös johtoja käytetyn veden poisjohla-

mistä varten. Kun likave<iet johdettiin lähim-
pään vesistöön ja tämä siitä tuli pahoin saastu-

tetuksi, ryhdyttiin jo varhain likaveden puhdis-
tuslaitoksiakin perustamaan. Niinpä Lontoossa
1859-75 rakennettiin 4.i milj. punnan kustannuk-
silla likajohtoverkon alapäähän pumppulaitos,
jolla likavesi nostettiin korkealla olevaan, suu-

reen säiliöön, josta se sitten vuoksiveden aikana
laskettiin Thames-joen suupuoleen ja luodeveden
aikana kulkeutui mereen. Lontoon vieressä ole-

vassa Croydonin huvilakaupungissa likavesi puh-
distettiin johtamalla se viljelysmaille, joilta se

sai valua jokeen. Edinburgh'ssä oli myös täten

lannoitettuja, erittäin tuottavia viljelysmaita. Eu-
roopan mantereella rakennutti Danzig ensimäi-
senä 1869 täydellisen vesi- ja likajohtojärjestel-

män, johon kuului puhdistuslaitos ja kasteluken-
tät. Berliiniin rakennettiin sellainen 1875.

Nykyaikaisessa p:ssa noudatetaan pääpiirteis-

sään kahta eri menetelmää. Sekä kuiva että

märkä lika kootaan erityisiin astioihin, ja kulje-

tetaan lannoitusaineeksi viljelysmaille. Järjestel-

män suurin epäkohta on se. että likavedet imey-
tyvät maahan saastuttaen sieltäpäin sekä ilman
että pohjaveden. Toinen menetelmä on se, että

rakennetaan torvista erityiset maanalaiset lika-

johdot, ja joko poistetaan nestemäinen lika joh-

toja pitkin ja kuiva kuljetetaan astioissa, taikka
molemmat, paitsi karkeimmat, johdetaan likajoh-

toja pitkin, tav. kuitenkin puhdistettuina, veteen.

Huomattava osa kaupunkien yleisessä p :ssa on
katujen p., johon kuuluu niiden lakaisu ja

kastelu. Katujen p. on useimmissa kaupungeissa
terveyshoidoUiseu merkityksensä takia joutunut
kunnan huostaan. Siellä, missä se vielä on ta-

lonomistajien käsissä, se on poliisivalvonnan ja

-mäiiräysten alainen.— Katuja lakaistaessa nouda-
tetaan kahta menettelytapaa, joista n. s. pai-
kallista lakaisua käytetään, paitsi itse-

näisenä menettelynä, myös vilkasliikkeisimmillä
paikoilla tuoreen hevosenlannan poistamiseksi,
ennenkuin se ehtii tarttua katupeitteeseen ja käy
tällöin n. s. yhtenäisen lakaisun edellä,

jolla tarkoitetaan katujen kastelua ja '/»-l tunnin
perästä tapahtuvaa konelakaisua (kuva 1). As-
faltti- ja betonikatuja puhdistettaessa käytetään
kadunpesemiskoneita. jotka huuhtovat kadut juuri
ennen lakaisua. Paikalliseen lakai-iiuiu kävte-

Easteluvaunu. Eonelakaisija. RoskakärTyj&.

Kuva 1. (Helsingistä.)

tään kevyttä lapiollista roskakärryä (kuva 1),

luutaa ja harjaa. Katuja kastellaan sitäpaitsi

vedellä 3-4 kertaa päivässä, makadamikatuja
useamminkin. Kun liiallinen kastelu aikaansaa
kuumina aikoina pahanhajuisen haihdunnan, on
useissa paikoin alettu katuja peittää tomua sito-

villa tervaseoksilla.

Toinen tärkeä puoli kaupunkien p:ssa on ra-
kennusten p., s. o. jätteiden poiskuljettami-
nen ja hävittäminen. Etenkin viimemainittu teh-

tävä tulee varsin kalliiksi, minkä vuoksi on koe-

tettu keksiä tehokkaita keinoja roskien käyttä-
miseksi mahdollisimman edullisesti lannoitukseen.
Kahta eri tapaa käytetään, nim. 1) vesiperäisten
maiden täyttämistä roskilla, maanviljelystä var-

ten, kuten Kööpenhaminan lähistössä, 2) roskien

erottamista, n. s. kaksijakotapaa, jolla Helsin-
gissä ja Tukholmassa on kokeiltu. Viimeksimai-
nitussa menetellään kuten maataloudessakin, s. o.

ruuanjätteet käytetään eläimille, ulostukset lan-

naksi, lasi-, rauta- y. m. romut kootaan ja myy-
dään, kuivat rikat poltetaan. Pihalla, mieluim-
min pienessä piharakennuksessa, jonka lattia on
aslalttipeittoinen. pidetään erilaisia jätteitä var-

ten eri astioita, jotka joko kuljetetaan kaatopai-

kalle tai tyhjennetään roskavaunuihin. joilla jät^

teet kuljetetaan joko suoraan kaupungin ulko-

puolelle tai rautatievaunuihin lannoituspaikkoi-

hin lähetettäväksi, kuivat rikat joko poltetta-

viksi tai muuten hävitettäviksi. Latriinikuopat
tyhjennetään vaunuihin tai käytetään mieluum-
min tynnyreitä, jotka täytyttyään vaihdetaan toi-

siin ja lähetetään lannoituspaikoille.

Katujen huuhtominen vedellä maksaa Helsingissä

O.oj p. m° kerralta ja 5.5 p. m' v:ssa. Katujen
lakaisu maksaa 20.s p. m^ v :ssa. Latriinien puhdis-

tus 1.076 talossa on 1913 maksanut 37.455 mk.
Lumenkuljetus talvella maksaa 60 p. m':ltä,

lumensulatus (ks. Lumensulatuskone) 40

p. m^ Kun osa talonomistajista puhdistaa katu-

osansa itse, ei p.-kustannuksia henkilöä kohti

voida laskea. Saksassa on laskettu niiden nouse-

van kaupungissa, jonka asukasluku on 180,000,

jopa 3 mk :aan henkilöä kohti.

Muutamissa Englannin. Saksan ja erittäinkin

Alankomaiden kaupungeissa, joiden asema vesis-

töön nähden on matala eikä sentakia salli täy-

dellisen, yhtenäisen likaviemärilaitoksen rakenta-

mista, on kehittynyt erityinen likajohtojärjes-

telmä. joka ra-

kennetaan eri

kaupunginosia
tai -piirejä var-

ten ja jonka
pääosan muo-
dostaa säiliö,

jolion jätteet

imetään talojen

lika- ja lanta-

kuopista lika-

veden mukana.
N. s. L i e r

nurin järjes-

telmässä (kuva 2) erotetaan kiinteät ainekset

likavedestä lannoitusaineena käytettäväksi. Vesi

johdetaan erityiseen johtoon, jotavastoin kiin-

teitä aineksia varten rakennetaan sopiviin paik-

koihin kattiloita ff, jotka keskusasemalta käsin

ilmapumpun avulla tehdään ilmattomiksi, jolloin

Kuva 2.
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TPDttiiliea B kautta säiliööu imortyy latriini-

kuoppien sisSllykset eri rakennuksista. Kun
venttiili F avataan, painuvat lika-ainekset ilman-
paineen vaikutukselta toiseen viemärijohtoon E.

Kaupungvissa, joissa maanpinta- ja vesistö-

suhteet ovat soveliaat, kiiytetiiiin p:oon tuydel-
listii lika viemärilaitosta rakennusjoh-
toineen ja vesiklosetteineen monien etujensa
vuoksi, nilt laitoksella on tosin epäkohtansakiu
siinä, että likavesi $aastutta't ympUri.stön vesis-

töt. Täm&n takia likaviemärilaitokseen yhdiste-
tään erityisiä laitoksia likaveden puhdistninistA
varten. Likaviemärilaitokset ovat kuhta eri laa

tua riippuen siitä, johdetaanko lika- ja ii.ule-

vesi samoissa vai eri vieniäreis.sU. Kuu suurin
sadevesimaärä on tuntuvasti suurempi saman-
aikaista likaveden määrää, ja kun viemärit pel-

kän likaveden johtamiseksi, jotta eivät tukkeu-
tuisi, täytyy tehdä avarammat kuin mitä lika-

veden määrä edellyttää, tulevat melkein poikkeuk-
setta edellisen laadun viemärilaitokset sekä ra-

kennus- että hoitokustannuksiin nähden halvem-
miksi, ja ovat samalla terveydellisessä suhteessa
edullisemmat. Muutamissa tapauksissa täytyy
kuitenkin käyttää eri putkistoja. Jos esim. ra-

kennusten kellarit ovat niin matalalla, ettii tulva-

veden ja rankkasateiden aikana likavesikin voisi

sadeveden kanssa yhteistä viemäriä pitkin tun-
keutua kellareihin, täytyy kummallekin raken-
taa eri johdot. Vedet on myös saatava malidol-

lisimman nopeasti juoksemaan kaupunkialueelta.
Jos kaupunki sijaitsee molem-
min puolin jokea, on lasket-

tava, kannattaako joen alitse

rakentaa sukeltajajohtoja vai ra-

kentaa molemmille kaupungin-
osille omat pumppu-, pulidistus-

y. m. laitoksensa. V a r a j o h-

dot (kuva 3) ovat sivuviemäreitä, joit.i pitkin
rankkasateiden aiheuttama liikanaincn. turpeeksi
laimentunut vesi johdetaan suoraan vesistiiihin

(m. m. Helsingissä). Laimentuminen aikaansaa-
daan kynnyksen A synnyttämän
patoutumisen kautta. Sopiviin paik-
koihin, viemärien risteyksiin raken-
netaan puhdistusaukkoja
(kuva 4). joista viemärit puhdis-
tetaan huuhtomalla, harjaamalla
y. m. keinoilla. N. 40-60 m etäälle
toisistaan sijoitetaan kaduille sekä
pihoille syöksykaivoja (kuva 5),
joihin sadevesi avonaisista katu-
tai pihaojista syöksyy. .Syöksykai-

vot varustetaan polviputkella eli n. s. vesilukolla,
jotta vesi kaivoista ei pääse tyhjenemään ja lika-

viemärin haju tunkeutumaan
ulos. sekä usein irtonaisella

likakorilla kiinteiden ja raikkai-

den Jätteiden, hiekan y. m. pyy-
dystämiseksi. Viemärfcn tuulet-
tamista varten johdetaan kor-
keimmilta kolidilta pitkin raken-
nusten seiniä hajujohtoja. Vie-

märit sijoitetaan katujen alle

kirsirajan alapuolelle. — Talo-
jen likajohtojen yksityisosista
mainittakoon vesiklosetit
(ka. t.), joita asetetaan joko huo-

Kova S neistoittain tai yhteisiä useam-

Kdt* 3.

Kuva 4.

Kuva C.

pia huoiiei.-toja varten, lluuhdeveden mukana joh-
tuvat ulostukset yhteistä 1012 cm paksua, sisältä
asfaltoitua, valurautaista torvea C pitkin raken-
nuksen viemäriin A (kuva 6), johon myös keit-

tiöistä, kylpyammeista c, vesialtaista d, kellari-

kuopista 6, pihamaan syöksykaivoista i tulevat
jolidot, pesutupajohto / y. m. laskevat vetensä.
Tämä viemäri laskee joko
suoraan tarkastuskaivon a
kautta, jossa viemäri voi

olla varustettu avattavalla
luukulla tarkastusta var-

ten ja erityisesti joko
automaattisella tai kään-
nettävällä läpällä (kuva?)
katuviemäristä liikkuvan
likaveden tunkeutumisen
ehkäisemiseksi rakennus-
johtoon, jos tällä on liian

pieni lasku, taikka pulidistuskaivon (kuva 14)

kuuttii katuviemäriin.
Pienemmät viemäriputket (jopa 50 cm:in läpi-

mittaisiksi saakka) tehdään poltetusta savesta
sopivan pituisiksi ja muotoisiksi (kuva 8) sekä
lasitetaan, jotla ne paremmin kestäisivät happo-
jen syövyttävää vaikutusta. Putken toinen pää
on laajennettu, jotta putket jatkettaessa voidaan
työntää hiukan sisäkkäin ja sauma tiivistää ter-

vatuilla rohtimilla. Jatkon ympärille pannaan
vielä savea. Viimeisinä 20 vuotena on menes-
tyksellisesti käytetty betoniputkia. mutta niiden

Ku\

Kuva 9. Kuva 10.

Kuva 8.

alaosat täytyy suo-

jella asfaltti- tai

muulla suojaker
roksella syöpymi-
sen ehkäisemiseksi.

Suuren maapainoen
alaiset johdot ra

kennctaan rauta-

betonista (kuva 9).

Aikaisemmin käy-
tettiin tiilistä muurattuja likaputkia. Erilaisia
likajohtomiiotoja osoittavat kuvat 10, 11 ja 12.

LäpileikkaukHclt.ian munasoikion muotoiset tor-

vet asetetaan niin, että kapea puoli tulee alas-

päin, jolta lika-ainekset vallankin veden aikana
paremmin kulkeutuisivat veden mukana.

Kuva 11. Kuva 12.
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Likaveden laatu ja puhdistus. Vie-

miiriveden laatu riippuu käyttöveden laadusta,

miiärästä, telidasvesien omiuaisuuksista y. m.
seikoista. Eri kaupungeissa tehdyt tutkimukset
ovat osoittaneet likaveden olevan erilaista eri

paikoilla. Huomattavana määränä likavedessä

ovat !>aippua- ja rasva-aineet. Likavettä ei saisi

varsinkiuin kaupunseissa johtaa seisovaan vesis-

töön, vaan olisi se sitä ennen puhdistettava.

Pettenkofer ehdotti Isar-jokeen laskettavalle lika-

vedelle 15-kertaista laimennusta, .s. o. ] m' sek.

vettä sai laskea vain 66.« 1 likavettä. Jos otak-

sutaan käyttöveden määräksi 10 1 henkeä kohti

tunnissa, niin riittää 24.000-henkisen asutuksen
likaveden laimennukseen 1 m' virtaavaa joki-

vettä sek:ssa. Fleckin mukaan riittiiisi, jos ve-

den virtaamisnopeus on 1 m sek :ssa, 1 m' vain
10.000-heukiselle asutukselle. Jollei likavettä

voida johtaa virtaavaan paikkaan, missä se hy-

vin sekautuu jokiveteen, on likavesi puhdistet-

tava mahdollisimman perinpohjin. Tämä tapah-

tuu olosuhteiden mukaan eri tavalla: 1. Ainoas-
taan suuremmat, liukenemattomat osat poistetaan,

jotta vesistöjen rannat ja vedenpinta näyttäisi-

vät puhtailta. Tähän käytetään erilaisia kiinto-

naisia tai liikkuvia kampoja, seuloja, rautaverk-

koja ja karkeita suotimia ja kuorijoita, mutta
vieläkin on näiden merkitys useimmiten sivu-

arvoinen. Kuva 13 esittää Bonnin kaupungissa
likaviemärin suussa käytettyä puhdistuslaitosta.

Kuva 13.

johon kuuluu 2 puhdistuskaivoa d likaämpärei-
neen g ja kampalaitos c sijoitettuna kynnys-
padon 6 eteen. Kampalaitoksia on : lieriö- ja siipi-

kampoja. Kampalaitosten edessä käytetään hiekan
kokoamiseksi erityisiä laitteita. 2. Edellisiin menet-
telytapoihin yhdistetään likaveden saostami-
nen, laskostaminen ja mädät y s. Tätä
yhdistettyä tapaa alettiin käyttää ensin Englan-
nissa. — Saostamisen edistämiseksi käytetään lisä-

aineena m. m. kalkki-

maitoa. Kalkki yhdis-

tyy hajoamistilassa

olevien elimellisten ai-

neiden hiilihappoon ja

rasvahappoihin, syn-

nyttäen suuria, limau-
tuneita sakkoja. Myös-
kin käj-tetään rikkihap-

poista savimaata, rauta-

suoloja, hiiltä, turvepeh-
kua y. m. Kuva 14

esittää Turussa yleisesti

käytettyä puhdistuskaivoa. joka sijoitetaan piha-
maan tai porttikäytävän alle, pakkaselta suo-

34. VII. Painettu Vs 15.

^

Kuva 15.

Kuva 14.

jattuun paikkaan. Likavesi tulee osastoon b ja d,

missä sen raskaimmat osat painuvat pohjalle,
keveämmät nousevat pin-

nalle ja mädäntyvät, s. o.

ilmestyy bakteereja, jotka
hävittävät organismeja.
Kolmannessa osastossa
vesi kulkee seulan h ja kuona- 1. sorasuotimen f
läpi ja johtuu g putkea myöten likaviemäriin.
Kuva 15 esittää kaaviollisesti englantilaista jär-

jestelmää Cameron, Commiu &, Martin, joita on
rakennettu Suomessa Lahteen ja Helsinkiin. Hel-
sinkiin rakennettu, n. s. Eläintarhan puhdistus-
asema on laskettu 3,000 asukkaalle ja 100 1 :n

vedenkulutukselle henkeä kohti vuorokaudessa
sekä 3 kertaa tätä suuremmalle sadevesimäärälle.
Ennenkuin vesi johdetaan puhdi.stusasemaan, joh-

taa tuloviemäristä varajohto kaiken veden, jossa
sadevesi on suurempi kuin 3-kertainen likavesi,

suoraan Töölönlahteen. Muu likavesi kulkee en-
sin sorakammioiden A läpi, missä karkeimmat
ja raskaimmat osat laskostuvat, samoinkuin ke-

veämmät osat kuoriutuvat pois vedestä. Senjäl-

keen vesi joutuu mädätyssäiliöihin B, jotka ovat
niin suuret, että vesimäärä vastaten 100 1 hen-
keä kohti vuorokaudessa, ehtii olla täällä 15 tun-
tia. Täällä jäljelläolevat raskaammat osat pai-

nuvat pohjaan, keveämmät jäävät pinnalle muo-
dostaen pintakuoren, jossa organismeja hävittä-

vät bakteerit erinomaisesti viihtyvät (ks. Bio-
loginen vedenpuhdistus). Tämän re-

dukt>sioniprosessin jälkeen johdetaan vesi paino-

johtoja pitkin suotimiin, laskostuneet pohjasakat
lasketaan pohjaventtiilin kautta poiskuljetetta-

viksi. Ennen sorasuotimiin C tuloaan vesi kul-

kee automaattisen säätäjän D läpi, mikä mää-
rättyjen väliaikojen perästä jakaa veden mo-
lempien suodinosastojen putkiin, joiden rei'istä

vesi ruiskuu suotimiin 1. oksidatsionikappaleisiin.

joissa vesi ilman vaikutuksesta happeutuu. Suoti-

mista johdetaan vesi separaattoriin E, missä vesi

johdetaan vaakasuoriin avonaisiin kouruihin.

joissa hienoimmat limaosat laskostuvat. Sepa-
raattorista johdetaan vesi Töölönlahteen. Tällä-

kään keinolla ei aikaansaada täydellistä hajutto-

muutta. 3. Edellisiin n. s. biologisiin menettely-

tapoihin voidaan yhdistää n. s. valelu ja imey-
tyminen (irrigatsionimenettely). Likavesi valu-

tetaan hiekkaperäiselle maa-alueelle, missä se

imeytyy hiekkakerrosten läpi. Bakteerien toimin-

nasta syntyneet hajaantumistulokset vaikuttavat

lannoittavasta Tällä tavalla on Pariisin ja Ber-

liinin ympäristölle luotu viljavia seutuja. Va-

lelumenettelyllä puhdistettu likavesi tuli Berlii-

nissä maksamaan 0.04s Saksan mk.. Dortmundissa
vain 0,018 Saksan mk. m' likavettä vuodessa,

vuosikustannukset henkeä kohti Berliinissä 2,o8

Saksan mk., Dortmundissa l,oi Saksan mk. Kus-
tannukset 1 ha:ia kohti v:ssa 577 Saksan mk.,

Dortmundissa 298 Saksan mk. Tämä n. s. va-

lelu luonnolliselle maa-alueelle vaatii suuria

alueita, joita ei kaikkialla ole saatavissa. Tä-

män takia ryhdyttiin käyttämään keinotekoista

valelutapaa pienemmillä alueilla ja on tässä mai-

nittava n. s. täytemenettely. Edeltäpäin

käypä puhdistus on tässäkin välttämätön. Täyte-

aineena käytetään kuonaa, hohkakiveä. karkea-

jyväistä hiekkaa, tiilenmurua j. n. e. suurissa

vedenpitävissä säiliöissä, joissa likavesi saa sei-
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MW mISriltvn ajan. jolloin täyteiiine peittvy

liin.iiii.ii-.'!I.i. pienistä orptnismei:>tii svntyuivllii

kerruksplla. TUyteaino on aika
• ttava tai uudistettava. [M. Forstor.

..la*cnenbuch d. Bauinjrenieure"; Ounbiir. ..1-eit-

ladt'11 fUr die .Vhxva-sserreiui-njng".] J/. U.
PuhUuintunnonvala i ruot s. rnlngoid). .los

riita tiiiuii luontoisessa oikeudenkayuuissil riidau

aitie on niin sekava, ettei totuutta muuten voida

saada ilmi. on tuomarilla valta niUäriitii toinen

t&i molemmat riitapuolet kiiymiiiin sellaiselle p:lle.

kuin Oikeudenkiiymiskaaren 14:9:ssä sanotuan.

P. on. päinvastoin kuin p u h d i s t u s v a 1 a

(ies. t.). kitytettiivissä sekä kanteen tukemiseksi

ettS puolu.stukseksi. Se sisältUä väitteen, että p:n
tekijä uskoo asiansa oikeuteen, kuu taus puli-

distusvalan tekijä kieltää jonkun tosiasioita kos-

kevan väitteen. Sitä on epämäUrfti.syytensU täh-

den varovaisuudella käytettävä. El. K.

Puhtaat linjat I. pulitaat jaksot ks.

P e r i n u ö I 1 i s y y s. palsta 407.

Puhveli I liuffeltia IHubalu»/). nautaeläinsuku
ivrt. I, eli miu. ioiik;i lajit usein myös yhdiste-

tään härän sukuun
(Bos). P:eilla on
tanakka ruumis,

lyhyet vahvat ja-

lat, lyhyt kaula, le-

veä otsa ja paksu
turpa, sivuille suun-
tautuneet, yleensä

isot. usein karva-
reunai.set korvat
sekä molemmilla
sukupuolilla sar-

vet, jotka tav. ovat
leveä- ja paksu-
tyviset, pinnalta

poimuiset t. kyh-
myiset ja käänty-

vät aluksi ulos- ija usein alaspäin), sitten ylös-

ja sisäänpäin. Ruumiin karvapeite harvaa, van-
hat yksilöt melkein karvattomia. P:t. joita ero-

tetaan ainakin 4 lajia, kaikki vanhassa maail-

massa, aiiustavat mieluimmin vesien läheisyy-

desst ja viettävät mikäli suinkin mahdollista
koko keskipäivän mudassa t. vedessä, niin että

usein vain l>ää on näkyvissä, öisin ne liikkuvat

syomä.saii. — Suvun voimakkain ja villein laji.

l,»-l.i m korkea musta- 1. kaffer i-p. (li. caf-

(erf, tavataan etupiiässä Keski- ja Etelä-.\frikan

itäosis.sa, missä se liikkuu suurissa parvissa, tur-

vallisilla paikoilla usein satoja yhdessä, .'sen karva
on mustaa, mutta karvan vähyyden vuoksi eläin

näyttää tummanruskeanliarmaalta. Sarvet ovnt
erittiiin voimakkaat, tyveltä tavattomasti leven-

neet ja paksuuntuneet, melkein loisiinsa koske-
vat. Liha hyvää ja nahka arvokasta, metsästys
kuitenkin sanpen vaarallista. — Toinen huomat-
tava laji. intialainen I. aasialainen p.

(H. buhalum. eroaa edellisestä siinä, että sarvet

ovat pitemmät i2 m;iin saakka), tyveltä kapeam-
mat Ja kauem|>ana toisistaan. Huumiin korkeus
l.t'1,1 m. väri mustanharmaa t. -ruskea, eri

muunnokftet erilainet. Villinä int. p. tavataan
tätä nykyä vain paikoin Etu- ja Taka-lntiassa.
kesytettynä m? sensijaan on tärkeä kotieläin sekä
IntioAsa että koko Etu-Aasiassa ja Efryptissä,

Euroopan puolella m. m. paikoin Etelä-Venäjällä

iKaftrhpntivrlru*

sekä Unkarissa ja Italiassa, viihtyen hyvin eten-

kin näiden maiden cputerveellisimmillii rämeisillä

seuduilliu Int. p. on kotieläimenä erinomainen

:

villistä ulkonuiodostaan huolimatta hyvin rauhai

lineu. erittäin kestävä ja sekä ravinnon että

I

muun hoidon suhteen vähään tyytyväinen, kun
vain saa muutaman tunnin keskipiiivallä viettää

vedessä — niiden vastustamaton halu päästä ve

I

teen on Intiassa ja Italiassakin joskus aiheutta-

nut onnettomuuksia, p. kun ajoneuvojen eteen

I

v.iljastettuna on veden nähdessään suin päin

I syössyt sinne. Int. p:ia pidetään sekä vetojuh-

I

tana että maidon ja lihan (etupäässä vasikoi-

I

den) vuoksi. ^ Pohj.-amer. ..puhveli" ks. B i i

' s o n i. /. Vs.
Fuhvelinnabka on paksumpaa ja kestävämpää

I

kuin hUrännalika, sitä käytetään huonekalujen
päällvstvkseksi. konehihnoiksi v. m. V. L.

Puhvi ks. P u f f i.

Puidenpalvelus. Puissa ilmenevä, jatkuvasti

uusiintuva vegetutiivinen elämä on, mikäli voi-

daan päättää, ollut p:u alkuaiheena. Erityisesti

palveltuja ovat olleet alati viheriöitsevät puut.

kuten sykomori ja sypressi (vrt. meillä joulu-

kuusi). Palvominen tapahtui nutapillisin me-
noin, esim. vuodattamalla öljyä puun päälle, toi

uhreilla (riisiuhrit Intiassa). Tätil laatua oli

myöskin suomalaisten karsikko (ks. t.), vai-

najalle karsittu metsikkö tahi yksityinen puu.

Jos puussa ajateltiin haltian asuvan, kohdistet-

tiin palvelus siihen. Erikoiset puut ovat myös-

kin olleet pyhitetyt eri jumalille, esim. laakeri

Apollonille ja öljypuu Pallas .\thenelle. Vihdoin
saattoi itse puun jumalallisuus unohtua, mutta
kuitenkin uhrattiin mielellään, kuten muinoin
Palestiinassa, ulkoilmassa viheriäin puiden alla.

ja alttarin viereen oli pystytetty .Vstarlclle pyhi-

tetty puunrunko. Asera. — Myöskin Buddha sai

valaistuksensa pyhän viikunapuun alla, jossa taru

kertoi ennen eriiiin lienpen asuneen. E. Ka.
Puijo I. P u i j o n m ä k i. 234 m yi. merenp.

(152 m yli Kallaveden) kohoava vuori Kuopion
kaupunpn äärellä sen luoteispuolella. P. on jo

vanhastaan maan kuuluisimpia näköalapaikkoja

:

sen laelta avautuukin ihan.a näköala Kallavedelle,

ympäröiville saloille ja yli Kuopion kaupunpin.
Vanhan rappeutuneen puutornin sijalle valmistui

1906 Matkailijayhdistyksen Kuopion ha;>ra-

Osaston rakennuttama komea kivinen näkötorni;
tornin vieressä ..matkailijapirtti" virvokkeiden
tarjoilua varten. — P:n rinteelle on raivattu

mäki suksillalaskeinista ja kilpailuja varten

:

viime aikoina on myös talvisin hoidettu pitkiiä

kelkkamäkeä, [ks. kuvia kirjoituksissa Kuopio
ja M ä e n I a s k u.] L. Il-nen.

Puikelo ks. Kukinto.
Puikelokiikkaiset, yksisirkkaisparvi. jolla ku

kintona on yksinkertainen tai haarainen puikelo.

jota ympäröi useinkin värillinen ylalehti. Ku
kat pieniä, useimmiten yksineuvoisia. kukkakeliä
sikiäisalainen tni puuttuu. Ryhmään kuuluvat
palmut, vehkakasvit y. m. K. L.

Puikkari. keppi, jolle käsiverkko kootaan ja

jolta se lasketaan (ks. Kalastus).
Puimakone, kone. jolla siemenet irroitetaan

tuleentuneena korjatuista peltokasveista. Irroit-

taminen (puiminen) tapahtuu vaakasuorassa ak-

selissa pyörivän kelan ja tämän ylä- tai ala

puolella olevan kiinteän varsta- tai n astu-
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sillan nvnllu. Näiden osiensa erilaiseu raken-

teen puolesta erotetaan nasta-, varsta- ja

u n I V e r s a a 1 i- 1.

IIP«^

y 1 e i s p u i m a-k :i t a.

Nastakoneissa muo-
^ liostaa kelan peltilieriö, silin-

teri (kuva 1), johon on useaan
riviin kiinnitetty n. 5 cm:n
pituisia rautatappeja 1. nas-
toja. Kelan yläpuolella on
nastasilta varustettuna sa-

manlaisilla nastoilla. Kelan
pyöriessä sen nastat kulkevat

sillan nastojen välitse saaden näin aikaan jyvien
irroittuinison koneeseen lasketuista kasveista. —

TTrrrni

Kuv;i 1,

Nastakonepn kola.

Varstakoneen kela.

Kuva ;^.

Varstakelan
rengas.

mistä edellisistä,

joskus koukutkin

Varstakoneissa on kela (kuva 2) muodos-
tettu kaliteen tai useampaan valurautaiseen

renkaaseen (kuva 3) kiinnitetyistä, uurretuista

rautalistoista 1. varstoista. Kelan ala- ja osaksi

takapuolella olevassa varstasillassa on samanlai-
set varstat. Näiden välit täyttää teräslanka-

arina, jonka läpi jyvät ja roskat pääsevät pu-

toamaan. Kelan pyöriess.ä iskevät varstat täli-

kiä ja irroittavat siten siemenet. — Yleis-
koneissa on puintilaitos sekoitus molem-

Kelassa on pj-öreät nastat,

ja sillassa varstat (kuva 4)

,

Paitsi mainitulta erilai-

f'
sia puivia osia voi p :seen^ '

olla yhdistettynä yksin-

kertaisempi tai moni-
mutkaisempi koneisto
puintituloksen puhdista-

mista varten. Nämä
koneosat lukuunottamalla
p:t voidaan ryhmittää
neljään ryhmään: 1, yk-
sinkertaiset p:t, joissa

siis on ainoastaan pui-

vat osat. 2. kohlijoilla

varustetut, 3. yhteen ker-

tiian puhdistavat ja 4. kahteen kertaan puhdis-
tavat ja lajittelevat p:t.

P:n työtavan ja sen puhdistavien osien raken-
teen selittämiseksi tarkastamme kahdesti puh-
distavan ja lajittelevan koneen halkileikkausta
(kuva 5). Puitavat elot syötetään kelaan A, joka
varsta-sillan B avulla suorittaa puimisen ja heittää
puintituloksen k o h 1 i j o i 1 1 e C. Osa irroittu-

neita jyviä sekä tähkäin- ja oljenpalasia putoaa
jo varstasillan läpi kelan v i e 1 1 o p i n n a 1 1 e
/''. Kchlijoita on vähintään kolme. Ne ovat syr-

jälleen asetetuista laudoista valmistettuja, pit-

kän, kapean laatikon tapaisia laitteita, joiden
yläpinta on lävellinen, joko peltiä tai puuta.
Kohlijat ovat kiinnitetyt yhteen tai kahteen
kampiakseliin, joista ne saavat sellaisen heiluvan
liikkeen, että ne kuljettavat niille joutuneet ol-

jet koneen etuosaan pudottaen ne ulos koneesta.
Jyvät sekä oljen- ja tähkäinpalaset y. m. ros-

kat putoavat kohlijoiden läpi n. s. suurelle

Kuva 4- YltMskdnppn kela
ja varstasiUa.

Kuva 5. Kahtpen kertaan puhdistavan ja lajitlolpvan
puimakoneen balkilpikkaus.

V i e 1 1 o p i n n a 1 1 e D. Suuren viettopinnan etu-
pää,ssä on o 1 k i s e u 1 a CI, joka ottaa talteen
sen yli kohlijoilta putoavien olkien mukana mah-
dollisesti kulkeutuneet viimeiset jyvät. Kelan-
ja suuri viettopinta viettävät koneen keskustaa
kohti, josta niitä pitkin liukuva siementen sekä
oljenpalasien y. m. roskan sekoitus joutuu n. s.

p a h n a s e u 1 a 1 1 e. Tämä viettää koneen etu-
os;uin päin erottaen isoimmat oljenpalaset n. s.

pahnat koneen eteen, fl" ja laskien siemenet y. m.
hienomman aineksen lävitsensä. Kelan vietto-

pinta, suuri viettopinta ja pahnaseula sekä
useissa koneissa myöskin pieni puhdistaja ovat
v-hdistetyt samaan kehykseen, joka on ripustettu
kolmella parilla pystysuoria puujousia ja saa ko-
neen suunnassa edestakaisin käyvän liikkeensä
kahden jokseenkin vaakasuoran jousen välitj-k-

sellä kampiakselista O. Pahnaseulan läpi putoa-
vat siemenet ja roskat n. s. toiselle vietto-
pinnalle, jota pitkin ne valuvat koneen keski-

ja alaosassa olevaan, 3-4 seulaa sisältäviiän

isoon puhdistajaan E. Toinen vietto-

pinta ja iso puhdistaja ovat samassa kehyksessä,
joka riippuu kahdessa parissa puujousia ja saa
koneen suuntai.sen, edestakaisen liikkeen kahden
jokseenkin vaakasuoran jousen välityksellä äsken-
mainitusta kampiakselista O. Isosta Met-
sosta F tulevan ilmavirran ja seulojen avulla
erotetaan isossa puhdistajassa roskat 1. ruume-
net siemenistä. Ison puhdist.ajan alimmainen seula
erottaa lopuksi pienet rikkaruohon siemenet vil-

jelyskasvien siemenistä. Viimeksimainitut jou-

tuvat torvea g myöten nostoi a itokseeu G,
joka nostaa ne ko-

neen ylä- ja taka-

osaan. Täältä voi-

daan siemenet las-

kea joko j o h t o-

torven H kautta
pieneen puh-
distajaan / tai

annetaan niiden

sitä ennen tarpeen

vaatiessa kulkea
vihneenkat-
k o j a n J kautta,

joka irroittaa esim.

ohranjyvistä vili-

ueet. Tätä laitosta

voidaan käyttää
myös siementen

kiilloittamiseen.

\'ihneeukatkoja on

jokseenkin lieriö- ^^^^ . Kot>liioilla van.stettu
manien, sisäpinnal- puimakone.

Kuva 6. Kasinuiinaiiiine.
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Kaira 8 Ybirvn krrtaui pu

Kura V haut t-n K^Ttjiaii piinuisia\a ja laj;

puimakone.

taan epUtasjiiiieii kammio, jonka sisällä pyörii

varstakela. Pienevii pulidistajaan kuuluu 2-3 seu-

loa ja pieni lietso. Pienestä puhdistajasta

joutuvat siemenet lajittelijaan il, joka

erottelee ne tavallisesti suuruutensa mukaan 2-4

rylimäSn. jotka kukin joutuvat koneen takana ole-

viin säkkeihinsU. Käyttövolnians:i mukaan p:t

voidaan rjbmittää käsi-, h e v o s k i e r t o- ja

moottorikoneisiin. Kilsikoneilla (kuva 6)

voidaan ainoastaan puida, mutta ei puhdistaa.

Hevoskiertopuimakoneissa (kuva 7) on tavalli-

sesti puivien osien lisäksi myös kohlijat. Moot-

toripuimakoneot ovat yhteen kertaan puhdistavia

(kuva 8) tai kahteen kertaan puhdistavia ja

lajittelevia koneita (kuva 9). J. F. S.

Puiminen, jyvien ja siementen irroittaminen

tuleentuneina korjatui.sta peltokasveista, toimitet-

tiin ennen ja suori-

tetaan meillä jok-

.>eenkin yleiseen vie-

läkin siten, että rii-

hen parsilla kuiva-

tuiden lyhteiden 1.

sitomien latvoja en-

-in lyödään riihen

tai luhan seinään,

jolloin suurimmat
jyvät lähteviit irti tähistä. Tämän jälkeen lyhteet

levitetään joko riihen tai lulian, riihen viereisen

piiintinuojan, lattialle ja siementen irroittami-

sekni piestään (puidaan) niitä varstalla, työ-

a-eella, jossa on kepin
I varren) päähän esim,

nabkahihnalla sidottu

puunuija I. pulikka (kuva

1). Toisella tavalla toi-

mitetiian puiminen n. s.

kepakoilla pieksämällä

„«..._•• eritvi-<'lle. neljiillä jalalla
KoTa 2. Pulnllmla k"p«- ,,

..' . ,'
koioMo »eiMOvalle, pyöreistä puu-

kepeistä valmistetulle lavalle I. puintireslalle

';iiva 2) levitettyjä lyhteitä. Puimista on v&-

-Iii toimitettu niinkin, että annetaan hevos-

A tai härkien kulkea edestakaisin lai-

lle tai kovalle nuutlle (puimatantereelle)

.vitettyjen elojen yli. jolloin jyvät eläinten

astunnan johdosta irtaantuvat tähistä. Suu-

remman työennätyksen ja halpuuden vuoksi voit-

;.:a kuitenkin konepuiuti yhä enemmän ja enem-
!iuin alaa. Paremmilla koneilla voidaan vilja

|iiiida ulkokuivana, mutta vanhoja tapoja käyt-

täossii täytyy se ennen puintia kuivata riihessä,

johon kuluu paljon polttopuita. Konepuiutia käy-

tettäessä kuivataan ainoastaan puidut jyvät pui-

misen jiilkei-n. vrt. Puimakone. J. F. S.

Puistokaupunki. Erotukseksi hajanai.sesti, il-

in yhtenäistä suunnitelmaa syntyvistä tai maa-
iiiteistöistä ansiota hakevien yksityisten taikka

Yhtiöiden perustamista taajaväkisistä asutuksista

nimitetiiiin nykyään puistokaupun^reiksi suunni-

telmallisesti ja väljästi muodostettuja asutuksia

huokeahintaisella alueella, joka pysyväisesti säi-

lytetään yhtei.sön omi.stusoikeuden alaisena si-

ten, että kaikki maankeinottelu ainaiseksi on

tehty mahdottomaksi. Puistokaupunki on aatteen-

kannattajien mielestä uusi kaupunkinuioto, joka

tekee tehoisan asuntouudistuksen mahdolli.seksi,

takaa teollisuudelle ja käsityölle edulliset tuo-

tantoehdot ja vastaisuudeksi varaa suuren osan

aluettaan puutarha- y. m. maanviljelykselle.

Puistokaupunkiliikkeellä pyritäiln teollisuuden

desentralisoimiseen ja siten elinkeinojen tasai-

sempaan jakelemiseen yli maan. Toivotaan, että

tällaiset asutuk.set kehittävät kaupunkilais-

oloja terveellisemmiksi ja monipuolisemmiksi ja

että ne välittävät niihin kuuluvalle maatalou-

delle kaupunjrin sivistysarvot ja teknilliset liike-

keinot sekä edullisen, suoranaisen menekin. Sekä

aatteellisesti että käytännössä on liike saanut

alkunsa Englannista (Ebenezer Rovvard: ..Oarden

cities of to-morro\v"; BournviUen, Letchworthin

y. m. puistokaupungiti, ja sieltä se on levinnyt

Euroopan mannervaltioihin ja Skandinaavian
maihin. Puistokaupunki nimityksellä on niin

hyvä ja viehättävä kaiku, että moni keinottelu-

yrityskin on sen lainannut. Väheksymättä yksi-

tyisten liikeyritysten merkitystä asunto-olojen ke-

hittämiselle on esikuvallisena pidettävä varsinais-

ten, yleishyödyllisten puistokaupunkien luonne.

E. Kk.

Puistometsä, metsä tai metsikkö, jonka hoi-

dossa ja käytössä ei noudateta ainoastaan metsä-

taloudellisia periaatteita vaan myös puisto- tai

maisemapuutarhurin sovelluttamia näkökohtia.

O. Uh.
Pujoke (ruots. splits], sellainen köydenpäiden

liitos, että kaksi köydenpäätä irroitetaan kier-

roksistaan ja siten vapautuneet säikeet pujotel-

laan ristikkäin toisiansa vastaan. F. W. h.

Pukari ks. P o o k a r.

Puke. 1. Eerik P. (k. i:'.96), ruots. ylimys,

marski, Vermlannin käskynhaltia, ritari Kettil

P:n poika, oli Maunu Eerikinpojan ja Ilaakonin

uskollisia miehiä viimeiseen asti. Heidän kuol-

tuaan hän oli Margareetan kannattajia ja luot-

tamusmiehiä.
2. Eerik P. (k. 1437), kuului oikeastaan toi-

seen sukuun mutta otti P.-nimen äitinsä suku-

laisuuden mukaan, oli Engelbrektin vapaussodaa
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puhjetessa 1434 Korsholman linnanisäntänä

isänsä, Uplannin laiiniiuinin Nils Gustafssonin

puolesta ja liittyi kohta vapausliikkeeseen. Itse

hSn meni Läusipolijaan, jossa voitti useita lin-

noja, ja Ahvenanmaalle han lähetti alipäällik-

könsä Juhana Folkcnpojan, joka siellä saks. rita-

rilta. Otto Pojr«'ischilta. valloitti Kastelholman.

Hän tuli nyt myös valtaneuvokseksi, toimi uutte-

rasti kansan nostamiseksi aseihin ja piiritti

Kaarle Knuutinpojan kanssa Tukholmaa. Mutta
hänen ja Kaarlen välit kävivät tällaikaa yhä
huonommiksi, kunnes jälkimäinen yllätyksellä sai

hSnet käsiinsä, kuljetti Tukholmaan ja mestautti

alussa v. 1437. [A. Lundegärd, .,0m Engelbrekt,

Erik Puke o. Karl Knutsson som blef kung"
(1913).] — 3. Johan P. (1726-56), aliupseeri,

osallinen 1756 vallankumoushankkeessa kuningas-

vallan enentämiseksi, joutui silloin kidutuskam-
iriooa, tuomittiin kuolemaan ja mestattiin. —
4. Johan P. (1751-1816). merisoturi, kreivi,

edellisen poika, tuli ulkomaiden palveluksessa ol-

tuansa, 1783 laiva.^ton kapteeniksi, oli 1788 mu-
kana Suursaaren taistelussa, 1789 ölannin luona,

ja kohosi sittemmin sotalaivaston päälliköksi ja

amiraaliksi. V. 1S09 hän johti laivaston sota-

retkeä Länsipohjaan. Kuoli valtioneuvoston jäse-

nenä ja laivaston kenraaliajutanttina. K. G.

Pukinjuuri (Pimpinella sa.rifraga), lähes

'/; m:n korkuiseksi kasvava monivuotinen, valkea-

kukkainen putki, jonka lehdet ovat parilehtisiä,

aluslelitien lehdykät tylppiä, leveähköjä, ylempien
lehtieu kapealiuskaisia. Tuoksultaan aromaat-
tista, polttavanmakuista juurta käytetään ruuan-
sulatusta edistävien y. m. vaikuttavien lääkkei-

den valmistukseen, nykyään kuitenkin sangen
vähän. Yleinen kuivilla paikoin Etelä- ja Keski-

.Suomessa, pohjoisessa harvinaisempi, ei tavattu

Lapissa. — Samaan sukuun kuuluu anisruoho
(ks. Anis). /. V-s.

Pukinniemi. 1. Maatila (l.s! manttaalia) Hii-

tolan pitäjässä (Laatokan rannalla) 15 km Hii-

tolan rautatieasemalta kaakkoon. Kotitarvesaha
ja -mylly. Tila kuului vara-amiraali P. J. Si-

versin 1726 saamiin lahjoitusmaihin. Sivers-

suvulta se joutui pois 1807, jolloin sen osti ken-
raalimajuri Aleksej Kopiev. Sittemmin omistivat
sen kreivitär A. G. A. Armfelt, kanslianeuvos
Julius Ekman ja tilanomistaja Edvard von Essen
(1871-1911), jonka viimemainitun perillisten hal-

lussa tila nyk. (1914) on. V. 1873 valtio osti

P:n alaiset lampuotitilat, joita silloin oli 12 "/j-

vanhaa manttaalia, 4,786 ha, alustalaisten lu-

nastettavik.si. — 2. Seisahduslaituri Viipurin-Sor-
tavalan rataosalla Ojajärven ja Hiitolan rauta-
tieasemien välillä. A. Es.

Pukinparta iTragopogon prateiisis), korkea-
kasvuinen. kalju, keltamykeröinen mykerökukkai-
nen. Lehdet puikeakantaiset, tasasoukat. Kasvaa
niityillä ja tievieriUä, useinkin satunnaisena
siellä täällä Etelä-, harvinaisena Keski-Suomessa.

K. L.

Pukki ks. V u o h e t.

Pukki, jakkara, puusta tai myöskin metal-
lista tehty neli- tai kaksijalkainen, jotakin esi-

nettä tai laitetta altapäin kannattava, tavalli-

sesti verrattain kapeaselkäinen teline, esim. saha-
pukki, laakeripukki, silinteripukki. Po Po.
Pukki, yleisimmin P i k k u-P ukki (myös

P i k k u-P u k i n s a a r i) , saari Ruissalon ja

Hirvensalon välillä, G km lounaaseen Turusta;
laivalaituri. Suosittu ulkoravintola.

Pukkila. 1. K u n t a. Uudenmaan 1., Helsingin
kihlak., Askolan-Pukkilan nimismiesp. ; kirkolle
Orimattilan asemalta 25 km, Porvoon kaupungista
35 km. Pinta-ala 146,» km', josta viljeltyä maata
(1910) 4,873 ha (siinä luvussa luonnonniityt
984 ha, puutarha-ala 3,«s ha). Manttaalimäärä
20,1745, talonsavuja 180. torpansavuja 19 ja muita
savuja 438 (1907). 2.215 as. (1913); 549 ruoka-
kuntaa, joLsta maanviljelystä pääelinkeinonaan
harjoittavia 285 (1901). 523 hevosta, 1,648 nau-
taa (1911). — Kansakouluja 4 (1914). Säästö-
pankki. — Teollisuuslaitoksia : Naarkosken mylly
ja saha. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Por-
voon hiippak., Porvoon tuomiorovastikuntaa;
muodostettiin kappeliksi Porvoon emäseurakun-
taan 1600-luvun keskivaiheilla (kirkko oli ole-

massa jo v:sta 1606), seurakunnalla oli aluksi

Askolan kanssa yhteinen kap|)alainen kunnes
1676 sai oman; määrättiin erotettavaksi Por-

voosta omaksi khrakunnaksi sen. päät. 20 p :ltä

lokak. 1896 lensimäinen vakinainen khra v.sta

1900). — Kirkko puusta, rak. 1814, korjattu

1880-luvulla 3 eri kertaa. [A. Neovius. „Ur Fin-

lands historia", siv. 543-61.] L. B-nen.
Pukkila. 1. Yhden manttaalin suuruinen allodi-

säteri Piikkiön pitäjässä, ruots. B u k k i 1 a.

P. kuului nähtävästi jo keskiajalla ja ainakin
1500-luvun alkupuoliskolla sittemmin 1638 ja

1G42 Ruotsin ritarihuoneen jäseneksi kirjoitetulle

Bock af Bukkilasuvulle, jonka hallussa osa ti-

lasta oli vielä 1700-luvun alussa. Myöhemmistä
omistaji.sta mainittakoon professori Johan Leche
(k. 1764), vapaaherra Iv. F. Rehbinder (k. 1795).

kauppaueuvoksetar M. Moexmontan (v:een 1856).

tohtori C. F. G. von Haartman (v:een 1866) ja

nyk. omistaja (1914) maanviljelijä M. Malmström.
Taitekattoinen päärakennus on 1700-luvulta. Ti-

lalla on .saha.

2. Rälssitila Askaisten pitäjässä, kuului keski-

ajalla Turun piispoille. v:sta 1577 .Juhana ITI:n

äpärätyttärelle Sofia Gyllenhjelmille, 1618 Jesper

Matinpoika Kruusille ja myöhemmin m. m. Fle-

mingeille. Kartanon taitekattoinen, kaksikerrok-

sinen päärakennus, joka on kauniilla paikalla

Naantalin aukon partaalla, lienee 1700-luvulta.

A. Es.

Puksipuu, b u k s b o m p u u, ks. B u x u s.

Puku on sanan jokapäiväisessä merkityksessä

ihmisen välittömin suoja sään haitallisia vaiku-

tuksia vastaan. Enemmän kuin missään muussa
kulttuurintuotteessa tulevat siinä näkyviin eri-

laiset maku- ja muotisuunnat : siinä kuvastuvat

myöskin käyttäjän sukupuoli, sieluntila (s u r u-

p.), hänen ikänsä, suhteensa avioliittoon (esim.

tytön-, m o r s i u s- ja vaimon-p.), hänen

yhteiskunnallinen asemansa (virka-p:t) ja am-

mattinsa, hänen jäsenyytensä jossakin erikoi-

sessa ihmisryhmässä (esim. s a v a k o t, ks. t., ja

ä y r ä m ö i s e t) tai uskonlahkossa (esim. meillä

k ö r 1 1 i-p., ks. K ö r 1 1 i 1 ä i s e t) , vieläpä suhde

elämäänkin (kuolin- 1, vainaja n-p.) tai

vuodenaika, jona sitä pidetään. — Ihmisessä

elävä syvä vietti ominaisluonteisuuden
saavuttamiseen vaikuttaa syvästi p:nkin luontee-

seen. Käytännöllisistä syistä aiheutunut ruumiin

voitelu ja lääkintätarkoituksissa tapahtunut ruu-

miin haavoitus johtavat koristeelliseen r u u-
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miio niualiiukseru ja tatuoiiniseen,
mikä sekin luo jonkinlainen verhon ihmisen
iholle. Kik.is tuhtuu inielellälin ulkotusussaankiii

osoitlaa vantlli^unttnan ikoristeet), urhoolli-

nen sotlafjia >jiuvutt:imiaau menestyksiä o° o <

(ounierkit). Koristeet, yhteiskunnallista nse-

lUita kuvastavat merkit j» taikauskoisista syistä

kaulaan ju inuuullekin ripustetut suojaneuvot.

amuletit, liattavat siinä määrin versoa, että

OD vaikea arvostella, mikä lopulta on varsiuaista

p:ua. mikä muista vaikuttinii'ita lähtenyttä lisää.

Luoonoukansoilla tavattavan koristelu-

netin ilmiöitä ovat m. m. h u u 1 i p u 1 k k n.

korva- ja n e n ä p a 1 i k k a ja taitetut
hampaat. Iseimmat luonnonkansat. erit-

täinkin afrikkalaiset, panevat suurta huomiota
moninaisiin ja omituisiin hiuslaittei-
siinsa. Irtonaisista koristeista ovat tavalli-

simpia erilai.set <<iemenistä. pikku simpukoista,
hampaista, kynsistä, savi-, kivi-, lasi- ja metalli-

helmistä, koralleista ja meripihkakappnieista
kokoonpannut helmet, käsi- ja j a 1 k a r e n-

kaat. Usealla lämpimän vyöhykkeen kansalla

ei muuta p:ua olekkaan kuin iholle vedetty vä-

litön voiteluaines ja koristeet. Varsinainen p.

kehittyy tavallisesti yhtärintaa h ä v e I i ä i s y y-

dentunteen kanssa, vaikkei tätä aina voi-

makkaan pitää sen aiheuttajana. Eräiden kan-
sojen ainoita pukimia ovat lantio- ja s u k ii-

puoliosien verhot. Näiden käyttö alkaa
tavallisesti kypsyysikään tultaessa; usein kul-

kevat naimattomat naisetkin seuduilla, joilla

vapaa rakkaus vallitjsee nuorison keskuudessa,
miltei täysin ala.sti: naineet naiset ovat aina
jossakin määrin puettuja. Autiomaiden a-sukkaat

peittävät tuulen tuomalta pölyltä silmänsä
kasvo verholla, joka erittäinkin islamilai-

sissa maissa on käynyt välttämättömäksi naisien

p:n osaksi i samoin Saharan tuaregi-miestenkin
keskuudessa), lierland on ilmastollisiin seikkoi-

hin perustuen jakanut p:t kolmeen eri lajiin:

pohjoisen, lauhkean ja kuuman il-

manalan p:uun. Viimemainitun pääosana on
vyö ja siihen liittyvä I a n t i o v e r h o. joka
Miattaa kasvaa hamemaiseksi ; tilapäisenä suojana
on V a i p p a. joka lauhkean vyöhykkeen p :ssa

hameen ohella muoilostuu pääasiaksi. Polijoinen p.

verhoaa koko ruumiin, johon .se läheisesti mukau-
tuu eikä ole yhtä helppo riisua kuin edelliset.

Hohjoi.sen p : n osia ovat housut, k e n p u t

ijoita lämpiniämmissä vyöhykkeis.sä vastaavat
sandaaliti, saappaat, sukat, sääryk-
s e t, V i i t a t ja 1 a k i t. V. T. 8.

Kulttuurikan soilla p. osoittaa histo-

rian eri kausina niitä moninnisinta vaihtelua ja
muuttuu ilmanalan, kansanluonteen, sodassa ja
kaupassa y. m. saavutetun menestyksen vaiku-
luk.sesta. S'leensä liallitsevat kansat antavat p:lle

oman erikoisleimansa, niin ettU esim. roomal. \>.

tuli yleiteksi ICooman maailmanvallan aikana ja

eurooppalainen p. on meidän aikoinamme levin-

nyt muihin maanosiin. (Tähän osastoon kuva-
taulut I ja II.

I

Muinaisilla e f;y p t i 1 U i n i 1 I ä (1. 1 ja 2) oli

p. niaiiti päiielinkeinon maanviljelyksen mukai-
»esti liinaa t. puuvillaa ja aikaisimmin vain pieni,

ihonmyötUinen lantiovyö. Suuren valloitusajan
jiilt:<-<.n ylellisyyx ka-voi suuresti; m. m. otettiin
kUyt.iMtrKJii av.ir:il liameet ja läpinäkyvästä kan-

I

koasta tehdyt levätit sekä pitkät, kirjavat liinat,

I

jotka kiedottiin vartalon ympäri. Päähineenä

I

oli pääumukainen lakki, joka usein päättyi

]

suippiton kärkeen, jalkineina käytettiin sai\daa'

I
leja. Myöskin assyrialaisten (I, 3) p, oli

,
aluksi yksinkertainen, tiukka liina- t. puuvilla-

i paita, jonka hihat olivat ilioninyötäiset ; ylhäiset

käyttivät kuitenkin miuitaviistäviil hameita tai

' kirjavia, ruumiin ympäri kiedottuja liinoja sekä
siiippolakkeja. Sitäpaitsi lienevät silkki ja villii

olleet käytännössä. Samantapainen oli myös j u u

t a 1 a 1 s t e n p. Persialaisilla oli nahalla
huomattava merkitys p:jcn valmistuksessa, ja

heillä oli housut ja pitkät takit sekä iiieedialais-

perua olevat maataviistUvät kauhtanat.
Kreikkalaisten (1. 4-6) tärkein pukine

oli himalion. neliskulmainen vaippa, joka kul-

kien yli olkapäiden ja kainaloiden alitse verhosi

ruumista. Ilimationin alla käytettiin myöhem-
min A-i7onia. joka myös oli neliskulmainen ja

kiinnitetty toiselle olkapäälle soljella sekä toista

käsivartta varten aukileikattu ; miehustaan se oli

kiinnitetty vyöllä, .\asian kansojen esimerkkiä
noudattaen joonialaiset pukeutuivat ylelliseinmiii

kuin muut heimot maataviistäviin p:liin ja poh-

joisilta naapurikansoilta, thessalialaisilfa ja ma-
kedonialaisilta, he lainasivat kolmannen pukineen,
joka tunnetaan nimollä khlamt/s. lyhyt vaippa,

kiinnitetty soljella oikeanpuoleiselle olalle. Nai-

silla kehittyi kitonista uusi pukine, josta vähi-

tellen muodostui poimullinen, miehustassa tai rin-

tojen alta vyöllä kiinnitetty röijy; naiset käytti-

vät myös himationia. Miehet kävivät tav. pai

jäin päin tai käyttivät sateella tai matkoilla
lierihattuja; rahvaan keskuudessa käytettiin myös
yksinkertaisia lakkeja. Jalkineiden muoto oli

vaihteleva, käytettiin aivan yksinkertaisia antura-

pohjia, sandaaleja, puolisaappaita j. n. e. P:t
valmistettiin aikaisemmin palttinasta ja villa-

kankaasta: myöliemmin saatiin kaupan välityk-

sellä puuvillaa ja silkkiä. Soturien p. oli ver-

rattain kevyt ; vain kypärit olivat raskaat sekä
taidokkaasti tehdyt.

Uoomalaisten (I. 7-9) aikaisin ja tär-

kein pukine oli togn. joka vastasi kreikkalaisten

himationia. mutta ei ollut neliskulmainen vaan
soikion muotoinen: sen pituus oli n. H m ja

leveys 3 '/j m. Kaksin kerroin käännettynä se

kulki yli vasemman olan ja oikean kainalon

alit.se; poimujen kauneuteen kiinnitettiin suurta
huomiota ja to-^aa pideltiin Rooman kansan
luonnetta (gcns logatn) täysin vastaavalla ar-

vokkuuriella. Tojjan alla käytettii;! jo aikaisin

toista, luniva nimistä, paidan tapaista ja mie-

hustassa vyöllä kiinnitettyä vaatekappaletta.

Muilta kansoilta saatujen vaikutteiden joh-

dosta p. sittemmin muuttui ylelliseksi; siihen

kuului erilaisia levättejä, vieläpä housutkin.
Roomalaiset kulkivat tav. paljain päin; jalkineet

olivat laadultaan vaihtelevia. .Soturien varustus
kehittyi oivallisen sotalaitoksen mukana tarkoi-

tuksenmukaiseksi ja yhtenäiseksi taipuvine haar
niskoilleen, päänmiikaisine kypäreineen j. n. e.

Naisten p:uun kuului kaksi paitaa, tunica ja

«en yllii komeampi uloin, sekä pnlla niminen
vaippa. Pää verhottiin liinalla. Kankaat olivat

aikaisemmin villaa ja palttinaa, myöhemmin puu-

villaa, silkkiä y. m. — Bysanttilainen
(I, 10) p. oli pääaAiallisCHti samanlainen kuin roo-
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malaisten aina SOO-hivLiUe saakka, jolloin se

muuttui ruumiininukaisemmaksi ja sai erilaisia

vaikutuksia itämailta, mikä eritoten kävi ilmi

vihaisten maataviistävistä silkkikankaista val-

mistetuista ja jalokivin koristetuista pukineista.

Germaanilaiset kansat, jotka roomakii-

.-ilta valloittivat Euroopan, säilyttivät useita

inyöhäisroonialaisia muotoja, jotka tosin nekin

olivat syntyneet germaanilaisen vaikutuksen alai-

sina. F r a n k k i 1 a i s i 1 1 a (1, 11) oli täten

soljella kiinnitettävät vaipat ja tunikantapaiset

hihalliset alusvaatteet. Mutta yleensä vaatepar-

ressa varliaisemmalla keskiajalla tapahtui iänsi-

mailla perusteellisia muutoksia, jotka aiheutuivat

pohjoisesta ilmanalasta ja johtivat housujen ja

inhallisten paitojen ja takkien käyttöön; jo esi-

historian kansoilla pohjoismaissa (varsinkin Tans-

kassa, josta on olemassa useita pukulöyiöjä
pronssi- ja rautakaudelta) oli ollut tällaisia pu-

kiuiia. varhaisimmin villa , myöhemmin myös
palttinakankaasta. 1100-luvun keskimaissa mie
iiillä oli tunikantapainen palttinapaita ja sen

päällä villatunika ja päällimäisenä oikealle olalle

kiinnitetty levätti ; raajojen suojana oli housut

ja jalassa kengät. 1200-luvun keskivaiheilla tuli

käytäntöön vielä eräs tunika, avara ja maata-
viistävä sekä hihaton, kiinnitetty kaulakuopan
kohdalta. Tämä uusi vaatekappale syrjäytti

levätin. Samaan aikaan pääsivät pysyviksi puvus-
ton osiksi ulkosalla ollessa käytettävät päähineet,

pyöreät, turkisreunaiset lakit tai suipot hatut.

Tunikaa käytettiin myös sotilastakkina raskaan
varustuksen päällä (I, 12). vrt. Ritarin-
varustus. Naisten p ;ssa tapahtui yleensä
samansuuntaisia muutoksia kuin miesten pissa

ja sen muodosti pääasiassa pitkä, ihonmyötäineu
paita, laahustava hame ja vaippa tai hihaton
tunika; päähineenä käytettiin liinaa tai barettia.

Avarat, valtavissa laskoksissa riippuvat päällys-

vaatteet antoivat tälle romaanilaisen tyyli-

suunnan kanssa samanaikuiselle vaateparrelle

arvokkuutta, mikä muistutti roomalaista p:ua.
Aivan toisin oli laita goottilaisen tyy-

lin vallitessa 1200- ja 1300-luvuilla. Samoin kuin
goottilainen tyyli levisi Ranskasta, saavutti
tämä maa ratkaisevan vaikutusvallan p;n raken-
teeseen länsimaisen sivistyksen piirissä ja

ranskalainen muoti tuli määrääväksi.
Tämä muoti suosi liioitteluja ja jyrkkiä siirty-

misiä ja niinpä goottilainen puku (I, 13) esiin-

tyy erittäin ruumiinnmkaisena sekä miehillä että
naisilla: viimemainituilla olivat hameet kuiten-
kin alhaalta avarat. Muita tämän vaateparren
uutuuksia oli naisten p:n avokaulaisuus, miehillä
lanteita ympäröivä, kiristämätön, melkein vain
koristeena oleva vyö. ja ennen kaikkea luonnot-
toman pitkät n. s. kärkikengät. Päähiueenä
käytettiin lakkeja tai baretteja. Myöhemmin tä-

män muodin liioitteluja lievennettiin, ennen
kaikkea käyttämällä p:hiu enemmän kangasta,
varsinkin kaupan ja teollisuuden rikastuttamassa
Flanderissa. 1400-luvulle tultaessa huomataan
varsinkin naisten päähineissä suurta runsautta;
niistä mainittakoon esim. tötterönmuotoinen hun-
nutettu hoinin [cniVJ (1. 14). Jliehen p.

(II, 151 oli vielä ahdas, joskin takin poinmttu-
niinen tuli yleiseksi, ja hihat tehtiin pitkiksi,

liuskaj.akoisiksi, jotta ne muistuttaisivat kun-
niakkaita, sodan repimiä riekaleita. Tämän p:n

päällä alettiin kuitenkin käyttää väljiä, avo-

naisia ja turkisreunaisia päällystakkeja. R e n e-

sanssin kuluessa 1400- ja l.iOOluvuilla ylel-

lisyys kankaan käytössä saavuttaa huippunsa ja

pukujen kuosi ja väri lisäsivät niiden komean-
loisteliasta vaikutusta (II, 16 ja 17). Vaatteet
leikattiin liuskoihin, joiden välistä alla oleva
valkea palttina pääsi näkymään, ja eri vaate-

kappaleet sekä myöskin p:n oikea ja vasen kylki
tehtiin aivan erivärisiksi. Ominaisia 1400-luvun
lopulle olivat varpaiden kohdalta hyvin leveät

n. s. k a r h u n k ä p ä 1 ä k e n g ä t. Päähineenä
käytettiin barettia, joka usein oli sulilla ja nau-
hoilla runsaasti koristeltu.

Ankaramman tyylin näihin runsaasti vaihtele-

viin p:hin toi espanjalainen p. 1500-luvun
ensi puoliskolla, Espanjan vallan loistoaikana
(II, 18). Värit olivat tummat, musta usein ai-

noana värinä; miesten p:issa oli täytettä vain
lanteilla ja olkapäillä. Miehustiu päättyi alas-

päin suippenevaan paksuun kärkeen n. s. han-
henrintaan. Varallisuus kävi ilmi korko-
ompeluksista ja runsaista koristeista, ketjuista

y. m. Hartioilla kannettiin lyhyttä, niskassa kor-

kealla kauluk-sella varustettua kappaa. Naisilla

oli kellomaiset, runsaasti kirjaillut, jäykät
(jämä-) hameet (II, 19). N. v;n 1600 vaiheilla

oli sekä miehillä että naisilla jäykät, poimutetut,

usein melkoisen laajat n. s. röyhelökauluk-
set. löOO-luvulla sotisopa saavutti suurimman
täydellisyytensä: renga-shaarniskan sijalle oli

vähit-ellen tullut enimmin tihatuilta kohdilta

metallilevyillä suojattu nahkasopa; kypäri oli

varustettu silmikolla.

Ampuma-aseiden kehitys teki entisen sotisovan

tarpeettomaksi ja soturin p. tehtiin sensijaan

nahasta ja kankaasta, ja sen pääasiallisena eh-

tävänä oli suojata ilmoja vastaan. Tämä yksin-

kertaisempi soturin p. tuli ItJOO-luvun ensi puo-

liskolla malliksi barokin porvarilliselle p:lle

(II. 20), joka nyt kävi melkoista mukavammak.si
ja lämpimämmäksi ja on pääasiassa pysynyt mei-

dän päiviimme saakka. Sen muodosti napitettu

tai nauhoilla kiinnitetty, alhaalta erittäin avara,

vyöllä varustettu takki, leveät polvihousut, sukat
ja kengät tai suuret kaulussaappaat. Kaulus
muuttui keveäksi ja alas käännetyksi ; ensin

sinä käytettiin leveää pitsiä, mutta vähitellen se

supistui kapeaksi kaistaksi, johon liittyi rinnalle

ulottuva pitsi tai kravatti. Päähineenä käytettiin

leveälieristä hattua. Komeimpiin 1600-luvun

p:hin (II, 21 ja 22) kuului kaksinkertainen

takki tai liivit ja takki, joista viimemainittu oli

varustettu leveillä taskuilla, leveillä riippuvilla

käänneliepeillä, nyörikoristeilla. korko-ompeluk-

silla y. m. Hiukset, jotka renesanssiajalla lei-

kattiin lyhyiksi, saivat nyt kasvaa ja vapaasti

riippua ja vuosisadan myöhemmällä puolis-

kolla tulivat käytäntöön tuuheat a 11 o n g e-

peruukit. Samaan aikaan otettiin sotaväessä

käytäntöön kuosiltaan ja väriltään yhdenmukai-
nen p., univormu. Naisten p:ssa (II, 23)

hame paisui usein sangen leveäksi ja se varustet-

tiin laahustimella, miehusta tehtiin kapeaksi ja

päättyi edestä kapeaan kärkeen, ja koko p. koris-

teltiin siihen ommelluilla nauhoilla ja liebureu-

nuksilla; tukka käärittiin suurille kiharoille.

R ok ok o (II, 24, 25) 1700-luvulla antoi van-

halle p:lle hienomman kuosin; takki oli avoin
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ja laajalirprinrn : mröskin tiirit. joissa oli hi-

hat, pidpttiin rihiitiltä avonaisena, jolta puidnn

p i t s i r i n u tl s piUlsi niikrnuiUn. nousut oli-

rat jalaamvOtilisrt. Hntun lierit klUiniietliiu

ylusp&in kahdesta tai useammin kolmesta koh
dasta. joten muodostui k o 1 m i k u I m a h a t t u.

A!lon;::e[>eruukki k&vi pienemmäksi ja sidottiin

takaa kiinni kankipalmikoksi. P:n teki-

r&t komeaksi runsaat korko ompelukset, joita oli

varsinkin takissa ja liiveissii. Naisten puku ei

enii ollut yhtä jUykkä. korko ompelut korvattiin

nauhoilla ja ruusukkeilla: vain hiuslaitteessa

esiintyy viel& eriskummaisia muotoja; tukka ka-

sattiin korkealle ja koristeltiin monenlaisilla

lisäkkeillä. Vuosisadan lopulla olivat yksinker-

taiset pukineet, e^im. leveälieriset ..paimenhatut"

(II. 26) suosittuja, myöskin miesten p:ssa (II,

271 ensi sija.ssa takki tuli yksinkertaisemmaksi.
Ranskan vallankumous (II. 2Si mer-

kitsee p:n historio-s.sa jatkuv.ia yksinkcrtaistutta-

mista ja tahallista ennen vallinneen loiston viero-

mista. Kuosin alalla viistoliepeinen hännys-
takki I. frakki edustaa tiirkeintä vaihdosta.

Siinä ei ollut kirjailuompeluksia. kaulus oli kor-

kea ja kaksinkerroin taitettu. Liivit tehtiin ly-

hyemmät, housut pitemmät, niin että 1800-luvtin

alussa muuttuivat pitkiksi housuiksi. .Saiiioiliiu

aikoiliin tuli käytäntöön korkea silinterihattu.

tekotukkaa ei eiiuä tietenkään käytetty. Vallan-

kumouksen ju keisarivallan aikana naisten p:t

yksinkertaisuudellaan, leveine käUnneliepeine-.>!>

j. n. e. muistuttivat miesten p:ja; myöhemmin
naiset pukeutuivat keveisiin, ruumiin muotoja
noudattaviin, rintojen alta vyötettyihin pukinei-

siin, koettaen tällä muodilla jäljitellä antiikkia

(II, 291. .Vaisten p:t osoittivat sitten 1800-luvulla

erittäin runsasta vaihtelua usein jäljitellen edel-

listen kausien vaatepartta. Tärkeimpiin muutok-
siin kuului n. 1860 muotiin tullut krinoliini
I. V a n n e h a m e. avara, terä-svanteilla pönki
tetty hame. sekä 1880-luvulla käytetty, taakse

(Mjvitettu laajennus, t u r n y y r i. Vähemmän
muutoksia tapahtui miesten p:ssa. joka on pysy-

nj-t jokseenkin entisellään, vain kuosissa on ta-

p-ahtunut väliäpätöisiä muotivaihtelulta. 1830- ja

1840-luvuilla honzuuri (bonjnur) tuli hännys-
takin sijalle, joskin se vielä säilyi juhlapukuna;
vähän myöhemmin tuli käytäntöön lyhyt takki:

kaulus muuttui kankeaksi ja kaulahuivi supis-

tui kooltaan pieneksi. Meidän päivinämme nu
urheilu-p. suuresti vaikuttanut miesten p:n
vaihteluihin: samaa on sanottava naisten r e-

( o r m i'p:i s t a. joilla on pyritty poistamaan ter-

veydelle vuhintrollinen k u r e I i i v i (ks. t.i y. m.
epäkohtia. [Ilottenroth, „Trachten der Volker";
Iläfner-.\ltene<'k. ..Trachten, Kunsl\verkc und
Oeräthsohaften"; Itacinet. „Le costumc histori-

que": \VeiHH. ..KostUmkunde".] A'. K. il.

."suomen kansan p:t (Tähän kuvataulut
III ja IV sekä tek,>tikuvat 1 4:t). Naisten p;t.

Hiuslaitteet. Kipillä kilymättömät tytöt

pitivät vnlloillista tukkaa vielä 1800-luviin puoli-

välipuiil Etelä-Karjalassa ja aikaisemmin Pohjan-
maallakiii. V:lta I.'>;t.'i on tieto, että ..tSudjin",

..izoran" ja kalkki Karjalan naiset leikkasivat

tukkaanpa. Tapa säilyi yhtä kauan kuin kansan-
omaiset pitkin: niinpä esim. .läiisken kihlakun-
nassa ja Kaiikolojisa hiukset leikattiin poikki

olkapäiden, Kaudussa taas korvanlehtien kohdalta.

Varsinaisen asunsa sai tukka, kun sykerCt
tehtiin, mikä useilla paikkakunnilla tapahtui tyt

töjen valmistautuessa kasteenvahvistukseen. Sy-

keröiksi sanottiin nauhoilla, n. s. palmikoilla
(ks. t.) kiiiirittyjä liiuspiiskoja. joita tavallisesti

oli yksi kummallivkin puolen päätii ja jotka eri

seuduilla useinkin eri lailla muodostettiin kaa-

riksi piiälaelle (tavallista Etelä-Karjalassa; Kau-
kohussa, kuvataulii III. T pystyrenkaana pää
laella), renkaiksi takaraivoa va.staan tai tikut-
teeksi I. nutturaksi päälaelle tai taka-

raivolle. Kaarisykcröt näytt.lvät vanhimmilta ja

tikultoet nuorimmilta: edellisissä käytettiin tu-

kena usein puunvarpoja. jollaisista on tavattu

jätteitä mynhimmän rautakauden haudoistakin.

Itse .sykerötkin kiiärittyinä hiuspiiskoina juon
tniituvat esihistorialliselta ajalta : riippuvia syke-

röltä käyttävät vielä pohjoisimmat ostjaakit ja

vofjulit. ja niitä mordvalaisetkin käyttivät esi-

historiallisella ajalla. — Vaimojen sykeröt olivat

tavallisesti samanlaisia kuin tyttöjen. Niiden tar-

koituksena oli tukea asianomaista vaimonpäähi-
nettii.

Tyttöjen päähineet. Vanha tapa vaati

meillä (samoinkuin muinoin muuallakin länsi-

mailla), etteivät tytöt saaneet peittiiä hiuksiansa.

Varsinaisista tyttöjen päähineistä, jotka useim-

miten olivat nauhamaisia, ei ollut suurtakaan
suojaa. Ne jakautuivat kolmeen päälajiin:

s ä p p ii 1 e i h i n, p i n t e 1 e i h i n ja varsinai-

siin nauhoihin. Eiisinniainituista, joita ainakin
viimeksi käytettiin Ktelä-Karjalassa, olivat van-

himmat tunnetut noin paria sormea leveitä sini-

siä tai (myöliemmin aina) punaisia verkanau-

hoja. jotka koristettiin tuumaa leveillä tinn-

nastoilla, joista kustakin kohosi '/4 tuumaa kor-

kea piikki (Kirvu). Myöliemmin nastat picneni-

vilt sulaen lopulta yhteen (Pyhäjärvi. Rautu,
Sakkola) ; samalla lyhenivät piikit, kunnes ne

kokonaan katosivat (Kiiolemajärvi) . Vanhemmat
muo<lof ulottuivat ympäri pään (Jääsken kilila-

kunta. Ifäisiilii, Koivisto, Kuolemajärvi ; Kauko-
lassa, kuvataulii III. 7, sykeröjen juurien ympä-
rillä), myöhemmin vain ympäri nutturan (äyrä-

möisalue; kiivalaiilu IV. li, kunnes ne puolta

sormea lyhemmiksi supistuneina kiinnitettiin ot

salle hiusrajan taa (Rautu. Sakkola). Säppäli

(saks. Schapcl] oli jo keskiajalla tunnettu länsi-

mailla, missä sen tarkoituksena oli estäil mies-

ten ja nai.steii vapain.a liäilyviii pitkiä hiuksia

silmille valumasta. Tekotavaltaan se poikkesi kui-

tenkin 1800-liivulla kiiytetystä suomalaisesta; se

oli nitct yksinkertainen tai kierretty kulta-, ho-

pea- tai helmirenpas, jota tavallisesti lisäksi ko-

ristettiin kukilla tai kultaisilla eluintenkiivilla

tai okaillakin. Pakanuiidenajan lopulla käyttivät

ainakin Lounais-Siiomen naiset pronssikierrii

koilla koristettuja monijakoisia sUppälnaiihoja.

jotka sidottiin niskaiin kiinni. •— Pi n telit
olivat, sikäli kuin niiden vanhempia muotoja
tunnetaan, noin kämmentä leveilii. tavallisesti

punaisella kankaalla verhottuja, alkuaan tuohi .

sittemmin paperinaiihoja, jotka tehtiin joko pais-

tiinsa kiinnisidotfavat tai vanteenmuot öiset. Ta-

vallisesti oli verhon päällä keskellä jokin lois-

tava, usein hopean- tai kullanvärinen kaluuna-

nauha, jollaisesta Karjalan myöhimniän rauta-

kauden haudoistakin on tavattu jälkiä. Pinteli

supistui aikojen kuluessa samoinkuin sUppälikin
;
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pienimmäl olivat käytännössä Lemillä ja sen naa-
puripitäjissä, joissa ne pantiin tikutteen ympä-
rille (kuvataulu IV, 3). Hämeessä oli pintelin

nimi v a 1 k k o ja Satakunnassa vaikku; mo-
lemmissa maakunnissa se oli keilamainen ja

tuohisella alustalla varustettu: erään tiedon mu-
ka;in Anianpellolta v:lta 1761 se oli ikäänkuin
torvelon suppilo, joka koristettiin kaikenvärisillä

silkkinauhoilla ja lapuilla. Linnan mukaan oli

Pohjanmaankin tytöillä 1732 piuteli soikean ti-

kutteen ympärillä. — Säppälien ja pintelien ka-

dottua pois käytännöstä alkoivat tytöt (esim.

Kirvussa v:n 1821 vaiheilla) pitää punaisia

verka- (muutamissa Etelä-Karjalan pitäjissä) tai

värikkäitä silkkinauhoja (esim. Jääsken kihla-

kunnan pitäjissä. Merikarvialla ja Siikaisissa,

Säkylässä, Punkalaitumella). Houtskärissä oli ty-

tSillä useita erivärisiä silkkinauhoja päässään
(kuvataulu IV. 5) ; sama muoti levisi ainakin
paikoitellen idemmäksikin, aina Ruokolahdelle

asti. — Morsiamen päähineet olivat

kolmenlaisia : p ä ä p y y U k e i t ä, t i r k a 1 1 e j a

ja kruunuja. Kahta ensinmainittua käytet-

tiin ainakin viimeksi Etelä-Karjalassa ja sii-

hen rajoittuvissa osissa. Pääpyyhkeellä (kuva-

taulu IV. 3) oli morsiamen pää peitettynä mor-
siusmatkalla eli sulhasen kotiin saatettaessa,

minkä tavan on selitetty tar-

koittaneen morsiamen suojaa-

mista pahansuovilta voimilta

:

pääpyyhe pantiin päähän joko
siten, että yksi kulmista jou-

tui kasvoille tai yksi sivuista

niiden eteen. T i r k a t t i

(kuvataulu III. 6) oli morsia-
men ja nuorikon huntu, joka

pantiin päähän joko jo läk-

siäistalossa tai vasta hääyön
jälkeen. Morsiuskruunu.
jonka metallilangoista tehty,

Kymin laaksossa tavallisesti

poikkiharjainen (vehkalahte-

lainen kruunu kuva 1), muualla
useimmin ylöspäin levenevän
sylinterin muotoinen runko

koristettiin tinapapereilla, peililaseilla. helmillä

y. m., oli läntisellä Uudellamaalla käytännössä
jo 1778. mutta Pohjois-Savossa vielä silloin tunte-

maton: Karjalaan ja Savon syrjäosiin se ei lain-

kaan kotiutunut. Sen kehän sisässä oli usein eri-

koinen irtonainen osa. n. s. kunniakoppa.
Pohjanmaalla vastasi tätä paikoitellen 2 ä 3 nau-
lan painoinen hopeakruunu.

Viimeisinä satalukuina Suomessa käytetyt vai-
mojen päähineet olivat neljää päälajia:

huntuja, harakkoja 1. sorokkoja, ta-
nuja ja tykkimyssyjä. Ensinmainitut,
joille allaolevat sykeröt antoivat muodon, olivat

säännöllisesti neliömäisiä, hienosta toimikkaisesta
palttinasta tehtyjä liinoja, jotka Jääsken kihla-

kunnassa ja siihen idässä rajoittuvissa pitäjissä

pantiin päähän siten, että otsanpuolinen kulma
taitettiin päälaelle, peräkulma jätettiin selkään
riippumaan ja sivukulmat, yhdistettyinä kär-
kiensä yläpuolelta, vedettiin peräkulman päälle

(kuvataulu III, 4) ; Lavansaarella ja Seiskarissa
pantiin huntu päähän taitettuna kaksinkerroin
huivin tapaan. Vanhalla äyrämöisalueella kää-
rittiin peräkulma yhdistettyjen sivukulmien sol-

Kuva 1. Vnhkalahte
laineo morsian.

mun ympärille (kuvataulu IV, 2). Tämän alueen
hunnut olivat suurimmat Koivistolla, Kuolema-
järvellä ja Uudelhikirkolla, missä ne peittivät

hiukset; Heinjoella, Muolaassa, Kivennavalla ja

Valkjärvellä ne pantiin takaraivolle ja otsan-
puolinen kulma suunnattiin eteenpäin; Raudussa,
Sakkolassa ja Metsäpirtissä ne supistuivat lo-

pulta viiden pennin rahaa pienemmiksi ja pan-
tiin hiusrajasta otsalle riippumaan. Aivan eri-

koista muotoa, pitkulaisia, ne olivat Pyhäjärvellä,
missä ne asetettiin pitkin päälakea (kuva-
taulu III, 3). Viipurin ympäristön savakkojen
natsi, hattu I. myssy tehtiin vielä 1850-

luvulla ripsusyrjäisestä silkkihuivista samaan ta-

paan kuin suurimmat äyrämöishunnut; myöhem-
min ne valmistettiin neulomalla, jolloin ripsut
kiinnitettiin laki- ja laitakappaleen väliin. Hun-
tuja pitivät suom. vaimot jo pakanuudenajan lo-

pulla : Etelä-Karjalassa, missä ne lienevät peittä-

neet pään liartioita myöten, ne nähtävästi pan-
tiin hovosenkensän muotoisella soljella rinnan
kohdalta kiinni : Lounais-Suomessa ne olivat neli-

kulmaisia, toimikkaasta villakankaasta leikat-

tuja liinoja, jotka nauhoilla sidottiin päähän
kiinni. 1700-luvun puolivälissä oli Pohjois-Sata-
kunnan vanhanaikainen vaimojen päähine valkea
päähän sidottava verka, mahdollisesti viimeinen
jäännös muinaisesta länsisuomalaisesta hunnusta.
— Päähän sidottava, suorakaiteen muotoinen, kah-
desta osasta, hiukan leveämmästä otsalli-
s e s t a ja kapeammasta lakimuksesta ko-

koonpantu palttinainen päähine oli myös Inkerin
Soikkolan kreikanuskoisten k ukkeli ja Nar-
van lähiseutujen s a p a n a. Kun otsallineu leveni

j.a jatkettiin kiilamaisilla, niskan taa solmitta-

villa korvallisilla ja lakimus lyheni, syn-

tyi se kreikanuskoisten vaimojen Suomen puo-

lella käytetty päähinemuoto, jota Raudussa, Sakko-
lassa ja Metsäpirtissä sanottiin harakaksi
(kuvataulu III, 2) ja Räisälässä. Hiitolassa.

Kurkijoella ja Jaakkimassa sorokaksi. Van-
hemmissa muodoissa oli otsapuolella kolme toi-

sistaan erotettua, ompelukirjauksilla koristettua

alaa, nim, otsallinen keskessä. otsa ala-

syrjässä ja patsaat sivuilla. Lakimus oli sa-

maan tapaan kirjaeltu. Sorokan seuraaja oli

Laatokan luoteis- ja pohjoisrantamilla Venäjältä
lainattu säpsä (tsnptsä), jonka pyöreää laki-

kappaletta ympäröivät yhteenkasvaneet otsallinen

ja korvalliset. Harakan tapainen etuosa oli myös
Hevaan kreikanuskoisten vaimojen sapanassa 1.

sappanossa, jonka lakimuksen muodosti pitkä,

kapea, aina nilkkoihin asti ulottuva pussi (kuva-

taulu III, 1) : molemmat osat, mutta erittäin

otsallinen, olivat runsailla kirjauksilla koristetut.

Sapana palautui keskiajalla Länsi-Euroopassa pal-

jon käytettyyn, Saksassa Kogel, Ktigel. Gtigel ni-

miseen suippopäiseen päähineeseen, joka pcenula

nimisenä oli jo muinaisilla roomalaisilla. Tul-

tuaan ylhäisön keskuudessa 1300-luvun lopulla

muotiin, sen huippu piteni aina maahan asti

ulottuvaksi. Suippopäinen, paslikkamainen metsä-

miehen päähine oli tai on myös vienan- ja raja-

karjalaisten kukkeli. mikä on säilyttänyt pää-

hineen vanhan, saksalaisperäisen nimen. Sama
päähinemuoto oli Etelä-Pohjanmaan ruots. pitä-

jissä käytännössä naisten matka- ja surupäähi-

neenä (ruots. grdlufva) vielä 1700-luvun lopulla.

— Tanua käytettiin vielä 1700-luvun alulla
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niiltfi koko iiiaa»8u. paitsi Knrjahin
!Ui. Kaikille seu muodoille oli vilteistä,

uei-ii inuMtostuvH valkea liiiiakan^nis

Kaksinkerroin, ettii se toisesta taittoon

puoii,-e>ta pää-stii ommeltiin yliteeu ja ettii täit

t<>en vastainen syrjft varustettiin kureuauliulla
toeuouimeltujen syrjiiin vastaiset syrjiit pit-

Tanu uu liinsimainen laina, joka nmas-
. kotiutui niilitävästi jo 1600 luvulla. Sen
uumat muodot olivat suuria. Iiiuks<>t koko-

uaju kattnvia tilout.skari. Kymi. Ayritpilän sava-

kot. Kurkijoen kihlakunta. Sortavalan pitiijil ja

PiUkjarvi), mutta supistuivat sitten viihitellen

käyden aivan pieniksi esim. Anjalassa. Kuotsin
PjhtJliin suom. pitöjissä ja Valkealassa. Kurki-
joen kihlakunnassa ja Sortavalan tienoilla jäi

pursto riippumnun niskaan ikuvataulu 1\'. 4):
M."intyharjulla ja Pornaisissa (kuvataulu IV. Si

se muo<lnstui niskaa kohti kiiyristyväksi sarveksi.

Nastolassa oli sillä omituinen muoto: alinna pu-

naisella kankaalla verhottu tuohivauno. joka muis-
tutti lemiläisten tyttöjen pintelejä (..silkin-

keiejä".. ylinnä musta.sta silkistä tehty ta no
j» välissä pitsi (kuvataulu IV, 6|. Pohjanmaalla.
Länsisuomessa ja Hämeessä, paitsi tämän maa-
kunnan kaakkoi^alueella, oli tanu korkea, jossa-

kin määrin keilamainen (kuva 40). Paikoitellen

Hämeessä ja Uudellamaalla oli sellainen 1700-

luvun jälkipuoliskolla tytöilliilcin. Viimeksi, vielä

tuonnoin oli tanu käytännössä Kymissä. —
Tykkimyssy (kuvataulu IV. 7) oli tanun
seuraaja, joka maan länsiosissa tuli muotiin jo

17001uvulla ja vieläkin on käytäniiiissä vanhim-
milla vaimoilla Virolahdella ja Miehikkälässä. Se
ei koskaan kotiutunut huntualueolla. Se muis-
tutti tanua siinä, että oli niskapuolelta kure-
nauhalla ja ot.sapuolelta pitsillä I. tykillä (ruot.s.

slyckei varustettu, mutta tehtiin vUrilli.sestä.

u.sein silkkikankaasta kovalle paperialustalle ja

koristettiin ompelukirjauksilla. Vanhimmissa muo-
doissa oli otsapuololla syvä leikkaus ja tämän
ke^kessä kieleke: myöhemmin otsapuolinen syrjä
(uorenemistaan suoreni. ja koko piUthine samalla
kapeni ja pieneni. Orimattilassa ja Mäntsulässä
käyristyi myssyn peräosa tanun tapaan. Tykki-
myssy oli suomalaisella pohjalla laina Ruotsista,
missä miltei kaikki vastaavat kehitysmuodot ta-

vattiin. — Ktelä Karjala.ssa suoja-sivat naiset pa-
halla säällä ja pakkasella päätään vaipalla.
R. o. isolla ruskea- ja valkearaitaisella paksulla
villavaatteella: sen sijasta käytettiin ISOO-luvun
alussa UHcin myös n. s. hurstutta. Jää.sken
kihlakunnassa pidettiin talvella hunnun päällä

p ä ä n ä s t y y k k i ä I. p ä ä p y y h e 1 1 ä. joka
oli pitseillä ja reikäompelulla koristettu. Saman-
tapaisia valkeila, vaikka pienempiä huiveja oli-

vat Hout.Akarin h u f v u d ä r k I t. Huivien ta-

vallisin väri olikin 1700-luvun lopulla valkea.

Samaan aikaan käytettiin jo semminkin Pohjan-
maalla paljon silkkisiäkin huiveja: raninillisia-

kin. jotka myöhemmin tulivat niin tavalliniksi.

oli xijloin. Pääkampoja pidettiin ISOii-luviin

alku|iunle|la erittäiiikin maan etelä- ja län^^iosissa.

Paita oli Ktelä Karjala.HHa vielä )800-liivun

aluAoa arkioloinna kotona ja lämpimän aikana
•omalla mekko; sama oli asianlaita edellisinä

vuosisatoina \'irossa. ja vielä nytkin käyvät vot-

jaakki-. tsereniiisi- ja mordvalaisnaiset monilla
Kuduilla mekkopaitaan puettuina (ks. Mordva

laiset, kuva palstalla t>'.i4). Siinä ei ollut eri

tyisili, hienoiniMiLsta kankaalta tehtyjä yläaiä
ja karkouiiiniasta kankaasta tehtyjä alusia,
jotka länsimailla nähtävästi tulivat käytäntöön
keskiajan lopulla oli samaan aikaan kuin eri

puvunostit yleensäkin vyötäisillä jaettiin kahtia.

PiUintiensii puolesta säilyivät vanhanaikaisinipina
äyrämöisten ja savakkojen paidat, joista edelli-

sissä oli sepalus vasemmalla puolella ja ompe-
lulla kirjattu vaatekappale, rekko. keskellä

edessä (kuvataulu III, 2; IV. 2): jälkimäisissä

oli sepalus keskellä: kaulus matala, usein kir

jaeltu (kuvataulu III. 4). Etelä-Karjalasta län-

teen olevissa seuduissa oli kirkkopaitojeu piiän-

lie jo 1700'Iuvulla — samaan tapaan kuin länsi-

mailla — kovin iso, varustettu ripsureuuuisella

ja usein reikäompelulla koristetulla k:uiluksella,

josta sepalus kokonaan hävisi (kuvataulu IV, 6, 7).

ISOO-luvun alulla alettiin monin paikoin naisten-

kin paidois.sa pitiiä suppeampaa, korkeaa ja sepa-

lukscllista kaulusta. Aikaisemmin pantiin sepalus

pjöreällä soljella. sittemmin napilla kiinni.

1800-luvun alussa käytettiin Kirvussa vielä

omituista „puolihametta". s. o. leveillä valkoisilla,

sinisillä ja punaisilla raidoilla koristettua vaate-

kappaletta, joka yläkulmiin kiinnitetysUi, le-

veästä nauhasta, n. s. v i r o n v y ö s t ä ripustet-

tiin toiselle olalle siteu, että saman olkapään
puolinen kuve jäi avonaiseksi. Pyhäjärvellä pi

(lettiin vielä 1700-luvun lopulla kummallakin
olalla sellaista vaatetta, n. s, hurstutta, jo-

ten paita peittyi kummaltakin kupeelta. Inkerin
puolella Hevaalla elää vielä muutamia vanhoja
vaimoja, jotka kantavat samanlaista pukua. s. o.

vasemmalla olalla hurstutta ja sen päällä oikealla

olalla tummansinistä a a n u a a (kuvataulu III, 1).

Puolihaiiie vyötettiin Etelä-Karjalassa n. s.

1 a p p a V y ö I I ä. Sentapaisia pukuja oli vielä

1700-luvulla monissa osissa Itämeren-maakuntia
ja Preussin liettualaisillakin, jotka panivat eri

puoliskot olkapäiltä kiinni soijilla, siis samaan
tapaan kuin muinaiset vaipat. Tosiaan näyttäii

hurstul muodostuneenkin vaipasta olkamuksella
varustetuksi pukimoksi, joka umpeutuessaan ke-

hittyi hartuus hameeksi 1. hurstut-
hameeksi (kuvataulu IV, 2). Siihen verrattava
oli muinaisten kreikkalaisten kilon ja nykyisessä
Pohjois-Saksassa ajanlaskumme ensimäisillä vuosi

sadoilla käytetty vartalonverho. Suomessa oli

hame 1100-1300-luvuilla todennäköisesti kokoon-
pantu kahdesta kanfiaspalasta, joiden syrjät oli

vat kainalojen alta harvaan yhteenommellul ;

ainakin joskus oli toinen kankaansyrjä paksuilla

solmiipäislllä ripsuilla koristettu; olkamuksistaan
ne yhdistettiin soijilla toisiinsa. Kun olkasoljet jäi-

vät pois ja olkamukset kasvoivat yhteen, niuodos
tui karjal. sopa. Vanliantyylincn vaipasta juon-

tautuva hurstuthame, jok.a oli hartiuksilla I. olku
nauhoilla varustettu, oli vielä 1800-luvun alussa

Koivistolla käytilnnössä. Vyötäisille laskeutuneita

hurstuthamoita pidettiin vielä 1850 luvulla useim-
missa .Jäilsken kihlakunnan pitäjissä; muun
laisista kuin hurstutkankaisla valmisteltuja
hartuushameita [lidettiin vielä saman sataluvun
alussa niin Uskenmainituissa pitäjissä kuin Etelä
Karjalasta länteen ja pohjoiseen olevissa osissa

maatamme. Niin kauan kuin liivit olivat tunte-

mattomia, olivat hnrtuukset, jotka ompelemalla
yhdistettiin varsinaiseen hameeseen I. korttiin
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(ruotä. sköri], sumaa kangasta kuin jälkimäi-

nenkin (kuvataiilu IV, 6) : sittemmin ne tehtiin

halvemmasta kankaasta ja vilidoin heukselimäi-

set; kuu uämä liävisivät l)ois, laskeutui hame
hartioille; kortti nimen syrjäytti vähitellen

hame nimi; kortiksi sanottiin uyt liivin vyö-

täisten alapuolista osaa. Leninki, jossa usein-

kin kurenauhoilla kiinnipantava röijy oli ompe-
lemalla liitetty hameeseen, tuli semminkin juhla-,

kirkko- ja hää-p:ua ISSO-luvuUa muotiin. Ta-

vallisimpia talonpoikain ITUO-luvuUa käyttämiä
ulkomaalaisia hamekankaita olivat kamlotti. kal-

minkki. kamrit.si, satiini, flanelli ja karttuuni,

harvinaisempia silkki ja sametti. 1600-lu\-un lo-

pulla ja seuraavan sataluvun alkupuoliskolla lie-

nee käytetty, kuten vielä 1800-luvulla Etelä-Kar-

jalassa, paljon yksivärisiä kankaita. Kotimaisen
kutomateollisuuden ruvetessa kukoistamaan 1700-

luvun puolivälissä, tulivat muotiin pitkä- ja leveä-

raitaiset kankiuit (kuvatauhi IV, 3, 6, 7) ; myöhem-
min ja semminkin ISOO-luvulla raidat yhtenään
kapenivat, kunnes sataluvun puolivälissä jo alet-

tiin käyttää prikki- ja ristiraitaisiakin kankaita.

Liivi on suomalaisella pohjalla verraten uusi

puin: Itä-Venäjällä asuville heimokansoille se on
edelleen tuntematon ja Karjalan eteläisimniällä

alueella ei sitä entisen kansanomaisen vaatepar-

ren aikana vielä käytetty (kuvataulu III, 1, 3;

IV. 2. 4). Ensi kerran mainittaneen liivit Hä-
meestä Kalmin Hauhon kertomuksessa 1756.

Tällä vuosis. ja paikoin myöhemminkin ne olivat

kurenauhoilla kiinnipantavia (kuvataulu IV, 8)

,

I780luvulla esim. Tyrväällä muita puvunosia ko-

reammat ja vedettiin kiinni tinaisissa ..maljuissa"

juoksevilla inöreillä. Kureliivit kotiutuivat Ruot-
sin kansannaisten keskuudessa 1700-luvulla. Etelä-

Karjalassa pantiin jo vanhimmat liivit hakasilla

kiinni. Liivien kortit olivat 1700-luvulla ja vielä

1800-luvun alulla pitkät, mutta hhenivät sitten

niin, että Etelä-Pohjanmajilla ja Hämeessä paita
joutui näkyviin hameen ja niiden välistä. Ne teh-

tiin useimmin samasta kankaasta kuin hamekin.
Ylipäänsä pantiin niihin erikoista huolta, sillä

1700-luvulla ja pitkälti vielä seuraavallakin vuosi-

sadalla käytiin lämpimänä vuodenaikana paita-

hihasillaan (kuvataulu III, 3, 7; IV, 4, 6-8). Lam-
masnahalla vuorattua talviliiviä sanottiin Etelä-

Karjalassa rystlapiksi (ruots. bröstlap, jota

jo keskiajalla käytettiin; lapun muoto oli ryst-

lapilla myös Äyräpään alueella).

Päällysvaatteina käyttivät varmaan
naisetkin muinoin paidaumallisia mekkoja. 1800-

luvun alulla pitivätkin vielä Kirvun ja Kauko-
lan naiset kirkkomatkoillaan muiden vaatteiden
yllä n. s. p ä ä 1 1 y s p a i t a a; Kaukolassa oli

siinä takana riippuvat pitkät hihat samoinkuin
setukaisten viitoissa ja vienankarjalaisten s u s-

sun oissa; keskiajalla käytettiin paljon riippu-

via hihoja länsimailla, missä saman ajan lopulla

jo edestä avonaiset viitat tulivat m.uotiin.

Suomen naisten viitoista on tietoja vain maan
itäosista (Mäntyharju läntisin seutu). Ne oli-

vat useimmin valkeasta, harvemmin harmaasta
tai lampaanmustasta sarasta, monissa pitäjissä

rinnalta kirjattuja (kuvataulu III. 2; IV, 1).

Tyyppi oli pääasiassa sama kuin Virossa ja Ve-
näjän Karjalassa: kupeilla levityskiilat, joiden
yläpäät päättyivät vyötäisille, mihin muodostui-
vat n. s. rohkamot 1. s a r v e n a t, mistä ni-

met r o h k a m o V i i t l a. s a r V e n n n 1 1 u, s a r-

venatakki. Viittoja koristivat usein rohka-
inoihin, hakasien alle ja hihansuihin ommellut
säämyskäpalat. Kesällä pidettiin sarkaviitan ase-

masta 1 i i n a V i i 1 1 a a. Se oli alkuaan pitkä,

polviin asti ulottuva (kuvataulu III, 6). unitta ly-

heni sitlen viiliitellen eräissä pitäjissä miltei röi-

jyn tapaiseksi. Rintapielet 1. sepalukset kirjail-

tiin komeimmiksi iiyrämöisalueella. Tavallisim-

min oli liinaviitassa kaulus, joka — lukuunotta-
matta Valkjärven savakkojen kosloUa. — kirjat-

tiin. Varelius mainitsee vanhojen naisten Tyr-
väällä kertoneen, ettei heidän lapsuudessaan (v:n

1780 vaiheilla) vaimoväellä ollut turkkeja eikä

minkiUinlaista piiiillysvaatetta, ja samaan suun-
taan käy J. R. Aspelinin tieto Maalahdella, että

naiset 1700-luvun loppupuolella lämpimän vuoksi

pukeutuivat useampiin röijyiliin. Epäilemättä oli

kuitenkin m.aan länsiosissakin aikaisemmin nai-

silla päällysverho, joka vielä keskiajan lopulla

oli V a i p p a. Tämä puin. jota hautalöydöistä

päättäen niin Karjalan kuin Lounais-Suomenkin
asukkaat pakanuudenajan lopulla näyttävät käyt-

täneen, siirtjM sitten niin Ruotsissa (jo keski-

ajalla) kuin Suomessakin kapan tieltä. Ehren-
svärdin matkakertomuksessa on hämäläinen kappa
kuvattuna v:lta 1747 (kuva 40); 1790-luvulta se

on nättikappa nimisenä saatu talteen Nas-
tolasta. Maan länsi-, etelä- ja keskiosissa käytet-

tiin vielä 1870-luvulla k a p o 1 1 i a. vyötäisiltä

poimuttua, kovin leveällä, väliin useammallakin
kauluksella varustettua päällyspukua.

Röijy syntyi jo keskiajan lopulla mekon ja-

kautumisesta vyötäisiltä kahtia. Se oli maan
länsiosis.sa ja Hämeessä 1700-luvun alkupuolis-

kolla ja 1800-luvun alulle asti pitkillä korteilla

varustettu, mutta lyheni sitten viimemainitun
sataluvun alkupuoliskolla niin. että parahiksi

ulottui vyötäisten alle. Se varustettiin ylipäiten

isolla pääntiellä ja tehtiin samanlaisista kan-

kaista kuin hamekin, mutta oli harvemmin kuin

tämä rannullineu. Jo 1700-luvun alkupuolella

käytettiin paraissa pukimissa nappeja, mutta
niiden ohella esiintyivät vielä siderihmat ja ha-

kaset kauan. Etelä-Karjalassa tuli röijy, jota

siellä sanottiin västiksi 1. hihaniekaksi
tankiksi, muotiin vasta 1800-luvuu alulla.

Se oli siellä aina sarkainen.

Esiliinoja, pronssikierruioilla koristettuja,

pitivät suom. naiset jo pakanuudenajan lopulla.

Ne olivat Länsi-Euroopassa 1400-luvulla ja myö-
hemminkin ylipäiten valkoisia, samoinkuin vielä

1700-luvulla "Suomessa (kuvataulu IV. 6) . 1700-lu-

viin lopulla ja ISOO-luvun alulla olivat maassamme
jo käytännössä nokkos- ja kamaripalttinaiset.

karttuuniset. puuvillakankaiset ja silkkisetkin

esiliinat. Samoihin aikoihin alkoivat raidalliset

kin esiliinat tulla muotiin. Etelä-Karjalassa,

jossa komeimmat tehtiin, ne olivat kolmea eri laa-

tua : n y y t i n k i s i ä 1. p i t s i v ä 1 i s i ä, jotka

alkoivat 1800-luvun puolivälissä jäädä pois käy-

tännöstä (kuvataulu III. 3.7; IV, 1. 2.). kirja-
V i a. punaisella veralla ja ompelukirjauksilla ko-

ristettuja, joita etupäässä tehtiin Muolaassa, sekä

kudonnaisia 1. rannullisia palttinaisia, joita

useimmissa Jääsken kihlakunnan pitäjissä pidet-

tiin.

Sukat olivat vanhempina aikoina epäile-

mättä nahasta, kuten vieläkin esim. pohjoi-
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limmilla ostjaokeilla j« voguleilla. Pohjois-Knr

jal&ssa k&ytettiin vielä tuonnoin karvoista t4.>h'

tvjä varrettoniia sukkia, n. s. k a r v a s s y y 1 i u-

k e j ii. Neulotut sukat olivat nionenviirisia ja

monella tavoin koristellen valmistettuja «k u k a 1-

I i g i a. r i: Il \ isukkia, v i k k e 1 s u k k i a

y. m.i. i ulkotuissii. kuten lieiaiinii-

tylli ja le ollessaan kulkivat naiset poh-

keilla siärykset, jotka nekin vuodenaikojen

mukaan olivat joko liinaiset irolitiniiset) tui vil-

laiset.

Tuohiset jalkineet olivat vielä 1700-

luvun puolivälissä lUinsi-Suoniessiikin paljon käyte-

tyt, erittäinkin kotosalla ja työmailla. Xe olivat

kaJita laatua: paulallisia ilöttöjä. paulavir-
s u j a y. m.i tai paulattomia ivirsuja, kontti-
virsuja y. m.). Liittojen ja virsujen 1. v i e r t o-

kenkien erotuksena oli. ettU edellisten pohj~a

,^
KoTa 4

Kors 5.

Kuva

Kuva 8.

Karat 2—8. Kenldt.

oli kudottu kolmesta, jälkimäisten viidestä tuohi-

siisnasta. Myöhäistä alkuperää ovat epäilemättä

tuohisaappaat. Tuohijalkineissa ei tavallisesti

käytetty sukkia, useammin jalkariepuja. mikä
tapa oli ikivanha päättäen tätä puinta merkitse-

Tiistä hattara sanu-ta. jolla on tseremissin ja

votjaakin kielissä vastineet. Varrettomia nahka-
kenkiä käyttivät parilastaan naiset. Etelä-Karja-

losso, missä alkuperäisemmät muodot kauimmin
säilyivät, ne olivat kolmea laatua: \) yhdestä
nahka|mlasta tehtyjä paulallisia (nokkakurp-
posia; kuva 2), 2) kahdesta nahkapalasta teh-

tyjä paulallisia, joissa sauma useimmiten kulki

jalan ympäri (puolruojuisia kenkiä,
paulakenkiä, ruohikenkiä, kotik-
kaita: kuvat 3, 4, 6) ja 3) viimemainittujen
tapaisia paulattomia (ruohikkaita. lipo k-

kaita, naisen kenkiä; kuva 5|. Pohjois-

Satakuiinasfta oli naisilla jo 1700-luvun puoli-

räli..«sä leveillä matalilla kantapäillä varustettuja

kenkiä, joiden päiillisissä oli syvä pyöreä leikkaus.

Jo 1700'luvulla tulivat niin Länsi-Suomessa,
(Judellamaalla. Hämee«sä kuin Pohjanma^illakin
muctiin solkiken^'ät. joita enimmäkseen juhla-

tiloi->-a käytettiin. Soljen sijalle tuli myöhemmin,
ehkä 17'K) luvun lopussa, nyöri, ja niin muodos-
tuivat vähitellen nyörikengät (kuva 7; t o r n i o-

laiaet ruojukget kuva 8).

Naisten käsineet olivat neljää lajia: r u k-

kaaia, kintaita, lapasia ja sormik-
kaita. Ensinmainitut oli-

.'—'-IT,5>
f'

-;>.. vat Käkisalmen tienoilla ko-

'*<:'J:JJtf t--»*^ mi-at, veralla päällystetyt ja
r *"**7 i-<'*^ kirjatut (kuva 9). Karjalan

kintaat tehtiin kinnasnculalla
sot. leveäsuiset ja tavalli-

simmin suupuolella kirjatut
(kuva 10). ]>apaset olivat pie-

Kur& 10. Kinnas.

nempiä ja neulottiin sukkapuikoilla, usein kuvik-

kaat. Sormikkaita käytettiin kirkkomatkoilla
kautta koko maan ikuvat 11, 12). Välistä ne
olivat n. s. puolisormikkaita (kuva 13). Paikoitel-

len ne 1800-luviin

alulla tehtiin niin

pitkät, että ulot-

tuivat kyynärpää-
hän asti.

Vielä 1800-lu-

vun alussa käytti-

vät Etelä-Karja
lan naiset nahka
vyötä, joka vaski

sista koristelapois

tajin sai nimen
lappavyö (ku-

va 14). Siitä riip-

puivat n. s. v ö y 1-

1 i s e t s. o. v ö y 1 1 i s k o k a I 1 i n e n v ö y 1 I i s-

pyörä, missä olivat kiinni veitsi tuppineen,

n i e 1 i s p u t k i. vaskikampa ja kukkaro, viime-

mainittu varustettu helttusilla koristetulla

S<^

k-\

sormikas.

XJXSX
Kaukola.

Kiivn U. LappavyO.

vaakiputkella 1. s u i 1 1 i s i 1 1 a

(kuva 15). Nielisputki tehtiin

väliin — semminkin Pohjois

Karjalassa — lappalaiseen tapaan

luusta, samoin veitsen pää. \ öyl-

liset näyttävät polveutuvan niistä

ketjunkannattimista. jotka liit-

tyivät pakaiiuudenaikaiseii ha-

meen olkaniuksia yhdistäviin ku-

purasolkiin. sekä niistä esineistii,

joita samaiset soljet rintaket-

jussa kannattivat. Pohjois-Kar-

jaloasa, Savossa ja Pohjanmaalla
pidettiin ennenvanhaan n. s.

avainkoiikkuja ikuva 10). Vöyl-

liset syrjäytti v:n 1821 vailieilla

lännestäpäiii Karjalaan kulkeu-

tunut tasku 1. lakkari
(kuvataulu IV, 4, O, 8), joka se- Kuva 15. VOyllUii-l.
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kin sidottiiu vyölle — eteen tai vähän kupeelle
— j;i jossa pidettiin kääntöpääveitsi, rahaa, näs-

tyykki ja viiliin taskumattikin. JäJuskeu kihla-

kunnassa käytettiin kai vielä 1800-luvun alulla

n. s. tinavyötä 1. nahkaremeliä, joka oli pu-

naisella, sinisellä tai mustalla veralla päällys-

tetty ja kuvikkailla tinaiiastoilla

koristettu (kuva 17). Seujälkeen tuli

samalla seudulla muotiin p o k r a m o

niminen kudottu vyö, joka soljella sul-

jettiin ja jonka tertut riippuivat .selkä-

puolella. Vanhempina aikoina käytet-

tiin yleiseen kapeita lankavöitä,

lauta-, viili- ja v i r o n v ö i t ä,

joista viimemainitut olivat komeim-
pia ja joita jo pakanuudenaikana
tehtiin.

Jletallikoristuksiin kuuluivat s o I-

Kiiva 16. jet, rintahelyt, sormukset
Avain ja :^ korvarenkaat. Ensinmaini-

avainkoukku. i ... ... .... ..
, ,

tuilla pantiin kiinni paidan kaulus

ja liinaviitta. Isoimpia käyttivät vaimot pai-

doissaan, ja ne tehtiin tavallisimmin hopeasta

(kuvat 18-23). Savolainen solkimuoto oli kapea-

Kuva 17. Tinavyö.

kehäinen. Pieniä olivat liinaviittojen samoin-
kuin yleensä miesten soljet. Isot naisten soljet

21 22 23

Kovat 18—23. Naisten rintasolkia. 18. Munlaa. 19. Jout-
seno. 20. Räisälii. 21. Kurkijoki. 22. Valkeala. 23, Hiitola.

olivat semminkin Etelä-Karjalan eri seuduilla va-

rustetut erilaisilla koristeilla. Pieniä yksinkertai-

sia solkia tätä tyyppiä
oli jo myöhemmällä
rautakaudella.

Kuva 24. Rintakoriste. Kuva 25. Rintakoriste.

Kuvat 26—35. Sormuksia. 26. Raudusta, 27 Sortavalan pi-

titjastji, 28. Jaakkimasta, 29. Sui.iitamosta, 30. Jaakkimasta,
31. Kymisiä, 32. Raudusta, 33. RaisalastU, M. Hiitolasla,

35. Jaakkimasta.

Riutahelyinä käyttivät naiset vielä 1800-lu-

vun alkupuolella muualla paitsi Savossa ja Kar-
jalassa n. s. k a u 1 a k o r i s t e i t a, s. o. ho-

pealevyä tai hopealevyjä, jotka ketjuista riip-

puivat rinnalla (kuva 24). Vaasan läänissä

oli niissä m. m. puolikuunmuotoinen kaari ja

tämän sisässä riipuslehdillä koristettu ren-

gas (kuva 25). Vanhimmat sormukset, joita ny-

kyään elävä vanhin polvi Karjalassa muistaa,
ovat n. s. saraperäsormuksia (kuva 26),

jotka samalla ovat se laji, joka enin lähestyy
pakanuudenaikaisia. Samanlaisia käytettiin Vi-

rossakin. Hämeessä ja Satakunnan koilliso.sassa sa-

nottiin sarasor m ukseksi tasaleveää, uur-
teista sormusta. Kautta koko maamme olivat ai-

kanaan muodissa rengaskantaiset sormukset (ku-

vat 27, 23). Sitäpaitsi oli pyöreäkanta-, risti-

kanta-, tähtikanta- ja herttakantasormuksia (ku-

vat 29-35). Laatokan luoteisrannalla ja siitä poh-
joiseen pitivät naiset korvarenkaita. Moniväri-
siä lasihelmiä pitivät semminkin tytöt kaulas-

saan.

Miehen p. Päähineet,
näyttää olevan kiilamaisista

meltu patalakki, jota

käytettiin kautta koko
maan. Se oli usein punai-

sella langalla koristettu

tai punaveralla reunus-
tettu. Vanhaa juurta oli

myös koko hämäläisalueella

ja ruots. rannikkoseu-
duilla käytetty keilamainen
varraslakki (naka-
lakki, pysty lakki,
sääryslakki; kuva 36)

.

Kalmin mukaan se teh-

tiin 1700-luvun puolivälissä

Hauhon tienoilla verasta tai neulottiin valkeasta
tai harmaasta langasta. Monien talvipäähineiden
1. karvahattujen, korvallis hattujen

Pohjois-Karjalassa olivat

Vanhimpia näistä

kappaleista om-

Kuva 36. Varraslakki.

pesänä oli patalakki,

karvahatut (kuva 37)

varustetut pitkillä,

suhteellisen kapeilla

suden- tai ketunnah-
kaisilla korvallisilla,

jotka riippuivat si-

vuilla kuin syrjäänien
porontaljamyssyissä.

Yleisiä olivat sellaiset

karvalakit, joiden kor-

valliset olivat lyhyet,

useinkin punaverkaista
pesää vastaan nostettavat tai sen päälle sidotta-

vat. Muutoin oli hattuja ja lakkeja monenmuo-
toisia. Länsimaista alkuperää oli huopahattu.

Kuva 37. Karvahattu. 38. Kar-
hunnahkarukkanen. 39. Upokas.
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joka ensin näyttää oUe<^u niutala. leveälierinen,

mutta mri>)ieniniin k&yneen korkeiiksi. ka|>oaliori'

seksi (kuvatiiulu 111. ö:
kuvut 40. 411. Se kuu
lui uuteen muotiin Poli-

^1
^::r^j->., joi$-Satakunnii.«sa 1700-

'** t(~ luvun puolivälisi ja Svs-

(rr
"

Kur> 4u Talonpoikia Ha-
mrrsit 1747.

A'

inS.«sik v:n ITOO viii

heillä; vielä ISIO luvulla

se oli harvinainen Etelä-

Savcssi\. jossa tähän ai-

kaan patalakki yhä niel-

leen oli vallalla. —Hau-
talöydiiistä päättäen

näyttää miehellä jo pa-

kanuudenajan loppupuo-

lella olleen sepaluk-

sesta soljella suljettava

paita. Tällöin olivat

ylipäiten kaikki pukimet
villai>et. Maalahdella te-

kivät monet vielä 1770-

luvuUa paidan hienosta sarasta. Kaulus oli aina-

kin 1800-luvun alkupuolella korkea kautta koko
maan pait>i Etelä-Karjalan uyrämuisillä. joilla se

oli kapea. Mielienkin paidan sepalus ja hihaosuut
^m joskus kirjailtiin. •— Päättäen paula-

W^ kenkien (kuva 39) yleisyydestä oli-

i, vat housut nähtävästi jo varhain

V pitkät tai k a a t i o i l l a jatketut.

J A
I

Hauholla käytettiin 1756 pitkiä ja

L^* y^ 1 i.ijoja s ä ä m y s k ä h o u s u j a.

• * "' \rvatenkin ne aikaisemmin olivat

-iirkaiset. kuten Etelä-Karjalassa,
iiiis.«ä säämyskäiset eivät lainkaan
tulleet muotiin. Tornion tienoilla

köytettiin niiden lahkeet Linnt^n mu-
kaan 1732 ruojujen varsiin samoin-
kuin lappalaistenkin housujen-, pol-

vien ympärillä oli side. Lyhyet

Xuon »äämyskäliousut. polvihousut
(kuva 41). jotka länsimais.sa muo-
dostuivat keskiajan lopulla, lienevät

vasta 1700-luvun puolivälin jäl-

keen kotiutuneet maa,ssamme. Etclii Karjalassa
vain muutamissa pitäjis.sä. .Säämyskähoueut
syrjäytyivät sitten sarkaisten ja verkaisten
polvihousujen ja nämä vihdoin jälleen pitkien
housujen tieltä. Aikanaan kiiytcttiin ulkotöissä-

kin polvihousuja, jotka kesällä olivat rohtimiset
ja talvella sarkaiset. Kun kenpät olivat matalat,
kävivät villalaneasla kudotut 1 u m i v a r r e t tar-

|>e<<llisikf>i. Paikoitellen sidottiin pitkät housut
polvien alta nauhoilla. Eräissä Etelä-Karjalan
pitäjisaä olivat ne ISOO-Uivun alussa sirkka-
• ä ä r • i t e i t ä. s. o. kapeita, sirkoilla 1.

pienillä lätäköillä vaski renkailla kaunistettuja
nahkapauloja ikuva 39). — Pakanuuden lojipu-

ajalla näyttää miehen vartaloverhona olleen

mekko I. lappalaisten, samoje<lien y. m. poh-
joioten kansain edeslii umpinaisen peskin tapai-

nen, villavaattr«Hta ommeltu puin. Maalahtelai-
Mrt käyttivät vielä 1772 vanikannalikaisia mek-
koja, joikua karva oli milloin sisä-, milloin ulko-
puolella ja jotka Holkivyöllä vyötettiin. Hylkeen-
pyytäjät pitivät niitä tii'innoin vielä niin mei-
dän maaiHamme kuin Itämeren-maakunnissakin.
Säkkikunkaojita t<-litiin lyömekkoja (kuva 40|

vielä tuonnoin FlämeeHHä. \'Bnlianalkainen, iHlestä
|

Kura 41.

miM Eclt-Poh-
jaaaualu.

avonainen miesten vartalop. säilyi knuimniiii

Etelä'Karjalass4i, missä vielä vanhan p. parren
aikana pitkiUi, laajan viittiut kannettiin (kuva
taulu III, 5). 1700 luvun puolivälissä oli van
halla polvella Satakunnan pohjoisosissa nahka
siteillä kiinnisuljettava laaja ja pitkä sarka
nuttu: ta.skun sijasta oli aukko, josta säilytet

tävä tavara pantiin ]>äällisen ja vuorin väliin

Jo tällöin oli nuori väki niin 1'olijois-Satakun-

nassa kuin Hämeessäkin pukeutunut verkaisiin

tai sarkaisiin nnpillisiin ja taskullisiin ..liivinut

tuihin" ja ..västeihin". Säämyskiihousujen ja

vieläpä vaatteistenkin polvihousujen aikaan -

vv:n 1820-3,''> vaiheille -- pidettiin maan keski

ja länsiosissa leveä- ja pitkiilielmaisia sarkaviit

toja ja Länsi .Suomessa vieläkin kauemmin pii

kiä t röijyjä sekä juhlatiloissa puolisiUireen

tai nilkkoihin ulottuvia jakkuja. Sittemmin
lyhenivät miesten vart;tloverliot ensin lonkkiin
ulottuviksi röijyiksi ja polviin ulottuviksi ja

kuiksi, sitten varsinkin Pohjanmaalla niin ly

hyiksi röijyiksi ja vasteiksi, että paita näkyi nii-

den ja housujen välisiä, .\inoastaan körttiläiset

pitivät kiinni vanhemmasta muodista käyden pi-

temmässä k ö r t f i r ö i
j y s s ä ä n. Sortukin muo-

toinen jänterikki tuli v :n 1840 vaiheilla käy
täntöön myös paikoin Etelä-Karjalassa. Takki
alkaa tulla muotiin jälkeen 1800-luvun puolivälin.

Etelä-Karjalassa käyttivät miehetkin lämpimän
aikana valkeata I i i n a v i i 1 1 a a 1. k o s t n I i a.

Lunsi-Suomessa ja Pohjanmaan rannikko.seu-
duissa oli 1830- ja IS40-luvuilla muodissa leveä-

kauluksinen, selästä kiirevyöllä varustettu viitta,

n. s. kaprokki (hnrjustakki Limingassa).
1700-luvulla näyttää käytetyn vartalop :uun pa-

raastaan harmantu. mutt.a myös valkoista ja si-

nistä sarkaa. Köijyt tehtiin myös parkkumista.
— Liivit kuuluvat nuorimpiin p.-osiin. Karja
lassa ne eivät vielä 1700-luviin lopulla kaikkialla
olleet käytännössä ja Etelä-Savossa ne 1800-luvun
alussa olivat harvinaisia. Mutta .Satakunnassa
ja Hämeessä ne kuuluivat tavanmukaiseen p.-par-

teen jo 1700-Uivun puolivälissä. MaaliUidella oli-

vat liivit 17001uvun lopulla hakasilla kiiiinipan-

tavat sekä körtilli.set. ,Io tällä vuosisadalla alet-

tiin niissä nappejakin pitää. Ne tehtiin yleensä
samanlaisista kankaista kuin naisten hameet. •

—

Lammasnalikaturkit tehtiin vanhempina
aikoina päiillyksettömät ja pidettiin, kuten vielä

esim. syrjäänien keskuudes.sa porontaljaniekot
(ks. Malit sn), päällysvaatteen, s. o. mekon,
viitan tai kaprokin alla. Tällaista turkkia sanot-

tiin Hämeessä nahoiksi ja PohjoisSavossa
kelsiturkiksi. Pohjanmaan raniiikclla pi-

dettiin parao-slaan vasikannnhkaisia turkkeja.
Vasta 1700-Iuvun lopulla lienee Länsi-Suomen puo-

lella ruvettu veralla päiillystämään ja karvakau-
luksella varustamaan turkkeja; Karjalassa pysyi-

vät päällystämättömät vielä vuosikymmeniä tä-

män jälkeen murHlissn.

Vöitä oli ii.-eita eri lajeja. Kautta kokomaan
käytetyt li i r v e n n a h k a v y ö t olivat väliin

neljättä tuumaa leveät ja vaskisilla lyöttcillä va-

rustelut (kuva 42). Solki Vilillä köytti-

vät miehet paikoitellen viittansa kiinni; vii-

mi-iscmpinä aikoina pidettiin niitä kuitenkin ta-

vallisimmin housujen piialla liivien alin. Ne oli

koristettu eri paikoin erilaisilla lapoilla, joista

semminkin pohjalaisissa vöissä riippui hertta-
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Kuva 42. llirvfiinahknviiilil

tai luhtihelvjä {kuva 43). MuaUiluleUa ne mai-

Qitaau ITT-i. Niistä riippuivat tupekset, joihin

Pohjanmaalla usein kuului puukko, j u n k i,

usein harppikin. Päällysuutim päällä pidet-

tiin invöhemmin lankavöitä. — Lyhytvartisia,

pauloilla nilkkaan sidottavia jalkineita
(paulakenkiä. ansakenkiä. ruojuken-
kiä, pieksuja) käytettiin aikaisemmin näh-

tävästi kautta koko maan. Ne olivat kahta eri

tyyppiä: kahdesta kappaleesta tehtyjä upok-

kaita (1. lapikkaita; kuva 39) ja kolmesta

palasta kokoonpantuja ruojukenkiä (1.

ruojupieksu j a). Niiden tapai.-^et oli-

vat n. s. karvakengät (1. vuotikkaat,
koivikkaat; barckaskoon Maalahdella),

joiden pohjakappale oli karvaisesta nahasta tehty

(karvapuoli ulospäin) ja joita maan länsi- ja

keskiosissa käytettiin (Linn6 mainitsee ne Poh-

janmaalta 1732) ; samoin poron kallonahasta teh-

dyt lappalaisten kaUokkaat. Pieksusaap-
p"a a t 1. varsinaiset pieksut kuuluivat ja kuu-

luvat p.parteen Oulun läänissä. Keski-Suomessa,

Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa, jolla jäl-

kimäisellä seudulla pieksuja sanotaan 1 a p i k-

kaiksi. Jo 1700-luvun puolivälissä mainitaan

Hämeestä tvössä käytettävinä talvijalkineina

lämpimät tkl luk at, jotka tehtiin lammas-

nahan kappaleista, vanhoista villasukista, säkki-

kankaasta, kangaslapuista y. m. s. Saappaita lie-

nee maan länsiosissa jo 1600-luvullakin pidetty,

mutta Etelä-Karjalassa ne tulivat käytäntöön

vasta 1800-luvun alulla. Länsi-Suomessa ja osissa

Uuttamaata olivat puukengät ennen tavallisia.

Arkioloissa käytettiin jalkineiden sisässä jalka-

riepuja 1. "hattaroita. Kaukaisesta mui-

naisuudesta juontautuvat epäilemättä taljasukat.

Miesten lankasukat. joita juhlatiloissa pidettiin.

olivat polvihousujen jouduttua pois käytännöstä

lyhemmät kuin naisten. Kankaasta tehtyjä mai-

nitaan Maalahdella 1700-luvun lopulta. — Kin-
taita ja lapasia pitivät miehetkin, usein

rukkastensa sisässä, jotka vielä 1800-luvun alku-

puoliskolla usein olivat hukan- 1. suden-, norpan-.

koiran- ja karhunnahkaisia, joissa karvapuoli oli

ulospäin (kuva 38). — Kaivosia (1. ran^tu-

leja) käytti nuori polvi Vaasan tienoilla jo 1700-

luvuUa. Seur. vuosis. pidettiin niitä paljon muual-

lakin maan länsi-, etelä- ja keskiosissa. Sa-

moilla seuduilla varustivat miehet itsensä kau-

la 1 i i n a 1 1 a 1. kaulahuivilla, mikämuoti

myöhemmin kotiutui ItäSuomessakin. 1700-lu-

vun loppupuoliskolla oli Vaasan tienoideu mie-

hillä kauluri, jonka e<lessä oli korttelia pitkä

pyöreä riutapeite. Se pantiin niskasta kiinni ha-

kasilla. [Fr. Hottenroth, „Trachteu, Haus-, Feld-

und Kriegsgeräthschaften der Volker alter und

ueuer Zeit" (1891), A. Kretschmer ja K. Rohr-

bach. „Die Trachteu der Volker" (190G) ;
A. Ro-

senberg, „Geschichte des Kostiims" ; Axel O. Hei-

kel, „Die Trachten in den Ostseeprovinzen und

in Setukesien" (1909) ; Julie Wichmann, .,Beiträge

zur ethnographie der tscheremissen" (1913) ;
Th.

Schvindt. ..Suomen kansan pukuja, 1. Karjala"

(1913) U. T. Sirelius, ..Karjalaisten puvuilta"

(Karjalan kirja) ; Gudmund Hatt, „Arktiske

skinddragter i Eurasien og Amerika" (1914). ks.

myös Kansatiede, palsta 303-304.] U. T. S.

Terveyden kannalta p:n tehtävänä on

suojella ruumista toisaalta liialliselta lämmön-

hukalta, toisaalta liian räikeästi siihen sattuvilta

aurinconsäteiltä. Vaatteet säästävät ruumiinläm-

pöä, vähentämällä sekä lämmön johtumista että

sen säteilyä ihosta ympäristöön. Se lämpömäärä,

mikä vaatteiden aviilla meille säästyy, on keski-

määrin ainakin 20 c;, siitä lämpömäärästä, mikä

ruumiimme alastonna ollessa menisi hukkaan.

Jollei meillä olisi vaatteita yllämme, niin tuo

Kuva 43. Solki- 1. helavoitil.

20 % .suurempi lämmönhukka joko vaatisi 20 %
suurempaa palamista ruumiissamme, s. o. 20 %
enemmän ravintoa ruumiille, tahi olisi meidän

pakko pitää huoneemme lämpö useita asteita kor-

keampana tavallistaau. Molemmat keinot kävi-

sivät kuitenkin kalliimmiksi kuin vaatteiden

käyttö, joten p:lla on taloudelliseltakin kannalta

katsoen suuri merkityksensä varsinkin meidän

verraten kylmissä pohjoisissa oloissamme. Vaat-

teiden kyky säästää ruumiinlämpöä perustuu etu-

päässä siihen, että ne, sisältäen suuren ilmamää-

rän, ovat hyvin huonoja lämmönjohtajia, joten

ne siis estävät lämmön häviämistä ruumiista. Li-

säksi vaatteet yleensä muodostavat ruumiin lä-

himpään ympäristöön ilmakerroksen, joka ei ko-

vin nopeasti vaihdu; ruumiin lähellä kerran läm-

minnyt ilmakerros luo siten sille suhteellisesti

pysvvän lämpöisen ympäristön. Eri kangaslajien

kyky suojella meitä kylmältä vaihtelee etupäässä

juuri niiden ilmanpitoisuuden mukaan. Nunpa

sileäksi kudotut liina- ja puuvillakankaat, joissa

on vain n. 50% kankaan koosta ilmaa, ovat

siitä svTstä vähemmän lämpöisiä kum pöyheaksi

kudotut" trikoo- ja flanellikankaat, joissa on n.

75-90 '-'r
ilmaa. Varsin tärkeä on merkityksel-

tään kankaan ominaisuus itseensä imeä kosteutta

ja vettä, sillä kostea ilma johtaa lämpöä ruu-

miista paljoa enemmän kuin kuiva. Kosteissa

vaatteissa ollessamme siten vilustumme helpom-

min kuin kuivissa. Sileän kankaan huokoset

inieytvvät tävteen vettä, joten sellaiset eivät mär-

kinä enää kvkene sanottavasti ruumistamme kyl-

mältä suojeiemaan. Trikoot ja flanellit sitävas-

toin kostuttuaankin vielä sisältävät jonkin mäji-

rän ilmaa, tarjoten sikäli suojaa kylmää vastaan.
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ViUienipi merkitys oa itse kankaan kuJoslajilla.

KuiteDkin suojelee villaiuen pareniinin kiiiu puu-

rilla- ja liinuva»te. Pöyheiit ju iUimkkaut vaat-

teet edistiivät liien liaihtiimista ihosta, mutta tii-

viit ja eritoten kumi- ja uljykanknat sitii vai

keuttitvat, jopu estSvätkia. »yniiyttiieu usein ko-

vinkin tukalan tilaui palioiu liairit.sonuillu ruu-

miiu lUniputaloutta. Tiima kiiy erittäin tuntu-

vaksi ruumiillista tyOtk toimitettaessa, jolloin

ruumiin olisi tarpeen vapautua liiallisesta liim-

mCistfiän. mitU tiivis puku ei inyönnii. Vauttoi-

den ja puvun tulisi muutenkin vastata tervey-

den vaatimuksia, olla luonteva ja tarkoituksen-

muk.iiuen sekä edistiiä tahi ainakin olla estä-

oiiltlii työnsuoritusta. Niiin ei valitettavasti

u.^eiukaan ole laita, vaan monenlainen lurlmmai-
|

suus ja vallitsevien kuosi-.'n orjaniainou seuraa-

minen saattavat tuontuostakin rikoksiin ter-

veydenhoitoa vastaan. Esimerkkeinä tällaisista

terveydelle useinkin hyvin vaarallisista seikoista

mainittakoon vain kireät kureliivit ^ks. t.) ja

tiukat kaulukset, kovin ohuet peitteet rinnan
yläosilla v. m. s. ks. K e f o r m i p u k u.

il. on.
Pulcheria [kej, .Elia Augusta (399-453)

,

pyhimys (päivä: 10 p. syysk.), keisari Arca-

diukseu tytär, ryhtyi 414 yhdessä veljensä Tiieo-

dosius Il:n kera hallit.scmaan Itä-Uoomaa; lähti

hovista 449 jouduttuaan erimielisyyteen veljensä

k.inssa. mutta palasi jo 450. Otti sam. v. Theo-
dusiuksen kuoltua puolisok.seen Marcianuksen
kohottaen hänet täten valtaistuimelle. Kirkolli-

8is.sa asioissa P:lla oli puolisoonsa ratkaiseva

vaikutux.

Plilci [pulfsi], Luigi (1432-84), it. runoilija,

Polizianon ja Lorenzo de Medici'n ystävä. Hä-
nen pu.ileoksensa on romanttinen sankariruno
,.II Morgante maggiore" (1481), joka käsittelee

Rolandin ja Morgante jättiläisen seikkailuja.

TBUä runoelmalla oli perustava merkitys it.

reiir>-an<-ietpokselle. //. Krn.
Fulcinella /-tsinc'l-J (it.). koomillinen hen-

kilö it. huvinäytelmä.ssä.

Ptileeraus, [>oleeraus ks. Kiillottaa.
Fulex ks. Kirput.
Pulina (engl. boirline), nuora, jolla aluksen

alimman raakapurjeen tuulenpuolinen pystöliikki

va-itahankaan purjehdittaessa pingotetaan keu-
laan päio, jotta tuuli paremmin täyttäisi pur-
jeen. F. \V. L.

Pulituuri ks. Poli tuuri.
Pulkka kn. Ajoneuvot.
Pulkkareki I. k appi reki, ks. Ajoneu-

vot.
Pulkkila. 1. Kunta. Oulun I., Haapajärven

kihlak.. Piippolan-PyliännänPulkkilan Kestilän
nimismietp. ; kirkolle Oulaisten asemalta 65 km,
I^pin ja Kuukin a.semilta 72,i km »ekU Limingan
asemalta 74 km (talvisin Vihannin aHemalta
55 kmj. Pinta-ala 444.1 km', josta viljeltyä

maata (1010) 5.174 ha (siinä luvussa luonnon-
niityt 3,335 ha). Manttaalimäärä 20''/„, talon-

avuja 108, torpansavuja 29 ja muita savuja 150
(1907). 2.506 as. 11913); .'505 ruokakuntaa, joista

maanviljelyktil pääelinkeinonaan harjoittavia 399
(1901). 2.'.1 hevfrtta, 1,422 nautaa (1911). —
Kansakouluja 3 (1914). Säästöpankki. — Teol-

liiuunlaitokitia : Junnonojan höyrysaha; osuus-

meijeri ,,Sampo" (kirkonkylässä, höyryturbiinilla

käyvä); Junnonojan seudun osuusmeijeri; Vuor
aan vesimylly ja saha; Niemen vesimylly. -

Historiallisia muistoja: P:ssa Sandels voitti 2 p.

toukok. 1808 Ohuhoviu johtaman venäläisjoukon,

jolloiu Ohuhov joukkoineen joutui vangiksi ; ka-

hakkaan ottivat osaa Sandelsin alempina pääl

likkoina myös Kahlander ja Duncker. — 2. S e u r a
kuuta, kei.sarillinen, Kuopion hiippak., Haahcn
rovastik. ; Salon emäseurakuntaan kuuluvanii
kappelina perustettu 1U71, siirrettiin Siikajoen
alaiseksi 1089. sai oman kappalaisen 1702, siir-

lettiin taius 184.') Piippolan uuteen khrakuntaan
kuuluvaksi kappeliksi ja määriittiin vihdoin 1809
eroteltavaksi omaksi khrakuunaksi (sen. päiit.

25 p:ltii tammik. sam. v.) ; ensimäincn vakinai-

nen khra v :sta 1907. — Kirkko puusta, rak.

1908-09. /.. //-n.ii.

Pulkova (Pui kovo), tähtit. observatori sa-

man nimisessä kylässä Venäjällä, 17 km Pieta-

rista etelään, rak. 1833-39. P:n I. Nikolain pää-

observatorin asema on 59° -10' 19" pohj. lev,,

30° 19' 39" it. pit. Greenwichistä. Helsingin ob-

servatori on 5° 22' 22" länteen P:sta.

Pullistustauti ks. P u h a 1 1 u s t a u t i.

Pullman /pitlmjitj, George (1831-971. araer.

tehtnilija, joka on tunnettu tasaisesti kulkevien
makuuvaunujen kcksijiinä ja rakentajana, niin

että usein iiimitetäänkiii pitki.-i 4 akselisia makuu
vaunuja pullinanvauiiuiksi. Perusti 1881 P. Care
Companyn suuret vaunutelifaat Chicagossa (ks.

Boggi). V. n.
Pullokala (Liparis lineatusj, imiikaloihin

(ks. t.) kuuluva piikkieväinen, jonka 12-13 cm
pitkä ruumis on etupäässä paksu, taapäiti siiip

peneva, väriltäiin hyvin vaihteleva: päältä punai
sen t. ruskeaiiliarnia;i tai mustanruskea, milloin

täplikäs, milloin juovikas t. yksivilriiieii, alta

vaikeahko. Ainoa .selkäevä hyvin pitkä, samoin-
kuin peräevä päästään pyöristyneeseen pyrstö-

evään saakka ulottuva. P. on merikala, joka
vatsaevistä muodostuneella imulavallaan tarttuu

kiinni pohjakiviin y. m. Sen pääasuma-
alue on Pohjois-Jäämeri, mutta sitä tavillaan

myös Pohjan- ja Itämeressä. .Meidän rannikoil-

lamme p. on harvinainen, mutta tavattu sekä

Pohjan- että Suomenlahden perukoissa saakka.

Yleisin se näyttiiä olevan Suursaaren seuduilla,

jossa se on saanut suom. nimensä tavastaan

imeytyä kiinni nuotan pulloihin. P. katsot:ian

Itämeren alueella reliktiksi, jätteeksi ajoilta, joi

loin Itiimeri oli suoranaisessa yhteydessä Jää-
meren kanssa. /. V-s.

Pullolasi ks. L a s i.

Pullonokkajuoksiainen ks. Delfiini.
Pullosuppilo, lasipullo, jonka pohja on ve-

detty suppiloksi ja suppilon lasku(intki varus-

tettu lianulla. Kiiytetiiilu toisiinsa sekautumatto-
mien nesteitien erottami.seen. Raskaampi nest*

lasketaan ensin hanaa varovaisesti avaamalla
tarkoin ulos. J. V.

Pulmo (lat.) ks. Keuhkot.
Pulmonaria officinalis, i m i k k ä, kaunis,

puikea- tai suikealelitinen lehtoruoho, Horrngi-

»iucc(C-heimoa. Kukat ensin punaisia, hedelmöit-

tymisen jälkeen sinisiä. Monin paikoin Etelä-

suomessa. 7i. //.

Pulmonata ks, K e u h k o k o t i I o t.

Pulmunen (flectrophanrii nivalisj, Sirkkuihin

kuuliiv.i, 17,1-19 cm:n pituinen, pohjoisnavan
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ympärillä olevissa

lintu. Suomessa p

Palmunen.

tuatlramaissa elävä varpus-
näjtUiä pesivän jokseenkin
yleisesti korkeimmilla Lapin
luntureilla puurajan yläpuo-

lella. Pesinyt myös Polijan-

laliden pohjoisosan saaris-

tossa Hailuodon seuduilla.

Pesä tunturien kivikoissa,

kallionlialkeaniissa. Elää ke-

^l ^^^ säilä hyönteisillä ja sieine-

• ' --^ ^^ uillä, talvimatkoillaan ete-

länimässä pääasiallisesti he-

vosteiltä launa.sta hakemil-

laan jyvillä. Mustaa selkää

lukuunottamatta koiras-p. on valkea ; talveksi il-

mestyy ruosteenharnmita lautuniia päähän, sel-

kään ja rinnalle. Naaras on aina harmaampi
ja ruskeampi, talvella melkein kuin koiras. Len-

tävät linnut tekevät hyvin valkean vaikutuksen.

P:ta sanotaan Suomessa mvöskin 1 u m i s i r-

kuksi.
"

£. W. S.

Fulpa ks. Hampaat.
Pulpetti (lat. pulpitiun) 1. oppilaan koulu-

työpöytä on luokkahuoneen tärkein huonekalu,

jonka muodosta ja raken-

teesta suuresti riippuu,

miten oppilaan ruumiilli-

nen terveys koulussa me-
nestyy, hän kun siinä is-

tuu ja työskentelee monta
tuntia päivässä ja sinä

ikäkautena, jolloin hänen
ruumiinsa kehitys on vir-

keimmillään. P:n täytyy
olla niin rakennettu, että

se edistää suoraa ja hyvää
ruumiinasentoa samalla

kuitenkin sallien levähdystä tarkoittavia pienem-
piä ruumiinliikkeitä ja jonkinlaista lepoasentoa.

P:n pöytälevyn tulee olla sopivan kalteva kir-

joittamistyötä varten, käsivarteen nähden sopi-

van korkealla sekä tarkoituksenmukaisessa suh-

teessa istuinlaudan etulaitaan nähden. Mieluim-
min tämä suhde (..distanssi") olkoon sellainen,

että pöytälevyn etulaidasta kohtisuoraan alaspäin

vedetty viiva tapaa juuri istuinlaudan etulaitaan;

myöskin pienehkö ..minus-distanssi" (istuinlaudan

ulottuessa hiukan pöytälevyn alle) ja vähäinen
,.plus-distanssi" käyvät päinsä. Sitävastoin on

Bremerin pulpetti.

Rettigin pulpetteja (kaksi riviä asetettu syriälleen siivoami-
sen vuoksi).

suurta haittaa suure.sta ..plusdistanssista", joka

kirjoitettaessa pakottaa lapset etukumaraan,
hensitystä häiritsevään ruumiinasentoon. Pul-

pettilevyn tulee olla sopivalla etäisyydellä myös-
kin oppilaan silmistä ollakseen haitallisesti vai-

kuttamatta hänen näköaistimiinsa. P:n kuten
myöskin sen alustan täytyy li-säksi olla helposti

S5. YIT. Painettu »/^ 15.

puhdistettavissa; jälkimäistä tarkoitusta varten

on muun muassa suunniteltu pulpetit kaadetta-

viksi kumoon (Rettigin malli), jotta niiden alai-

set lattianosat olisivat helpommin siivottavissa.

Taulukossa esitetään mitat cm :eissä 8 erikoiselle

,.0-distanssilla" tehdylle koulupulpetille n. s.

Bremer-mallia.

1 — ~

N;o a b c po-
jille

•y-

tUiUe

e h

»g-

8 59 39 54 35 33,5 20 5 64
7 62 39 57 37 35j 21 5 65
6 65 40 60 39 37,5 22 5 67

5 «7.5 40 62,5 40j 39 23 5 68

4 71.5 41 65 42 40j 24 6 70

3 7S.5 41 67,5 43,5 42 25 6 71

2 76 42 70 45 4;v 26 6 73

1 78,3 42 72.5 46,5 45 27 6 74

M. OB.
Pulpettikatto ks. Katto.
Pulp osakeyhtiö Joutsenossa omistaa sul-

faattiselluloosatehtaan Joutsenon pitäjässä, Sai-

maan rannalla n. 20 km Lappeenrannasta koilli-

seen. Ylttiön perustivat 1908 liikemies C. Elm-
gren, konsuli C. Nielsen ja insinööri J.C. Wiese;

osakepääoma on COO.OOO mk. Tehtaan, joka alkoi

käydä 1009 (laajennettu 1913), raaka- ja poltto-

aineena käytetään yksinomaan sahanjätteitä. joita

saadaan monista Lappeenrannan seudun salioista

(lähimmälle Hanhilahden sahalle on rakennettu

jätteiden kuljetusta varten 1 */= km pitkä köysi-

rata), mutta tuodaan myös kauempaa, Mikkelistä

ja Keski-Saimaan vesistön sahoista. Valmistus

käsittää vuosittain (v:sta 1913 alkaen) 9.000 ton.

voimasuliaattisellttloosaa, joka viedään Saksaan,

Englantiin, Ranskaan y. m. Työväestö n. 200

henkeä. E. E. K.

Pulpöösinen, ytimenkaltainen.

Pulque (esp.), agavemehusta valmistettu alko-

holijuoma. Meksikon kansallisjuoma, myös Keski-

ja Etelä-Ameriikassa suosittu.

Pulsatilla, jliicmonc-suvusta erotettu uusi

suku. käsittää meillä kangasvuokon (P. L

Änemov.e vernalis) sekä P. 1. Anemone patens-

ja prfi1cnsif;-\a.j\t. ks. Anemone.
Pulsatsioni (lat. pulsä'tiö), sykintä, tykytys.

Pulskahaahka ks. Haahka.
Pulsometri (lat. pulsiVre = lyödä, ja

metron = mitta), vedennostokoje, jossa

suorastaan aikaansaa veden nousemisen

ilman mäntien y. m. välitj-stä. Injek-

torista (ks. t.), jossa ei myöskään käy-

tetä mäntää, p. eroaa siinä, että höyry

vaikuttaa paineensa eikä liike-energiansa

kautta. Höyry virtaa tuloputkesta (ks.

kuvaa) jompaankumpaan kammioon k

tai *.•,, riippuen pallon p asemasta (tässä

oikeanpuoliseen kammioon fc,) ja pai-

naa siinä olevaa vettä aukosta a, (m
takana olevaan painekammioon ja paine-

putkeen. Kun veden pinta on laskeutu-

nut, niin että aukon o, yläosa paljas-

tuu, virtaa painekammiosta vettä höy-

ryä vastaan, jolloin höyry osaksi lauh-

tuu, niin että l.ammiossa t, syntyy imu, mikä
vetää pallon p kammion k suusta fc, :n suuhun,

sulkien sen, sekä samalla nostaa veden imuputkesta

tähän kammioon fc,. Kammiossa A- sitten alkaa

kreik.

höyry
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amanUiDeu toiminta kuin ä«keu l-, :ssä. Molem
p"--' ^ ^'*sa veilonpinta siis vuoroin Inskee

.emmissa preissii käytetiiii» p;illou

1 — P :ejil kUytetiiäii k11ivoksi5.su.

MiilUi y. ni. Imukorkeus voi

. rkcus 50 m. jolloin liöyryn

pa:ne<>n ainu tuUn* ollu muutumin ilmokchiii kor-

kcunipi kuin painekorkeus ivrt. Pumppu jn

Injrktori). P:n höyrynmenekki ou n. 2 tiilii

3 k«rtaa suurempi kuin nostettu vesimiiiirii :
yhtii

höy'ry-kg:aa koliti saadaan 0.000-5,000 nik^':n

työteho, niikii vastaa {K154 kg hevosvoimiia

kohti; tämä höyrynnienekki ou n. 3 kertaa niin

suuri kuin tavallisten höyrypumppujen. E. S-a.

Pulssi truots. iniU; < lat, pM/«<!'rf= lyödä),

valtimo, valtimon lyönti.

Pulszky, Ferenc^ /puhki färäntsj {XBMO').
uuk. |Ki|itikko. tie<lomies ja kirjailija: otti ostia

vv:n 1S4S--19 tapauksiin, toimien m. m. Unkarin
ulkoaäiuinministeristiin alivaltiosihteerinä \Vie-

nissä 1$4S. sitti-mmin kauppaministerinä ja puo-

lustusvaliokunnan jäsenenä: lähti 1849 Lontoo-

seen toimien siellä Unkarin kapinan hyväksi:

tuomittiin 1SÖ2 kuolemaan: oli Kossuthin mu-
kana tämän Ameriikan-matkalla 1851 ja julkaisi

1853 tästä maasta kuvauksen nimellä ..\Vhito. red

and black"; otti 1862 osaa Gariljaldi'n Etelii-

Italian retkeen: sai 180G palata Unkariin ja oli

sitten Unkarin valtiopäiväin jäsenenä 1807-75 ja

1884-02: 1869-04 kansallismuseon johtajana,

v:sta 1872 valtion kokoelniain yli-intendenttinä;

julkaisf>ut m. ni. romaanin „Die Jakobiner in

Unparn" 11851), ,.Uie Kupferzeit in Unparn"
(1884). ,.XIafrjarorszÄg archaeologiÄja" (1897) ja

oman elämiikertansa. J. F.

Pultava (ven. Foltava). 1. Kuvernementti
(ven. 1'ollavakaja gubcrnija) Vähä-Venäjällä,

Dneprin ja .sen lisäjoen Orelin pohjoispuolella;

49.896 km', .'i.673.100 a,s. (arv. 1912), 73 kmMlä,
Venäjän väki rikkaimpia kuvernemcntteja. —
Maa, joka viettää pohjoisesta etelään, on kes-

kellä ja pohioises-^a jokien kaivamien hautojen
uurtamaa kumpumaata, muualla tasaista musta-
multa-aroa. Metsää vain 5% pinta-alasta (1907).

Joet laäkevat kaikki etelärajalla virtaavaan
Dnepriin; järvet mitättömiä. Kuljettavia (höyry-

aluk.-illa) vesiteitä 407 km. Ilma-sto samantapai-
nen kuin naapurikuvernementeissa (esim. Kio-
va»Ba); v:n sademäärä vaihtelee 468-572 mm. •

—

Asukkaat ovat venäläisiä (95.;%: vähuvenUläi-
siä) : juutalaisia on 4 %. Lukutaitoisia 16.« %,
vähemmän kuin keskimäärin Venäjällä. Maa-
taloutta harjoittaa 81,«9^, vuorityötä. tehdas- ja

kä.siteolli^uutta O.iC^. Pääelinkeino maanviljelys
tuotua (1012) ruista 670.800 ton., vehnää .')49.4C)0

ton.. kauraa 387.000 ton.. ohraa 329.600 ton.,

(MTunoita 849.500 ton., tattaria, hirssiä, pupuja;
tiirkeitä viljelyskasveja ovat vielä tupakka (sato

25.; milj. kp. toinen Venäjän tupakkaa viljele-

vistä kuvernenienteista) , .-okerijuurikas, liamppu.
I''i'il;ir'inti!ifiilo erityi«i?»ti huomattava. Hevosia
.'.11.', ,j- n 1 ;i ik.irjaa 70S.982. lampaita ja vuohia
»<I7.i:'. . :i85,992 kpl. (1912). — Teollisuus
kehii' tehdasteollisuudessa työskenteli
191'| . 'imicKtä. Aksiihista vapaan te<j|li-

suuden tuotantoarvo oli 12,; milj. mk. (työmic-
hi-tö 5.424 henkeä). .Vkniisin alaisista teolli-

)iuijdcnlj;i;irointa tärkein on Hokeriteollisuus (2.429

työmientäy. Kotiteollisuutta harjoitetaan verra-

ten vähän. — Vuorityötä ei ole. — Rautateitä

1.132 km ilOll). ^ Kansakouluja 2,412 (oppi-

laita 173,716), keskikouluja 33 (opp. 10.470),

:immatillisia keski- ja alempia kouluja 55 (opp.

6.7341. muita 262 (opp. 6,8121. — Sairaaloita 155,

läiikäreitä 317 (1910). — P. jakaantuu 15 piiri-

kuntaan. — Nestor mainitsee P:n seutujen asuk
käiksi severjaanit : 1331 nlue joutui Liottuallc,

1667 .-Vndrusovon .sopimuksessa Veniijällo. Jär-

jestettiin nyk. kannalle 1S03. — 2. Edolläniai-

nitun kuvernenientin piiäkaupunki. Vorskla-joeu
varrella, rautatien risteyk.sessä ; 83.841 as. (1911),

paljon juutalaisia. — Semstvon rakennus (sisäl-

tää arkeologisen museon). Gopoltalo (kan.sat. ko-

koelmat), parikymmentä kirkkoa, joukossa lute-

rilainen ja roonial.-k:itolinen. T. P. Kotljarevskijn
muistopatsas. 17 m korkea P:ii taistelun muisto
pylviLs. Kadettikoulu, mies- ja naislukio, reaali

koulu. hen<;ellinen seminaari: semstvon sairaala.

— Teollisuutta edustavat myllyt, tupakka-, so-

keri-, tiilitehtaat. Kauppa (karjaa, viljtuxi aikai

.senimin paljon vilkkaampi. — Nykyinen P. niai

I nitaan ensikerran 1430; 1600-luvulla sitä useaan
kertaan hävitettiin. V. 1700 P:n luona tapalitui

taistelu Kaarle .\II:n ja Pietari l:n viilillii.

I P:n kuvernenientin pääkaupunki v :sta 1803. —
; P:n ulkopuolella. 5 km siitä luoteeseen on P:n
taistelukentällä 20 m korkea Svedskaja mofrila

(Ruots:ilaishauta) niminen kumpu, jolla 1893

!

pystytetty. 4 m korkea risti .'sortavalan pranii

tista'. " B. E. K.
3. P. on erityisesti tunnettu tappelusta, joka

tapahtui siellä ven. ja ruots. kesken 27 p. kesak.

(vanli. luk.) 1700. Kaarle .XII oli huhtik. main. v.

ruvennut piirittäniäiin P:n kaupunkia. Iliinen

sotajoukkonsa, jossu vielä vuotta aikaispniniiii

oli ollut n. 40.000 miestä, oli nyt hiivciiiiut

18,000 mieheksi, joiden lisänä oli 3.000 kasakkaa.
Pietari 1 :llä, joka oli tullut P:n avuksi, oli

56.000 miestä. Suljettuna ahtaalle alalle \orskla-

joen oikealla puolella Kaarle, jonka sotajoukolta

ruoka- ja ampuinavarat olivat loppumassa, päätti

ryhtyä ratkaisevaan taisteluun, mutta ei voinut

vähän aikni.semmin saamansa haavan tiihden itse

johtaa joukkojansa, vaan oli jiakotcttu antamaan
päällikkyyden sotamarsalkka Relinsköldille. liuot-

salaisten vasen siipi ja keskusta tunkeutui aikai-

sin namulla voitollisesti venäläisten varustuksia
va.staan. mutta heidän oikea siipensä joutui eril

leen muista ja tuli tuhotuksi. Kun ruotsalaiset

myöhemmin aamupäivällä yrittivät jälleen hyö-

kätä, torjuttiin heidät t:ikaisin ja heidän täytyi

peräytyä Dneprin ja Vorsklan kulmauksessa ole

vaan Perevolot.snaan. missä he (n. 14 tai 15.000

mie.stä) antautuivat: ainoastaan kuningas jn pari

sataa miestä päiusi pakenemaan Dneprin toiselle

puolelle. ./. r.

Pultti, tav. lyhyehkö ja liereä, toisinaan kulmi-
kaskin, pituu.ssuuntaansa kiristävä, metallinen,

ii.-eimmiten rautainen, tankomainen kiiniiityskap

palc, jonka toisessa päiissä on tav. kanta, toi-

sessa ruuvikierleet ja mutteri (r u u v i p u 1 1 1 i)

tai poikitlaisreikä. mihin kiinnittävä poikittais-

kiila lyödiiän (k i i 1 a p u I t t i) . Hakku- 1.

k i V i pii I t t i lyödiiän kiveen porattuun reikään.

.J a 1 k a- I. V a n fr i n p u I t t i. vanpin rautoihin

kuuluva nilkkarautojen läpi kulkeva paksu rauta

tanko, jonk.i toiseen päähän niittaamalla kiinni-

tetään puolipallonnmotoinen kanta. P-o I'-o.
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Pulttikone, l;ikoiiui|mristin, jolla valmistetaan

tav. nitivipultteja kuumeiinetusta pjöreiistU rau-

dasta puristamalla niihin joko liereä, nelikulmai-

Dcu tai kuusikulmainen kanta. P-o P-o.

Pultusk, kaupunki Puolassa, Varsovan ku-

verneiiientissa, \'arsovasta pohjoiseen Narevin
varrella: 18.636 as. U910). Useita kirkkoja, jou-

kossa luterilainen. Plockin piispain eut. linna.

Teollisuus melkoinen. — P:n luona Kaarle XII
1703 voitti öt«inaun johtamat saksilaiset ja 1806

ransk. Laiines Benuigseniu komentamat venäläi-

set.

Pulveri (lat. pui tis = tomu), yleinen nimitys
jauhomaisiksi hienonnetuille kiinteille aineille.

Hienontaminen voi tapahtua hyvin monella

eri tavalla kuten jauluimulla. hankaamalla, huh-

mareissa survomalla, lieriömäisissä astioissa pyö-

reitten piikivien tai metallikuulien kanssa pyö-
rittämällä, härmistämällä. saostamalla, kiteyttä-

mällä j. n. e. P:n erisuuruiset osat erotetaan

toisistaan erilaatuisilla sihdeillä, joissa reikien

läpimitta määrää p:n hienouden. Lääkkeenä käy-

tettyjä jauhomaisia aineita punnitaan usein an-

noksittain paperiin, joka sisällyksineen kulkee

p:n nimellä. S. S.

Pulverisaattori, koje, millä nesteitä saadaan
pirskoitetuksi hienoksi suihkupilveksi. Käytetään
nestemäisiä lääkkeitä sisäänhengitettäessä ja

hajuvesiä pirskoitettaessa. S. S.

Pulvis (lat.), jauhontapainen lääkemuoto,

jauhe, pulveri (ks. t.) : esim. P. D o w e r i, Do-
»erin pulveri. P. L i q u i r i t i se e o m p., P. M a g-

uesia? o u m Rheo j. n. e. vrt. Lääke ja

L ä ä k k e e t.

Puma ks. P u u m a.

Pumasiini (ransk. honibasin. < kreik. bom-
hylio - silkkiäistoukka) nimitystä käytetään useille

erilaisille kankaille, kuten toiniikassidoksiselle

silkkiloimeen kudotulle kampalankakuteiselle kan-
kaalle. Myös neliniitiselle ohuelle kampalanka-
kankaalle annetaan tämä nimi. Yleisemmin tun-

netaan pumasiinin nimellä ohut puuvillainen, toi-

selta puolelta nukitettu kangas, jota tavataan
sekä yksiväri.senä että kuviolliseksi painettuna
ja käytetään vuorikankaiksi. E. J. S.

Pumpernikkeli (saks. /'«»n pcr»wcfcd). eräs kar-
kea \vestfalenilainen ruisleipälaji; makea leivos,

joka on valmistettu kuivatuista ja uudestaan lei-

votuista leivoksista.

Pumppu (ruots. pump), sanan laajimmassa
merkityksessä kaikki nostolaitteet, joilla nesteitä

nostetaan, siis paitsi varsinaisia p:ja myöskin
heitto- ja p.-rattaat, ketju-p:t. injektorit. pulso-

metrit y. m. Tavallisesti kuitenkin tätä sanaa
käytetään ahtaammassa merkityksessä, jolloin

p:hin luetaan ainoastaan mäntä-p:t, kierto-
p:t ja k es k i p a k o i s-p :t. Mäntä-p;n sovitus

on erilainen, riippuen männän
rakenteesta sekä siitä, onko p.

yksi- vai kaksitoiminen. — Ve-

den nostaminen perustuu joko

g« j^ j imemiseen tahi puristamiseen
O C ijcf^ ^ tahi kumpaankin.

Yksitoimisen. käsin liikutet-

tavan imu- ja paine-pm plun-

germäutineen esittää kuva 1.

Kun mäntä k nostetaan ylös,

syntyy sen alla imu, jolloin

Kuva 1. vesi nousee p :uun aukon a ja

/^

n. s. iiBuventtiilin v kautta; kuu taas mäntä
painetaan alas. sulkeutuu v ja vesi painetaan
n. s. paineveuttiilin ja aukon 6 kautta paine-
putkeen. \'eden imukorkeus saa olla korkeintaan
10 m, paiuekorkeus taas mielivaltainen, ainoas-
taan kuta suurempi tämä korkeus on, sitä suu-
rempi voima tarvitaan veden
painamiseen, ja sitä suurempi on
mahdollisuus, että p. tahi putki
rikkoontuu. Joka 10 m:n nosto-
korkeus vastaa 1 kg vesipainetta
1 cm-' kohti (= yhden ilmakehän
paine). Kuva 2 esittää kaksi-
toimisen, vaaka.suoran, höyry-
koneen käyttämän p:n (höyry-p.),

jollaisia käytetään etenkin isom-
pien höyrykattiloiden syöttämi-
seen. Pumpunmäntä k imee veden aukon o ja
imuventtiilieu s tahi s, kautta, ja samaan ai-

kaan painaa venttiilien di tahi d kautta ilmalla
osaksi täytetyn painekuvun c ja aukon e kautta
kattilaan. Painekuvun tarkoitus on saada veden
juoksu yhtämittaiseksi ja tasaiseksi koko sen
ajan kuin mäntä on liikkeessä. — Usein käy-

Kuva 2.

Kuva 3.

letty hö}'ry-p. on W o r t h i n g t o n-p. (kuva 3).

Tässä on aina kaksi p:ua vieretysten, yhdistetyt
toistensa kanssa siten, että toisen p:n männän-
karresta A; liike johdetaan vipulaitteen u väli-

tyksellä toisen koneen Inistiin. P. on ilman
pyörivää akselia ja vauhtipyörää; ottaa vähän
tilaa, mutta liike on epätasainen ja höyryn-
menekki verrattain iso. Ku-
vassa 4 esitetään diffe-

rentsiaalimännällä varustettu

ekspressi-p. (ks. t.),mikä

on rakennettu isoa kiertolu-

kua varten. Differentsiaali-

vaikutus on siinä, että plun-

germännällä on kaksi eri

läpimittaa: d ia. D; oikealle

mennessä mäntä imee vettä

aukosta a venttiilin Vd
kautta, ja samaan aikaan
painaa vaikuttavalla pinnal-

laan 1 (FP-d^) vettä b:n
"""" *

kautta ilmakupuun c ja paineputkeen e. Vasem-
malle kulkiessa varsinainen painevaikutus tapah-

tuu venttiilien v,% kautta, pinta IL , mutta sa-

malla pääsee edellisellä iskulla painettu määrä
painumaan takaisin aukon b kautta. Läpimitto-
jen D )a. d suhde määrätään siten, että kumpai-
sellakin iskulla yhtä paljon vettä kulkee au-

kosta e ylös. — K i e r t op., ks. t. — Keski-
p a k o i s-p., ks. t.

Kaksitoimisen imu- ja paine-p:n heiluvine
mäntineen. käsin liikutettavan, esittää kuva 5.
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/

Km» S.

Tiiinii on uiäntä- ja kierto-i>:u

viiliiiiuoto. Molemmnt imulUpilt

uvut »ovilettit >iliiitoriu ali-

litUis^ oleviiu kiinloisiia viili-

.Neiuiin. iiioloiiiiiiiit [miiieliiput hei-

luvuuu iiiUiitiiun. TiiniU i>.
ottiiii

vähriiiiiiUn til:iii kuin kiivnii 1

0!iitt:in)ii kiisi-i». suoraviivaisille

liikkeiiii-en ja kaksitoiniisena se

työntäit vettii vipua liikutet-

luo^sii M-kii ejes ettu takaisin

;

joutuu kuitenkin brli>oniiiiiii epä

kuntoon ja vuoto on isompi.

Kierto- ja keskipakoisp:t eiviit oikeastaan tar-

vitse mituun venttiilejä ^ks. P u ni p p u v e n t-

t iii il p:n yliteyteen; jos painekorkeus kuiten-

kin on isompi kuin U» m. kiiytetiiiin paineput-

kessa tavallisesti venltiiliil estämään painettua

vesimäilriiä laskeutumasta alas. kun p. pysiiyte-

tfiSn. Mäntii-p:t tarvitsevat aina venttiilejä,

yksilöimiset imu- ja paine-p:t ylulen imu- ja

yhdcD paineventtiiliu. kaksitoimiset kaksi. Vent-

tiilien asema-^ta käytitiiäii väliin lUppiii (kuva 5) ;

ne ovat balvfiiunat mutta epätUyilellisemmät

;

joskus kiiyteläUn luistia.

Kaikkia kolmea lajia p :ja voidaan yleensä käyt-

täli kaikkialla, mutta voidaan .sanoa, cttii mäntä-

p:t parhaiten soveltuvat siinä, niissU on iso paine-

korkeus ja sutiteellisesti pieni vesimäärä, sekä

kuQ käytettävä moottori on edestakaisin ja hi-

taasti kulkeva. Kierto-p:t soveltuvat etupäässä

silloin, kun neste on paksua ja painekorkeus

pieni. Keskipakois-p:t ovat paikallaan, kun on

kysymyksessä suuret vesimäärät ja käytettävänä

no|>eakulkuinen moottori (sähkömoottori, höyry-

turbiini) : niitä on viime aikoina hyvin i)aljon

parannettu, joten niillä voidaan voittaa suuriakin

vesipaineita (1,000 m). Keskipakois-p :n etuina

verrattuna niäntU-p:hin on mainittava pienet

bankkiniiskustanuukset ja pieni tilantarve sekä

että tullaan aikaan ilman perustusta; haittana on

jonkunverran pienempi vaikutusmäärä. E. S-a.

Pumppu, kourii., ks. Kurpitsa.
Pumppuasema, veden kohottamiseksi määrät-

tyyn, korkeampaan paikkaan rakennetut voima-

«ekä pumppukoneistot ja -rakennukset, kuten p.

veden nostoa varten vesijohtolaitosten korkea-

TcsiBäiliöihin, laivaknuaviin, p. veden poista-

mista varten vuorikaivoksista, likavicmäreistä

j. n. e. vrt. Vesijohto. JA. M.
Fumppulaiva, voimakkailla pumpuilla varus-

tettu pelastiislaiva. jonka tarkoitus on tyhjentää

vesi vnhinjroittuneesta «ota- t. muusta laivasta.

Fumppuratas, jonkun moottorin (tav. höyry-

koneeni pyörittämä laite, jota käytetään ve<len

nostamiseen. .Sen muodostaa
i^o rumpu, josta ulkonee sen

säteeseen nähden viistoon kul-

i''* I r^j" kevät, suorat tahi kaarevat

H\ / a3^ liivet (ks. kuvaa). P:n tu-

lee kulkea tarkoin sopivassa

uurteessa, joten vesi ci pääse
painumaan takaisin sivuilta

eikä kehältä. P:n läpimittii on

5-tO m, kebänopeiii l-.*! m sekiiiinisHa, kierrosluku

2-.'i minuutissa. Ve.<i v>jidaan nostaa vähän ylä-

puolelle akselia. — P:ita käytetilän Alankomaissa
ja Pohjois-SnkitaHHu suurissa vesilaitoksissa.

E. 8-a.

PumppuventtiUi, pumppujen imu- ja paine-

johdossa oleva laite, joka itsetoimivasti sulkee

ja avaa jolidon männän liikkeen mukaan. Yksiu-

kertainen muoto on pyöreä pallo (kuva 1), ta-

vallisempi on lautas-p., koskentapinta joko suora

1^^
Kuv» 3.

Pomppantu.

Kuva 2. Kuvn 5.

Kuvn 6.

(kuva 2), tabi kartio (kuva 3); nousukorkeus n

korkeintaan = — ; olijausakseli joko ylöspäin tahi

alaspäin; usein vielä siipiä (ks. Pumppu,
kuva 1). Uudempi muoto kuvassa 4. Suurempia
pumppuja varten käytetään nionikerta-p:jä. s. o.

useampia renkaaiinuiotoisia p:jä joko vierekkäin

talli päällekkäin (kuva 5). — P:hin voidaan

myöskin lukea läpiit; nämä ovat

joko toisella reunalla olevan ak-

selin ympäri kiertyvä metallikansi

(kuva C), taipuva ualika, tahi

kumiliuska. Läpän väiintökulma

on kaikissa n. 30°. Kuiniliuskojen

asemasta on viime aikoina menestyksellä alettu

käyttää myöskin taipuvia teräslevyjä. E. S-a.

Pumpuli ks. Puuvilla.
Pumpuliruuti I. p u u v i 1 I a r u u t i, p y r o k

syliini, räjähdysaine, täydelleen nitreerattu,

asetoniin ja etikkaectteriin, mutta ei eetteri-

alkoboliseokseen liukeneva nitroselluloosa. Sen

keksi Schönliein 1840 Baselissa. Sitä valmiste-

taan nitrecra:iiMalla puhdasta selluloosaa typpi-

ja rikkihapon .seoksessa linkoamisastioissa, sentri-

fuupeis.sa. Ilapposeoksen annetaan vaikuttaa noin

puoli tuntia ja tulos eristetiiän ja pestiiäu tark-

kaan vedessä kielmltaen useita tunteja ja puris-

tetaan. Puristettu tulos hienonnetaan lioUaiite-

reissa puuromaiseksi massaksi, osa vettä linpo-

faan pois ja näin saadaan vaarattomasti käsi-

teltävä noin 3.5% vettä sisiiltävä p. 100 f;ram-

masta puuvillaa saadaan 100 grammaa kuivaa

p:ia. P:ii ominaisp. on 1,««. Se on aivan puiivillau

näköistii. Kuiva p. palaa äkisti sytytettynä rä-

jähtämättä. Hyvin äkkinäinen kuumentaminen
180°:een, hankaus ja isku ja etenkin nallielo-

hopean räjähdys saavat p:n räjähtämiiän. P:.s»a

kemiallisesti sidottu happi ei riitä siinji olevan

hiilen ja vedyn täydelliseen palamiseen ja sen

takia sisältävät räjähdyskaasut paitsi hiilihap-

poa, vettä jtt typpeä, myös hiilimonoksidia, me-

taania, vetyä ja typpioksideja ja väliin sinihap-

poa. Kaasut täyttävät noin 800 kertaa suurem-

man tilan kuin räjähtänyt p. P:ia käytetään
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siniinsä räjähdysaineena, savuttoman ruudin

y. m. s. valinistainispeu y. m. S. S.

Pumpulisiemenöljy ks. P u u v i 1 1 a s i e m e n-

ö 1 j y.

Puna ks. P o o n a.

Punahauraus, metallien ominaisuus muuttua
hauraiksi kuumana taottaessa. Esim. raudan p.

jolituu liika-aineista kuten arsenikista, antimo-

nista, vaskesta tai rikistä. S. S.

Punaherukka ks. Viinimarjapensas.
Punahiili. inaita n. 270''-300° C kuumennet-

taessa saatu mustanruskea hiili, käytetään nietal-

lursisiin tarkoituksiin ja ruudinvalmistukseen.

Punahilkka (ransk. le petit chaperon roiige,

ruots. rödliifran) , samannimisen sadun päähenkilö,

suosittu satuaihe, jota Grimm-veljekset, Lafon-
taine. y. m. ovat saduissaan käyttäneet. II. Kr-n.

Punaihoinen, ..punanahka", yleinen nimitys
intiaani- rmlun jäsenille.

Punainen, valtiollisessa merkityksessä = ääri-

mäiskantainen. kumouksellinen.

Punainen hohde, Krakataun tulivuoren pur
kauksen jälkeen 1883 kaliden vuoden aikana ha-

vaitut kauniit aamu- ja iltaruskot. Ilmiön arvel-

laan ailieutuneen siitä syystä, että tulivuoren hie-

noin tuhka koliosi korkealle ilmaan (aina 30 km :n

korkeuteen saakka) ja levisi ilmavirtojen kul-

jettamana yli koko maapallon. P;ta li:tta havait-

tiin myös Mont Pelöen purkauksen jälkeen 1902.

U. 8:n.

Punainen kaarti. Kun suurlakon puhjettua
lokak. 190,1 Helsingin poliisilaitos lakkasi toimi-

masta, muodostui kaupungin työväestä kapteeni

J. Kookin johdolla järjestyksen ylläpitämistä var

ten erityinen suojelusjoukko, joka sai nimekseen
p. k. Tämännimisiä sosialistisia järjestöjä perus-

tettiin pian monin paikoin Suomea, mutta ne
hajoitettiin hallituksen käskystä jo elok. 1906
sen johdosta, että Helsingin p. k. oli auttanut
Viaporissa syntynyttä sotilaskapinaa.

Punainen kirja, Juhana III ;n 1576 julkai-

sema liturgia, ks. Liturginen riita.
Punainen liete, geol., punaista hienoa lietettä

jota kerrostuu valtamerien pohjaan kahden puo-
len päiväntasaajaa laskevien suurien jokien suulle.

Väri johtuu siitä, että jokien mukana kulkeutuu
runsaasti lateriittiaineksia. mitkä sisältävät pu-
naisia rautaoksidihiukkasia.

Punainen lumi, tunturi- ja alppiseuduilla eri

tahoilla maapalloa keväisin tai kesäisin huomat-
tava ilmiö. Lumipeite voi tällöin laajoilla aloilla

hohtaa punaiselta, mikä riippuu joko mineraali-
sesta tomusta tai, tav., mikroskooppisista eliöistä,

jotka suunnattomin joukoin elävät sulavan lumen
pinnalla. Ne ovat aivan vailla erikoisia suojelus-

keinoja, mutta voivat kuitenkin tulla toimeen
öisin tav. jäätyvällä alustallaan ja kestävät
samoin lepoasteina kovintakin pakkasta ja kui-

vuutta, kimnes taas seuraava k.isvukausi alkaa
auringon päivisin sulattaessa lumen t. jään pin-

nan. Tunnetuin p:n 1 :n aiheuttaja on yksi-

soluinen pallomainen viherlevä Sphcerella nivalis,

jonka solusisällys on punertavaa. — Paitsi

punaista, tunnetaan myös ruskeata, vihreää ja

keltaista ..lunta". Ensinmainitun aiheuttaa m. m.
Grönlannin sisämaanjäätikölle ominainen Desmi-
diopf(F-levä Ancylonema yordenskiöldii. Jälkimäi-
set riippuvat eräistä muista viherlevistä v. m.

/." V-s.

Punainen lyijymalmi ks. K r o k o i i 1 1 i.

Punainen-meri (vanhan ajan Sinus Arabicus,
arab. lialir el Ilidias. engl. Red sea, saks. Hotes
Meer), plioseenikaudella muodostuneeseen, kaa-
kosta luoteeseen kulkevaan suunnattomaan hauta-
laskeumaan syntynyt si.sämeri Arabian ja Afri-

kan välissä. Intian valtamereen sen yhdistää Bab
el Mandebin-salmi ja Välimereen 115 km leveän
Suezin-kannaksen poikki 1869 kaivettu kanava.
P. on 2.240 km pitkä, S.iO km leveä. 448.810 km',
keskisyvyys 46] m, suurin tähän asti mitattu sy-

vyys 2.190 m. — Muodoltaan P. on jokseenkin
säännöllinen. Suurimmat lahdet ovat pohjois-

päästä luoteiseen ja koilliseen pistävät kapeat
Suezin- (vanhan ajan Sinun Ileroopolitirus, Raa-
matun P.) ja Akaban- (Sinus ^latiiticus) lah-

det, joiden välis.sä on Siinainniemi. Eteläosassa
ovat Dahlak- ja Farsan-saaristot sekä Kamarau-
saari. Pitkin korkeita, erämaanluontoisia ja

enimmäkseen asumattomia rannikkoja on vaaral-

linen koralliriuttavyöhyke. P:een laskee vain
yksi vuoden umpeensa vettä kuljettava joki. Ba-
raka. Seudun ilmaston korkean lämmön ja suu-

ren kuivuuden takia P:n veden haihtuminen on
sangen suuri, joten suolaisuus nousee 3,9-4,i % :iin.

Veden pintalämpö on + 34.5° C, syvemmällä
lämpö on -f 21.5° C. Vuorovesiliike tuntuu vain

heikosti (erotus 0.» m). — Vaikeat tuulisuhteet,

karirikkaus ja kelvollisten salamain puuttuminen
vaikeuttaa merenkulkua P :11a. Siitä huolimatta

P. vanhalla ja keskiajalla oli sangen vilkasliik

keinen. kunnes meritie Afrikan ympäri Intiaan

keksittiin. Suezin-kanavan avaaminen on jälleen

tehnyt P:n tärkeäksi läpikulkutieksi. Satamia:,

Suez. Port Sudan. Suakin. JIasaua. Dzidda. —
P:n rannikot kuuluvat Turkille. Englannille. Ita-

lialle ja Ranskalle. — Nimensä P. on saanut pu-

naisesta ..vedenkukasta" (ks. t.), jonka aiheuttaa

aika-ajoin suunnattomin joukoin esiintyvä sini-

vihreä levä Trichodesmium, erythrceum.
E. E. K.

Punainen rautamalmi ks. Hematiitti.
Punainen risti. 1. Geneven sopimuksessa 1.

konventsionissa (ks. t.) määrätty puolueettomun-

den merkki, jota sodassa on käytettävä osoitta-

maan niitä henkilöitä ja laitoksia, joiden toi-

mena on sairaiden ja haavoittuneiden hoito.

P. r. on .Sveitsin kunniaksi muodostettu vala-

liiton kansallisväreistä siten että, värejä vaihta-

malla, punainen risti on asetettu valkoiselle poh-

jalle. R. E.

2. Sodassa haavoittuneiden ja sairastuneiden

hoitoa varten perustetut yhdistykset, joita on

olemassa useimmissa maissa ja joilla on p. r.

merkkinään. LTseissa maissa on erityisiä nais-

yhdistyksiä, jotka liittyvät p:seen r-iin. P:n r:n

tehtäviin kuuluu sekä toiminta oman maan ar-

meian auttamiseksi että puolueettomien valtojen

kan.salaisten avunanto sotivien armeiojen haavoit-

tuneiden ja sairaiden hoitamiseksi. Toisissa

mais.sa johto on valtion viranomaisten käsissä,

toisissa yhdistykset ovat elimellisessä yhtey-

dessä armeian kanssa, ks. GenSven kon-
ventsioni.
Suomessa perustettiin Yhdistys haavoittu-

neiden ja sairaiden sotilasten hoitoa varten 1876.

Varansa yhdistys saa jäsenmaksuista (jäsenmaksu

sodan aikana 12 mk., rauhan aikana 2 mk. vnio-

dessa: kerta kaikkiaan vähintään 200 mk.) ja
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rapaaehtoisUta lahjoista (rahassa j» tuvunissaK
YhilistNk.-en kotipaikka en HeUinki, hiinniosustojn

voiilian fKTiistua Inyi>^ niaaseuilulle. Sodan aikani
•.Ia! -lys liittyy vastaavaan veniiliiise^n yliilistyk

nyk. II. M. Leskikeisarinnan snojelukson

^iiiut-n). Vliilistyksen ambulnnssi on ollut toi-

mionassa I. v e n ä 1 ii i st u r k k i 1 a i s e s s n so-

dassa (5 kuukautta I ISTTTS (siilien kuului 17

henkilöi; 30 vuotiettä: lioiilettiin 110 Imavoittu-

nutta ja 55 sisiitautista : kustannukset 100,000

mk.) : 2. k r e i k k a I a i s-t u r k k i I a i s e s s a

sodassa 1897 (yliluiikari ja kaksi sairaanhoitaja-

tarta: kustannukset 5.143 ink.l : 3. v e n ä 1 ii i s-

japanilaisessa sodassa 1004-05 (asemapaik-

kana Gunt.^uli Mantsuria.ssa: ambulanssiin kuului

19 lienkiluii: 100 vuodetta: 7 kuukauden aikana
hoidettiio 719 lienkiliiii : kustannukset n. 299,000

mk.i: 4. 19 14 alkaneessa suurvaltainso-
dttssa |2 ambuliinssiaj. a. asemapaikkana Vilno:

henkiliikunta : vliliiäkiiri, 3 aliliiiikiiriii, 8 sniraan-

hoitasatarta tarpeellisine apulaisineen; vuoteita

100-120. — h. asemapaikkana Varsova, henkilö-

kuula: yliliiUkiiri, 5 aliliiiikiiriii. 14 .sairaanlioita-

j.n.irt.i :>puluisineen : 220 vuodetta. Tiitii toista

aiiii'uliiiissia varten Suonien teollisuudenharjoit-

tajut ovat taanneet n. 300.000 mk.
Punainen ruusu ks. Englanti, palsta 719.

Punainen syvänmeren savi, kaukana ranni-

koilta, jonup jokien kuljettamat niantereelliset

sedimentit eiviit eniiii joudu, valtamerien pohja.i

ohuena kerrok-sena peittiivä hyvin hienolietteinen

punainen savi. joka on piiäasialliscsti merenpin-
nalle satanutta tulivuorentulikaa tai merenpoli-

jalla tapahtuneista tulivuorenpurkauksista kotoi-

sin ja sisiiltuä ainaistaan aivan pienen miiärän
elimellisiä jiiiinnuksiiL Savea viiri aiheutuu ki-

vennäisaineksien hajaantuessa syntyneistii rauta-

ja manixaanioksidiliiiikkasista. F. Mncn.
Punainen vaskimalmi ks. K u p r i i t t i.

Punainen verisuola ks. S y a a n i.

Punajalkahaukka i Fnlco jTinnunculua] ven-

pet Imu»/, meillii vain Itä-.Suomessa. harvinaisena,
tavattava jalohaukkalaji. Se nn poutahaukan mit-

tainen, tumniansiniharmaa. siiiirilioyhenet ja ala-

perä punaisenruskeat. Elää koko Itä- ja Kaakkois-
Euroo|>assa ja Län>i-Siperiassa. Unkarin pustilla

yleinen. Asustaa tasankomailla. jokien ja järvien

rannoilla metsiköiden reunoilla. .Syö piiänsialli-

»csti hyunteisiii, erittäinkin sudenkorentoja ja

heinäsirkkoja; myöskin sisiliskoja ja sammakoita,
mutta vain fKjikkeustapauksissa hiiriä eikU ollen-

kaan pikkulintuja. Pesii usein joukoittain sa-

moiisa heudiiissa vanhoihin varislintujen, varsin-
kin peltovariksien pesiin. E. IV. S.

Punajalkakiiala I. r i .s k i I ii ks. K i i s I a t.

Putuijuuri, p u n a j u u r i k a 8 ks. Juuri-
ka<.
Punajuurikas ks. .Juurikas.
Punakampela ks. Kampelat.
Punakivi ks. II o m ii t i i 1 1 i.

Punakoiso ks. .S o I a n u m.
Punakottarainen (Panlor roscu»), tavallisen

kottar.ri,icn kokoinen ja muotoinen, mutta väril-

tiliin vaalean ruusunpunainen paitsi pää töyhtöi-

neen. kurkku, niska, siivet, pyrstö ja alaperä
mustat, vihreänholitavat. nokka keltainen. P. fie-

«ii varsinkin Keski- ja Liln^i .\asiassa, mutta
ajoittain myönkin Kaakkois Euroopassa, esim.
Unkariapa jo melkein siiännöllisesti. .Suomeen ek-

I

synyt liihes parikymmentä kertaa vaellusmatkoil

I laan. Tekee arvaamattoman paljon hyötyä hä-

vittämällä vapllajalieiuiisirkkoja joukoittain. PesS

j
ontossa puussa tahi liietatörnuissä. joskus raken

1
nuksissa. E. IV. S.

Punnkuovi ks. Pitkänokan suku.
Punalntva ks. E n p a t o r i ii m.
Punalevät (Ulioilophiicrtr. Hhodophpln, usein

I

myös Floiidiir). yksi levien lAtgo") piiiihiokista,

jonka i'dustajia kasvaa elupäiissä vain meriss-i.

varsinkin lauhkeiden ja troopillisten rannikko
jen syvemmissä levävyöliykkeissft, Sekovarsi on
tav. punainen, sisiiltäen lelitivihreäil peittävää

p h y eo e r y t h r i n nimistä väriainetta, ja on

aina useampisoluinen, alustaan kiinnittyvä ja hy
vin monimuotoinen, alkaen nipimaisesta kivien

peitteestil tai liaaraisista soluriveistä aina var-

reksi ja lehdiksi erilaistuneihin suuriin muotoi-

hin saakka. Solut ovat usein melkoisessa mtiUrin

orilai-stuneet yiiteyttämis-, johto- ja tukisolukoiksi

ja ovat tav. runsashiiokosellisia ja usein limai-

siksi paisuvia. Siivuton lisäiintyminen on yleistä

ja tapahtuu etupiiässä liikkumattomien, paljai-

den neli-itiöiden välityk.sellä. Suvullinen li-

sääntyminen on p:llä liyvin erikoinen ja osoit-

taa muilla, paitsi /{«iK/iKr-ryhmän lajeilla, joilla

se poikkeaa seuraavasta selityksestä, korkeaa ke-

liityskantaa. Koiraspiioliset sukusolut ovat liik-

kumattomia, veilen kuljettamia siittosoluja,
spermatioita. jotka syntyviit yksitellen siittosolu

pesäkkeissä. Naaraspuolisen elimen muodostaa
munasolu, karpojroni, joka on varustettu pit-

källä karvamai.sella lisäkkeellä, trichopy-
n i 1 1 ä. Siittosolu kiinnittyy karvaan ja hedel-

möittää munasolun, joka kasvaa rihmakimpuksi,
minkä solui.sta useimmiten vain osa joko suoras-

taan tai yhdyttyään ravinuonottoa varten eri-

tyisen apusolun kanssa muodostaa itiöitii tai

itiöitä synnyttäviin kudoksen. Näin syntyvä itiö-

ryhmä, kystokarpi, on usein erityisellä kuo-

rella varustettu. Itiiin itiiessä syntyy usein ensin

eräänlainen alkeisvarsikkomiiodostus ja vasta

siitä varsinainen kasvi. \'ailieet suvullise.ssa li-

siiäntymisessä ovat ilmauksena sukupolvenviiorot-

telusta, jossa siikupuolielimillii varustettu seko-

varsi edustaa suvullista polvea ja liedelmnitetystä

inuna.solusta kehittyvii, itiöitä synnyttävä muo-
dostus suvulonla polvea. P:n sukulaisuus mui-

den kasviryhmien kanssa on vielä hyvin epä-

.selvä. P. jaetaan 2 päärylimilän : lUingicm, alem-

malla kehitysasteella olevia, useinkin levymäisiä

tai nauhamaisia p:iä, ja Floridcrr. kehittyneem-

piä, tav. runsaasti ja hyvin säännöllisesti haa
raisia. U.seita p:iä syödään. Muutamista saa

daan a fra r-n ga r i a (ks, t.). Etonkin pohjoi

sessa Atlantin meressä kasvavien Chondrut
rrispus- ja (lifinrlinn mami(/o/)'i-levicn sekovartta

käytetiiän läiikkeeksi y. m. karrageenin (ks. t.)

nimellä. forriJ/iiiroj-heimossa on sekovarsi mel-

kein aina hyvin kalkinpitoinen ja sen johdosta

usein koralleja muistuttava ja muotlostaa toisi-

naan paksuja merikerrostumia. Meikäläisissä me-

rissä on eräitä pieniä siroja p:iä, joista suvut

Ceramium, Furcrllnria, Phyllnphora, Polyniphonia

ja Khodomcin ovat favallisimniat. Makean ve<len

p:iä oviit meillä koskien kivillä kasvava, soliiiui

iien, ruskeanvihreä /jcmanrn ja erilaisilla esineillä

puroissa, siiolammeissa j. n. e, kasvava, siro, hy-

vin limainen, tav. sinivihreä Halrachospermum.
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Kuva i.Rusko- ja punaleviä" artikkelissa Rusko-
levät. Ä'. L.

PunalyijyTnalmi ks. K r o k o i i 1 1 i.

Panamaa ks. Punamulta.
Punametalli 1. t o m p a k k i, eräs punainen

messinkilaji, joka sisältiiä 80 f;^ vaskea (ks. Mes-
sinki).
Punamulta, p u n a ra a a. hyvin hienoa pöly-

maata tai savimaista maalajia, joka sisältäii suu-

remman tai pienemmän määrän rautaoksidia. Pu-

nainen rautaoksidi värjää koko maalajin kirkkaan
punaiseksi, niin että sitä käytetään punaisena väri-

aineena, jollaisena se kuten yleensä luonnosta saa-

dut väriaineet, on hyvin pystyvä. E. M-nen.
Punanahka. intiaanin kansanomainen nimi.

Punanikkelikiisu, nikkeliini, vasken-

punainen heksagonisesti kiteytyvä kivennäinen.

Sen pinnalla on usein vihreätä nikkelikukkaa.

Kovuus 5,5, om.-p. 7,>-7,;. P. on nikkeliarsenidia,

^fiAs (43,9 % Ni ja 56,i ^c As) ,
jossa arsenikin

sijalla kuitenkin saattaa olla huomattava määrä
(28% saakka) antimonia. Xikkelimalmina tava-

taan p:ua Saksin ja Böömin Erzgebirgessä.

E. M-nen.
Punapuu, punaisia väripuita etupäässä su-

vusta C(Fsalpinia (ks. t.), kuten b r e s i 1 j a- 1.

pernamhukopuu ja sappanpuu. Ber-
liini n-p u n a i n e n on lakkaväri, jota valmis-

tetaan bresiljasta, tärkkelyksestä, liidusta ja alu-

nasta. Afrikkalaista p :t a, e a m w o o d,

saadaan palkokasveihin kuuluvasta Baphia niti-

(/osta. P :ksi nimitetään myös alhaisessa läm-

mössä hiillytettyä, punaruskeaksi käynyttä p y ö-

k i n puuta, jota käytetään kovan kuumuuden
synnyttämiseksi metallurfrisiin ja teknillisiin tar-

koituksiin. Kalifornialainen p. ks. M a m-
in u 1 1 i p e t ä j ä. K. L.

Punarautakivi = punakivi ks. Hematiitti.
Punarintasatakieli ks. Satakielet.
Punarokko ks. Tulirokko.
Punarupuli ks. Tulirokko.
Punas, yksikössä puna, Perun ja Bolivian kyl-

mät vuoristoylätasanpot. Varsinaisella punalla
(3,300-3.900 m yi. merenp.) on vielä asukkaita,

jotka harjoittavat karjanhoitoa ja vähän maan-
viljelystä (ohraa, perunoita, kaalia), mutta ylem-
mällä jtiinn Jrai-alla viljelys loppuu.

Punasetri, punainen setripuu, ks.

K a t a j a.

Punasipuli (Allium vepai. meillä yleisimmin
viljelty A 1 1 i u m- (ks. t.) laji, jolla on punai-

nen t. myös kellervä t. valkoinen
sipuli ja ontot, liereät lehdet sekä
varsi ja lehdet tyvipuolelta turvon-

neet. Kukat ovat valkean vihreitä.

P. on 2-vuotinen ja viljellään sipu-

linsa takia ympäri maapallon, meillä,

jossa sitä tiedetään kasvatetun jo

1600-luvun lopulla, aina Lapissa
asti. Viljelys alkoi eteläisemmissä

maissa jo historiantakaisena aikana.

P:n kotimaa on luultavasti Länsi-

Siperian—Persian seuduilla. Sipulia

käytetään meillä etupäässä maus-
teeksi, eräitä pieniä tav. hopean-

valkeita laatuja hillottuina sokeroi-

tuun etikkaan ja suurikokoisia, mie-

donmakuisia, etupäässä ulkoa tuotet-

Punasipuli. tuja madeira- 1. paistisipuleja koko-

naisina paistettuina ruuaksi. Etelä- ja Itä-

Euroopassa ja Länsi-Aasiassa, jossa p:lla on
suurempi sokerinpitoisuus ja miedompi „sipu-

liumaku", käyttää kansa sitä hyvin yleisesti

ravintoaineena, usein raa'altaankin nautittuna.

P :u muunnos on luultavasti salottensipuli
(ks. t.). A'. L.

Punasotka ks. Sotka.
Punastuminen, häpeän tahi jonkin muun tun-

teen hermoston välityksellä synnyttämä kasvo-

jen ihon verisuonien lamautuminen ja siitä joh-

tuva laajentuminen, mikä ilmenee kasvojen pu-
nastumisena.

Punatauti (dysenieria), erikoisten bakteerien
aiheuttama, kuumeen seuraama, äkillinen tart-

tumatauti, jossa aina taudin ankaruuden mukaan
ilmenee joko vain katarraalisia, mutta vaikeam-
missa tapauksissa myöskin difteriittisiä ilmiöitä

ja kuoleutumisiakin pak.sunsuolen limakalvossa.

P., joka eritoten on liikkeellä syyspuolella kesää
ja syksyllä, esiintyy vaikeana ripulina ja taa-

jana kipua tuottavana tarvepakkona, minkä
ohella ulostuksissa tavataan limansekaista verta.

Ollen luonteeltaan tarttuvaa, tauti vaatii huolen-

pitoa tartunnan leviämisen torjumiseksi, minkä
lisäksi taudin ankaruus jo muutenkin kaipaa
asianomaista lääkärinhoitoa. M. OB.

Nautaeläimissä p. on yksisoluisten pikkueliöi-

den (Piroplasma bigeminum) aikaansaama tart-

tuva kuumetauti. Nämä tunkeutuvat punaisiin

verisoluihin, hajoittavat ne, jolloin solujen väri-

aine vapautuu ja joutuu virtsaan. Tartuntaa vä-

littävät eri punkkilajit. — Yleisoireet ovat

kuumetaudeille tavalliset. Jonkun päivän kulut-

tua alkaa virtsa käydä punaiseksi ja virtsaaminen

tapahtuu vaivaloisesti. Alussa vaivannut umpi
mimttuu myöhemmin ripuliksi, jolloin ulostus on

liman- ja verihyytelönsekaista. Maito, jonka

anti vähenee, saa kellertävän näön ja kitkerän

maun. Vaikeissa tapauksissa heikkenevät eläimet

muutamassa vuorokaudessa niin, että kuolema
seuraa. — Kiniiniä ja s3-dämen toimintaa vah-

vistavia aineita käyttämällä kuin myöskin suo-

jelusistutuksilla on usein päästy suotuisiin tulok-

siin. Kp.

Punatulkku (Pyrrliula), varpuslintusuku, tun-

netaan paksusta ja lyhyestä, joka puolelta kupe-

rasta nokastaan, jossa yläleuka

on vain hiukan pitempi kuin

alaleuka. Useiden lajien koi- |>

ras on toisenvärineu kuin

,

naaras. Elävät metsissä tahi
;

suurissa puistoissa, syövät pui-
[

den silmuja ja siemeniä. Lähes
i

20 lajia ja alalajia tunnetaan.

Suomessa vain .yksi laji. p u n a-

tuikku (P. ruiicillaj. päältä

tuhkanharmaa, paitsi päälaki, i

siivet ja pyrstö, jotka ovat sini-

hohteisen mustat, ja yläperä, Punatulkku (koiras),

joka on samoinkuin alaperä-

kin lumivalkea. Koiraan pos-

ket, kaulan etuosa ja rinta ovat kauniin punai-

set. Naaras on alta ruskeahkonharmaa ja selkä-

puolenkin väri vivahtaa ruskeampaan. Pituus

16,5-19 cm. Elää Pohjois-Euroopassa ja Sipe-

riassa Baikal-järvelle asti. Keski- ja Länsi-Eu-

roopassa läheinen laji, pienempi P. europtea. Suo-

messa p. on yleinen varsinkin etelä- ja keski-
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o«iss:i. mutta kiiy pohjoiseen piiin harviniiispin-

niak^i Avustan kesiillii taajoissa kuusikoissa,

-a puussa. Munia 5 t. 6. sinivilireitiv

; Il jii mustin tuplin. Talvella p. ilmes-

tvv u.iiii>asunuoilIe ja teke« tSIIöiii jonkun ver-

ran Taliinkoa silmuja syöniiillU. Iluononpuoloiueii

lauluja, kutsujiani surumielinen, niiellvttilvii.

K. \V. .*!.

Punavalanta 1. p u n a v a 1 u. punnmetallin

s. o. riiu-aasti vasken sisiiltävUn niessin<;in valu-

minen.
PunaTarpunen ( Carpoducus erylhrinus), 13-14

cm n pituinen pcip|>oslintu. Muistuttaa puna-

tulkkuja, mutta nokka on pitempi, paksu. Viiri

enemmiin talii viihemmiin punainen, varsinkin koi-

ras on kauniisti puuaisenvoittoiuen. naaras on

harmaampi. Jokseenkin yleinen Kaakkois Suo-

messa, muualla man.ssamme harvinainen. Asustaa

pensaikkoisilln mailla ja puistoissa laatien pesiinsii

matalalle puuhun tahi pensaaseen. Eliiii sieme-

nistU. Muuttolintu. Alini kimakka ..hyit liu-tiuu".

— P. on meillii sukunsa ainoa edustaja ; sukuun
kuuluu kaikkiaan n. :tO lajia, kaikki pohj. pallon-

puoliskolla. E. \V. S.

Panavenäjä (vcn. Tscrvonnaja liiisj, puol.

Hus' Czrrirona) on .saanut nimensä T.servenin

kaupungista, joka oli muinai.sen Galitsin I.

Punavenäjiin ruhtinaskunnan vanhimpia kaupun-
keja. P.. joka käsitti nykyisen Iti\-Galitsian. oli

vanhimpia ven. ruhtinaskuntin, ja joutui 1386

lopullisesti Puolan yhteyteen tavallisena maakun-
tana. J. J. SI.

Punavuoto, erilaisista syistä aiheutuva veri-

nen vuoto naisen synnyttimistu.

Punch l]iankj (engl.. < it. Piilcincll<i,

k», t.i tarkoittaa enpl. nukketeatterin ilveilijä-

txyppiU, jonka mukaan on saanut nimensä
Lontoossa 1841 perustettu Englonnin huomatta-
vin pilalehti „P. o r the London C h a r i-

» a r i". THmil viikottain ilmestyvä, valticllistn

ja yhteiskunnallista elämää verraten maltilli-

sesti ivaileva, mutta ainakin viime vuosisadalla

sanpen vaikutusvaltainen kuvalehti on Englan-
nin ylemmän keskiluokan perheiden äänenkan-
nattaja. Sen kirjallisista avustajista kuuluisin

on Thnckeray. Taiteellisesti sen kuvitus, jona
enimmäkseen on käytetty puupiirroksin, on ollut

heikonlaista, lukuunottamatta sen joitakuita

BDiiiokkaita piirustajia. kuten esim. .Tolin Tjoech

(k. 18C4). Sir John Tenniel (s. 1820). Ch. Keene
(k. 1891), G. du Mnurier (k. 189Ö) ja Phil .May

(g. 1864). [The first fifty years of the P."
MÖOO) ja Spielmann, ..HistorV of P." (189.')).]

E. Rr.
Punctnm (Int.), piste.

Pundiitti 'hindukielellä pnvdit). alkuaan sans-

kriittiin ja hindulaiseen lakiin perehtynyt kir-

janoppinut; uudemmasta merkityksestil ks.

Nain S i n (j h

.

Punellajärvi (myita Punnelinsjärvi),
liioiinonih.inn. saarckaa järvi I>open pitäjän lou-

ii.ii-o.a<',a. Mustionjoen vesialueeseen kuuluvan
Pyhiijfx-n latvoilla. Keritty- ja Sakarnjärvicn vä-

linsä; 1(i8 m yi. merenp., pit. n. 4 km. P:n luo-

tei>r.inn»llii Salmion kartano ; sen viereisellä

miii-ltii k.iiini-. näköala yli järven. A. Unen.
Punettuma k». Vihurirokko.
Punica ip-anatum ks. G r a n a u t l i o m e n a-

p u n.

Punjnb (i<andia'b/, provinssi Intian kei.sari

kunnassa. Intian luoteiskulmassa, Soliman-vuoris-

toii ja Induksen sekii Himalajan välissä. Paitsi

provinssiin viilittiimästi kuuluvaa aluetta, 256,794

km». 19.!iS:i.l2S as. (1911) P. käsittää ,54 suojelus

valtiota (suurinimat l<alia\valpur, Patinla. Chanilm.

Jiiul. Mandi. .'<irmur, Nahha. Kapiirthala) . n4,ti(iH

knr. 4.212.794 as.. 1. kaikkiaan X51.ti37 km',

23, 79"),922 as. — Lukuunottamatta pieniä osia Ili-

nialajn- ja Solimnn vuoristoa sekii nuiutamia .\ni

vnlli'n harjanteita P, on yhteniiislii. ainnluoiitoista

tasankoa, joka on nuiodostuiiut IndiiU.seii ja sen

suurien, vaikka liikenteelle vähäarvoisien lisä

jokien (,Ihelam, Cheiuil). Havi. Ueas, Sutlej; P. =

..viidenvirran maa") tuumista aineksista; idässä

tähän yhtyy osa tiangeksen laaksoa (,Iuniiia-j<)ki)

Ilmasto kesällä tavattoman kuuma, talvella vii

leä, terveellinen. Epiiterveellinen sadeaika on ke-

säk.-syysk ;ssa; tammikuussa sataa myiis. Säleen
tulo on riippuvainen Beiignalin lahdelta puhalla

vistn moiisuiiniluulista ja vaihlclee eri osissa 107

(lännen arolla) 914 mm ^vuoristossa), .'\iiioaslaaii

vuoristossa on metsiil. \"iiestön päiiiyliniät

muhamettilaiset 12.275,477, liiiidulaiset 8.773,021,

sikhit. 2.883,729 (95.»% intian sikheislä), kristi

tyt 199,751 (1911; 1901 66,591 henkeä). N. 18

milj. puhuu punjabia. 4 niilj. hindustania. Kan-
sanvalistus vielil nlhaiselln kannalla, mutta no-

peasti kohoamassa ; 1911-12 kouluissa kiivi 381,113

oppiln.stn. -— Päiielinkeinoa. maanviljelystä har-

joitetaan menestyksellii laajojen kastclulaitosleii

avulla; viljellyslii maasta 39"^, on kasteltiin.

Vuodessa korjataan kaksi .satoa. Päilvilja on

vehnä, jonka salo n. 38^^. koko Intian velinii

sadosta. \'ielä viljelliiän palkokasveja, riisiii.

öljysicnicniii. sokeriruokoa, puuvillaa y. m. Kar
janhoito viiliemmän mainittava. iMIiHTaalikiiii

nan tuotteista on tärkeä suola. 'relidasleoUisuu-.

alullaan (puiivillatelitaila) . käsiteollisuus merkit

tävämpi. Rautatieverkko verraten taaja. Kauppa
paikkoja; Liihore. .Aniritsar. Multan, Unihalla,

I)elhi. Viljaa viedilän P;sta suuret määrät. Uiko
maankauppa kiiy Karaclii'n ja IJomhayn kaulin.
— Hallintoa hoitaa lieulciiinitt)nvirnnr, jonka
rinnalla 26-jäseninen lakinsäiilävä neuvosto (uu-

distettu 1909). Paikallishallintoa varten P. on
jaeltu 5 alaosastoon. Tiliv. 1911-12 provinssin tu-

lot olivat 129.J milj., menot 91,« milj. mk. -

Historia. P. on ammoisista ajoista alkaen oi

lut se portti, jonka kautta vieraat vallnittajal.

kuten .'\leksanteri Suuri, afganilaisel. talaani.

mon^'olit ovut tunkeutuneet Intiaan; 1500 liivull.i

alkaen P:n herroina olivat sikhit, jotka 1000 lii

viin alusta yhfämitlna olivat taisteluissa suur

mo^'ulin. persialaisten, affianilaisten ja vihdoin

englantilaisten kanssa. Xiinieniaiiiilut kukistivat

sikhit lopullisesti 1849 Viime aikana I':ssa on

ollut huomattavissa ilmiiiitil sisäisestä levolto

muudesta ; se puhkesi 1907 ilmoille Havviilpin

dissa. Kulto ja malaria vähensivät P:n asukas-

määrää 1901-11 2.1 %:IIa. E. E. K.

Punkaharju. 1. Luonnonihnna, 7 km jiitkä.

vierinkiviliarju Kerimäen pitäjässä; kulkee ka

peana harjanteena P ii r u v e d e n loutiaispääri poi

kithc erottaen Suuren Puruveden PietiesUt-Piirii

vedestä. P. liittyy pohjoispäässään viilittömästi

koillispuolella olevaan lakciinn, isohkoon T^au-

kansaarcen, ollen siten oikeastaan siitä läh

tevä pitkil ja kapea niemensiiiknle, josta varsinni
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sen Laukansaaren eteläosan erottaa Laukanlahti,
lännenpuolella. kapeain maakannasten P:uun yli-

ilistiimiinil on Takaharju, jonka P:sta muu-
ten erottaa pieni Valkiajiirvi ja Aijänlahti.

P. kulkee siitit lahtien kapeana harjuna kaakkoa
kohti, ainoastaan keskikohdalla leveten hiukan
muodostaen sivuilleen muutamia pieniä niemek-
keitä, nimittäin Mustaniemen Pieneen-Puruveteen,
ja Kuikonnienien sekä Pentinniemen Suureen-
Puruveteen Laukanlahden suulle. P:n erottaa
luoteispäässä mantereesta Tuunaansalmi
(ks. t.) ja kaakkoispäässä Punkasalmi
(ks. t.). Keskipalkoillaan, nykyisen ..kivisillan"

luoua P. painuu aivan lähelle vedenpintaa; siinä

on vain korottamalla maantie saatu kestämään
korkean veden vaikutuksia (korokkeen alitse on
kaivettu venekulkuväylä, joka on myös syven-
netty kalojen nousemista varten Laukanlahteen,

SELITYS

MÄNTYÄ

SEMBRflMÄNTVÄ

KUUSTA

PIKTAKUUSTÄ

LEKTIKUUSTA

LEHTIPurTA

nulNAISMERKKEJÄ .

Maisema Punkaharjulta.

kun nykyinen ratapenkere sen estää toisaalta)

.

P. on jo vanhastaan Suomen kuuluisimpia luonnon-

nähtävyyksiä ja sellaisena Imatran jälkeen maan
suosituin matkailijapaikka. ilatkailijaliikettä var-

ten on olemassa 2 hotellia, ^altion hotelli lähellä

Tuunaansalmea ja Finlandia-matkailuyhtiön ho-

telli Laukanlahden koillisrannalla. — Erikoisesti

huomattuja näköalapaikkoja lukemattomien jou-

kossa ovat: ,,Runebergin kumpu" (..Heinäkuun

5:s päivä" runoiltu siellä), palovahdin (ennen

metsävahdin) asunnon seutu (Keski-P :11a), Hyn-
ninsaari y. m. m. P:n pohjoispään lähettyvillä

Laukansaarella on lehtikuusimet.sikkö. — P:lla

on useissa paikoin huomattavissa vallituksia en-

tisten sotain ajoilta (palovahdin asunnon lähellä,

Kirkkoniemellä ..kivisillasta" luoteeseen y. m.)

.

— P. on valtion omistama kruununpuisto,
jollaiseksi se tuli tilusvaihdon kautta 1843 (koko

iijii «kivisillan'* kohdalla.
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kruununpuisto käsittitli pnit.^i varsinaista IVun
fir>I.« ha] vielii Bemilan '« manttaalin tilan

4'.'. «1 ha] laukansaaren kyläu). — Takaharjulla
-t,.>it!>r^ Takaharjun k o u h k o t a u t i-

parautola iks. I.). — P:n ylitse. pUUstii piiä-

hiin. kulkee Savonlinnan-Parikkalan maantie
I itt.iknlku iHiissii olevien salmien yli). Nyky-
.i.i:i vrsta liH>t>) kiiy P:ua myöten Savonlinnan

aie. joka kuitenkin on rakennettu siksi tulita-

i-ttei se sanottavammin hiiiritse harjun rau-

haa muualla kuin ]':n eteläisimmiissli osassa.

Punkasalmen ja Tuunivunsalmen yli on raken-
't- 1 rautatiesillat. ?ekä Laukansalmen poikki

• l^nkere. jot;» myöten rata siirtyy P:lta

iviiiKunniemestUi Ijiukansaareen. — P:lle on
mukavin matkustaa joko laivalla Savonlinnasta
tai rautateitse (P:n tai Punkasalmen aseniillc).

[II. Ber^hell, ..Puukaliarju" i Suomen matkailija-

yhtlistyksea julkaisuja. 11106).) — 2. Kantatie-
aseina tV I.). Savonlinnan radalla. Punka.sal-

men ja Kulennoisten asemien viilillii. '<4 km
Elisenvaarasta. 28 km Savonlinnaan; etäisyys

HeUinfristii 480 km. L. tl-nen.

Punkajoki I. P u n k a I a i t u m e n j o k i,

Loimijokeen ik>. t.i oikealta laskeva sivujoki.

Punkalaidun iruots. Punkalaitio I. Pun-
;:a 1 a i t i IM. 1. K n n t a, Turun ja Porin 1.. Loi-

maan kililuk.. Punkalaitumen nimismiesp. : kir-

kolle Humppilan asemalta 30 km ja Urjalan ase-

malta 33 km. Pinta-ala 340,: km', josta viljeltyä

inaara (1910) 8.873 ha (siinii luvussa luonnonnii-

tyt 911 ha, puutarha-ala IG.t: ha). Manttaali-
muurit 45 *'/«. lalonsavuja 158, torpansavuja 253
ja muita savuja S83 (1907). 0.406 as. (1913);
1.494 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelin-

keinonaan harjoittavia 951 (1901). 988 hevosta.

3.440 nautaa (1911). -- Kansakouluja 8 (1914).

Säästöpankki. Kunnanlääkäri, .\pteekki. — Teol-

lisuuslaitoksia: 3 osuusmeijeriä, 1 yhtiömeijeri.
— 2. Seurakunta, konsistorillinen, Turun
arkkihiippak.. Porin ylärovastik. ; Huittisten
emä.seuraknnt.ian kuuluvuksi kappeliksi muo<los-

tettu n. 1541 osista Huittisten, Tyrvään, Vesilali-

den ja Urjiilun pitäjiä, tuli itseuäi.seksi klirakun-

noksi 1639. — Kirkko puusta, rak. 1774, korjattu

JB laajennettu 1873. L. ll-nen.

Punkasalmt 1. .Salmi Suuren- ja Pienen-
Puruvfilfii välillä Punkaharjun (ks, t.) kaakkois-
pää/tsä. .Salmen yli rakennetu-isa rautatiesillassa

on 2 kiinteäil osaa (jännevälit 36,e m) ja kään-
nettävä osa (5,«-)-13.> m), jonka vapaa aukko
10 m. — 2. Rautatieasema (V 1.), saman-
nimisen salmen mantereenpuoleisella rannalla, Pu-
tikon ja Punkaharjun asemien viilillä Savonlinnan
radalla. 4S km Klisenvaarasta. 34 km Savonlin-
naan: etäi.yy< IIel"iiipistä 474 km. //. Jl-nen.

Punkit I Araritia/. lajirikas humäliiikkieläinten
lahko, jonka eduittajain ruumis miltei aina on
yksiosainen ja useimmiten myös muodoltaan palle-

rcinen. Kfxiltaan p. ovat pieniä, vuin harvojen
lajien pituus nousee yli 2 mm:n: toisia voi vain
vaivoin tai ei ensinkään havaita paljain silmin.
Suureksi osaksi p. ovat loisia tai puoliloisiu. eläen
koKvi- ja eläinnesteistä. Ruumiin pieninis ja elin

tATat ovat aiheuttaneet erinäinten lajien rnken-
Iretaa vksinkerlaiHtumista, m. m. saattavat esim.

yd&n ja hengityselimet (hengitysputket, traelieat)

puuttua. P:n yksilökehityksestä mainittakoon,
että munista kuoriutuvilta toukilta puuttuu vielä

viimeinen jalkapari, joten ne 3-jalkaparisina

muistuttavat täi-lajeja, P:n monistu heimoista ja

lajeista mainittakoon seuraavat: 1. Ainakin

I

taysinkasvaneina vapaasti eläviä: j u o k a u-p.

I Trombia id<r). joista monet ovat heleän piinai

>et väriltään, enimmäk.seen tummat m a a p.

lOribalidcF) sekä vesieläniään mukautuneet
V e s i-p. f llyjrachnida) nuiavesissii ja m e r i-p,

I Ilalaciirida t merivetlessä. 2. Erinäisistä orgaa-

nisista talousuineksista eläviä: heimo Tyroyly-

phidcr, joihin kuuluvat vanhassa juustossa asus-

tava junstopuukki (Tiirogltiphus siro), jau-

hoja pilaava jauho punkki fTyroghjphu» 1.

AUurobius faritKrl sekä hyönteiskokoelniia hävit-

tävä T. dmistatrix. Näihin voimme olikii myös-
kin lukea heinä-p. (Tarsonomidat, jiiidi'ii edus-

tajista toiset lälieten elintavoissaan loisoläjiä ai-

heuttavat valkotähkäisyyttä heinä- ja viljakas-

veissa. 3. Puoliloisina elävät puuntait (Ixo-

did(e), joukos.six tavallinen p u u n t ä i I. p u n-

tiainen (Jj-odcs ricinus). jonka naaraat met
sissä käyvät ihmisten ja eläinten iliolle verta

imeäkseen ja siinä onnistuessaan paisuvat ime-

nuistään verestä pavunkin kokoi.seksi (11

nmi) ; täyteen tultuaan ne pudottautuvat pois

uhristaan (koiraat ovat pienempiä, eivätkä ota

ravintoa), ja täi-p. (Para.iitidce 1. (lamasi(I(B):

näihin kuuluu m. m. päivin piileksivä, mutta
öisin linnuista verta imevä lintutäi (Der-

matiyssiis (ivium), joka asustaa myös kanaloissa;

osa heimon jäsenistä elää myös täysiloisinu, kuten
kovakuoriaispunkki ( Parasitus I. Gama-
sus colcoplcrorum) ja k i m a 1 a i s p u n k k if P.

I. G. honiboruml. 4. Tiiysiloisia ovat k a s v i-p.

lEriopliyidtv), jotka asustaen knsviosien sisässä

saavat niissä erilaisia sairaloi.suuksia aikaan,

s y y h y-p. (Sarroptid<e), joiliin kuuluu orvas-

keden ohuissa paikoissa, kuten .sormien välissä

asustava, ihoon käytäviä syövä ja siten vaikea-

laatuisia syyhelmiä aiheuttava syyhypunkki
(Harcoptes acabici) sekä t a I i r a u h a s-p, (Demo-
dicidce), joista talirauhaspunkki fDemo-
dcx folliculoriim) loisii iliniiscn depeneroiluueissa

lalirauliasissa. Tässä mainitut täysilois-p. ovat

kaikki mikroskooppisen pieniä; kasvi- ja tali

rauliaspunkkien niumiinmuoto on sitäpaitsi pitku

lainen. — Kuvia ks. Il ä m ä li ä k k i e 1 ä i m e t.

r. n. J-i.

Punktatsioni (lat. jiKnc/uni = piste), .sopimuk-

sen luonnos, joka sisältää aiotun sopimuksen pää-

kohdat; .sopimussuunnitclma; ks. Sopimus,
Valtiosopimus.
Punkteerata (< lat. p«nc(Mm = piste), mer-

kitä pisteillä. i)ilkMttaa; (itäm. kielis.sä) varus-

taa kirjoitus uäntiömcrkeillä; (taiteessa) ks, K u-

v ,1 n V e i s t o t a i d e. — vrt. Punktsioni
ja P u n k t u n r i.

Punktsioni (lat. p«nc/ttm = piste)
,

jossakin

ruumiinontelossa tai muualla ruumiissa olevan

nesteenkasaantumisen näytteen ottamista tahi

tyhjentamistil varten toimitettu pisto tai muu
sentapainen toimenpide. P. toimitetaan usein n. s,

p. -ruiskulla, jonka kärki painetaan siihen ruu-

miiiikolila.in. josta nestettä tahdotaan imetyksi.

Punktuuri (ks. Punkteerata) I. tul
käin. Icirjnp.. no painokoneen keliilcikoliykseeii

tai alistiispöydän alla olevaan tankoon kiinnitet-

tävät kilrjelliset nastat, joiden tehtävänä on ,, re-

kisterin" aikaansaaminen (s. o. arkin kummal
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lekin puolen painettavan t«kstin tarkalleen vas-

takkain satuttaminen. Toista puolta painaessa

nastat tekevät arkkiin reikiä, joihin nastat toista

-iviia painaessa sattuvat.

Punnanmaa, vanhempina aikoina käytetty
oiaaahieen mitta. ks. Punta.
Punnerruspuu ks. V o i m i s t e 1 u t e 1 i n e e t.

Punnitus k^;. Nivelleeraus.
Punnituskone, vaakitus- 1. nivelleerauskone,

ks. Nivelleeraus.
Punnus ks. \' o i m i s t e 1 u t e 1 i n e e t.

Puno. 1. Departementti Perun kaakkoiskul-
massa. Bolivian rajalla. Titicaca-järven länsipään

ympärillä; 106.731 km', 537..345 as. (1906). —
2. Edellämainitun departementin pääkaupunki
(Conocpciön dc P.), Titicaca-järven länsirannalla,

Mollendon-La Pazin rautatien varrella. 3.860 m
yi. merenp. ; n. 9,000 as. Tuomiokirkko, yli-

opisto. Kauppaa Bolivian kanssa.

Punssata, suorittaa pakotustöitä n. s. kuosi-

raudalla 1. punssilla.

Punssi (engl. punch), ruots. kansallisjuoma,
valmistettu sokerista, arrakista ja vedestä; p :ksi

nimitetään myöskiu eräitä muita liköörintapaisia

juomia.

Punssi (it. putizone, saks. Bunzen t. Punzen),
kuosirauta.

Punta (saks. Pfund. engl. Pound, ruots. pund).
1. Painoyksikkö monessa valtiossa, suuruudeltaan
vaihteleva, esim. Tanskassa = 500 g. Englannissa
ja Pohjois-Ameriikassa = 454 g. Venäjällä (funt)

= 409 g. — 2. Englannissa (pound sterling) raha-

yksikkö = 20 shillingiä = Smk. 25 : 22. i.

Punta oli keskiajalla ja uuden ajan alkupuo-
lella Ruotsi-Suomessa yleisesti käytetty Viljamitta

ja vastasi Ruotsissa 8 ja Suomessa tav. 6 pannia
(ks. t.). Maatilan suuruutta ilmoitettiin tähän
aikaan kylvömäärän mukaan myöskin punta-
luvuissa. E. A. P.

Punta Arenas f-e'-}. 1. Kaupunki ^PMiifarena-sj

Costaricassa. Ison valtameren rannikolla Nicoyan-
lahden itärannalla, Costariean poikki kulkevan
radan länsipäässä; 4,692 as. (1912). — Epäter-
veellinen. Costariean tärkein Ison valtameren
satama ; hyvät salamalaitteet. Viedään kahvia,

banaaneja, väripuuta, kautsukkia y. m. — 2. Kau-
punki Etelä-Chilessä, Magalhäesin-salmen pohjois-

rannalla. Magellanes-territorin pääkaupunki ; n.

10.000 as. — Viedään puutavaroita, villaa y. m.
Laivaliikenne vilkasta.

Puntalästi, keskiajalla ja uuden ajan alussa

maassamme käytetty viljanraitta, käsitti tavalli-

sesti 12 puntaa eli 48 tynnyriä, samoin kuin
lasti. Joskus se kuitenkin oli pienempi, niinpä
Itä-Suomessa vain 36 tynnyriä. [K. R. Melander.
..Muistiinpanoja Suomen mitta- ja painosuhteista"
Ri.-t. Ark. XT.j

Puntari, pikavaaka. jonka asteikolla varuste-
tun varren toisessa päässä on painava ponsi,

toisessa päässä koukku ja keskellä holkki vaaka-
terineen ja kahvoineen, jota punnittaessa siirre-

tään, kunnes p. on tasapainossa. Kaupassa käy-
tetty p. pitää kruunata vähintään joka kolmas
^uosi. V. L.

Puntarpää ks. Alopecurus.
Punttaus ks. P o n t a t a.

Puntti I ruots. hunt). nippu.

Puntuksen kaivannot, sillat ks. Pontuk-
sen kaivannot, sillat.

Puodinkylä (ruots. Botby), maatila Hel-
singin pitäjässä, 10 km Helsingin kaupungista
koilliseen P:n lahden rannalla, käsittää 5 tilaa,

yhteensä 2,s manttaalia, n. 600 ha. Laivaliike
Helsingistä. 1600-luvulla omisti tilan Helsingin
pormestari Gabriel Tavast, jonka tyttären nai-

misen kautta se siirtyi LindcranlzsuvuUe, seur.

vuosis:lla Jägerhorn- ja Clayhills- ja 1800-luvullu

Melan-suku sekä kunnallisneuvos J. F. Lindroos
ja nyk. (1914) kauppias L. Lerehe. Lähellä kar-

tanoa olevalla Linnamäellä (Slottsbacken) on
muinaislinnan jäännöksiä. Tästä muinaisjäännök-
sestä lienee saanut nimensä P:n lahden rannalla
oleva Borgsin ratsutila. A. Ei.

Puola. 1. Nimi Puola (puolaksi Polska,
ven. Poljsa) tarkoitti alkujaan vain Warte-joen
ympärillä asuvia poljaaneja, joiden nimi vielä

elää saks. nimityksessä Polen, lat. Polonia ja isl.

Pulinaland. Veikselin yläjuoksun varrella asuvia
slaavilaisia nimitettiin visljaaneiksi, ja itäiset

naapurit, liettualaiset ja valko- sekä vähävenä-
läiset käyttivät puolalaisista, edelliset nimitystä
lenkai. jälkimäiset nimitystä Ijah, joka samoin-
kuin liettual. lenkas palautuu muotoon lenh. Puo-
lan valtakunnan kehto oli poljaanien maassa,
nykyisessä Posenin maakunnassa, joka kauan oli-

kin tunnettu Varsinaisen eli Suur-Puolan (puol.

Wielkopolska, lat. Polonia maior) nimellä. Täällä

alkaa 900-luvulla Puolan historia. Ensimäinen
tunnettu hallitsija oli Mieszko, Piastein sukua.

Hänen oli pakko tunnustaa Saksan keisari lääni-

herrakseen, mutta ollakseen mahdollisimman vä-

hän riippuvainen keisarista hän m. m. solmi

sukulaisliittoja naapuriruhtinaiden kanssa. Saa-

dakseen myös tukea roomalaiskatoliselta kir-

kolta hän kääntyi kristinuskoon 966. Valtakun-

nan perusti varsinaisesti hänen pcikansa Bole-

slav I Chrobry. Hän laajensi v:n 1000 vaiheilla

alueitaan valloittamalla Pommerin. Sleesian,

Krakovan ynnä Määrin ja teki Puolan kirkolli-

sessa suhteessa Saksasta riippumattomaksi perus-

tamalla Gnesenin arkkihiippakunnan. Siten syn-

tyi itsenäinen P., joka ulottui Itämerestä Dnepriin

ja Kiovan seuduille. Papiston suostumuksella

Boleslav otti 1024 kuninkaan nimen. Hänen kuol-

tuaan 1025 menetettiin kuitenkin useita osia

valtakunnasta : tanskalaiset valloittivat Pomme-
rin, unkarilaiset eteläisiä, venäläiset itäisiä

alueita. Myöskin täytyi P:n hallitsijan jälleen

tunnustaa Saksan keisari lääniherrakseen. Lisäksi

syntyi sisäisiä levottomuuksia, kun talonpojat

nousivat vastustamaan kristinuskoa, ja vanha
perintöaateli riitautui nuorempien, kuninkaiden

tuomien „ritarien" kanssa. Rauhattomuuksien
aikana kuningas Kazimierz (Kasimir) X poistui

maasta, mutta pääsi saksalaisten avulla takaisin

valtaistuimelle 1040 ja koetti masentaa paka-

nuutta tukien kirkkoa. Papisto kuitenkin

pyrki ennen pitkää irtautumaan maallisen val-

lan alaisuudesta, ja Boleslav II, Kasimirin poika,

joutui kiivaaseen riitaan kirkon kanssa. Kan-
sakin, monien sotien rasittamana, kapinoi ja

kuningas ajettiin maasta. Hänen veljensä Vladis-

lav I :n täytyi antaa osia valtakunnasta kah-

delle pojalleen, jotka isän kuoltua joutuivat kes-

kenään taisteluun. Se päättyi niin. että toinen

heistä, Boleslav. pääsi voitolle 1102 ja tuli ku-

ninkaaksi nimellä Boleslav III. Ollen urhokas

soturi hän laajensi valtakuntaa, niin että se jäi-
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lc«n ulottai aina It&ii<ere«u a«ti. Bole^laviu kuol

tua 1138 jarttiin valtakunta liSnen mlUiriiykseui^U

mukaisesti h&ueu [>oikiiMisa kosken siteu. ettU

vanhin. Vladislav II. tuli Krakovan ja sen yni

IdristJvn valtiaaksi, jn muut saimt mikä mitäkin
alueita. Krakovaa rulitinanlla oli ylilierruus. ja

senjälkeeu muut puol. rulitiniiat olivat pitkiä

aiLoja Krakovan suurirulitinann alaisia.

Hajaannuksen ja valtakunna.n
uudistuksen aika. Kuu Vladislav koetti

k»rkoittaa veljiään heidän maistaan, niin luin

menetti itse valtansa. Kiitaisuuksien julkeon

puä$i Kasimir II Spra\viedli\v\- (Oikeamielineni

1177 valtaistuimelle. Hänen hallitessaan kutsut-

tiin 1180 maallisten ja hengellisten ylimysteu

kokous neuvottelemaan ruhtinaan kanssa valta-

kunnan asioista, sekä järjestettiin vallanperimys
krakovalaisessii osassa. Ylemmät säuiyluokal sai-

vat oikeuden ruhtinaan valitsemiseen, mutta va-

littavan tuli olla Kasimirin suvusta. Kasimiriu
kuoltua 1194 syntyi ylivallasta pitkällisiä riitoja,

joiden aikana taistelevat ruhtinaat hakivat

hengellisten suosiota ja antoivat niille uusia oi-

keuksia. Siten hengellisen säädyn a.sema yhä vah-

vistui. Valtaistuintaistelujen ohella Vähä-P:n
(myöh. Länsi-tialitsian) ruhtinaat koettivat saada

myös Suur-P:n valtansa alle. Henrik llursknan

hallites.sa mongolit uhkasivat maata. P. ei kui-

tenkaan joutunut heidän valtansa alle. sillä suu-

ren Liegnitrin taistelun (1241) jälkeen mongolit
kääntyivät toisaanne. Samalla vuosisadalla saks.

vaikutus alkoi tunkeutua P:aan. ^leesia. ellen

muusta Puolasta erillään, saksalaistui. ja Saksan
ritarikunnan alueesta muodostui vähitellen P:n
ja Itämeren välille saks. valtio, .\atelin ja pa-

piston suo.-imina saksalaisia asettui itse P:nkin
alueelle, muodostaen kaupunkeja, joissa vallitsi

saks. kaupunkijärjestys. Aatelissääty tuas kas-

voi no|)ea>ti sen jolidosta, että alueruhtinnat ja-

koivat run<aa.sti aate1i^a^voja. Talonpojat alkoi-

vat joutua riippuvaisuuteen aatelista. Vuosisadan
lopulla hallitusvalta yhä heikentyi jatkuvien tais-

teluiden aikana, joita ruhtinassukujen jiusenet

kävivät ke-ikeniUln. Sekä Suur- että VäliäP. jou-

tui joksikin aikaa Böömin vallan alle. kunnes
Vladislav Tx>kietek (Kyynäränmittainen) pääsi

P:n voltiaaksi. Paavin suostumuksella liän 1320
pani päähänsä kuninkaankruunun ja otti nimek-
seen Vladislav I (oik. järjestyksessä 4:s). Hä-
nen poikansa Kasimir III .Suuri (1333-70) vah-
visti kuninkaan valtaa. Sopimuksen perustuk-
sella Kasimir jätti .<ileesian Böömille, ja käy-
tyään pitkällisiä taisteluita Saksan ritarien

kanssa hän luovutti heille Ponimerin. mutta
kaakossa voitettiin uusia alueita valtaamalla

o«ia nykyise-vtä Itä-Oalitsiasta ja Volyniasia sekä
Bukovina ja Bessarahia. .Sisäisissä oloissa teh-

tiin monia parannuksia. .Säätyjen keskinäiset

suhteet järjesteltiin, lait koottiin ja yhteinen
lakikirja valmistettiin koko P:aa varten. Talon-
poikia suojeltiin sorrolta, jonka johdosta Kasi-

oiir sai nimen „talonfioikaiskuningas", kaupun-
keja rakennettiin ja Krakovan yliopisto perus-

tettiin 1364. Valtakunnan taloudelliselle kehityk-

selle kohtalokkaaksi tuli juutalaisten asettumi-
nen maahan. Kasimirin jälkeen, hänellä kun ei

ollut f>erillistii. kruunu siirtyi hänen sisarensa-

pojalle I.iidvik .Suurelle. Unkarin kuninkaalle.

Turvatakseen vallanf>erimyluen tyttärelleen Lud-

vik koetti taivuttaa aatelia tuumiinsa ja antoi

sille oikeuksia, m. m. verovapauden. Kuitenkaan
eivät puolalaiset hänen kuoltuaan 1382 kannatta-

neet |>ersonaaliuiiioiiia Unkarin kuussa. Kruunu
annettiin Ludvikin nuoremmalle tyttärelle Hed-
vigille. ja hänet pakotettiin ottamaan puolisok-

seen Liettuan suuriruhtinas .lagello. Tämä, J a-

ge Ilojen suvun kantaioä. kruunattiin P:n ku-
ninkaaksi 138ri Vladislav II :n nimellä.

Mahtavuuden a i k a. .\jatus P :n ja Liet-

tuan unionista oli syntynyt ni. m. sen johdosta,

että tahdottiin turvata maata Saksan ritaristo»

Vastaan. Ulkosuhteissa näkyivätkin ennen kaik-

kea unionin hyödylliset vaikutukset, mutta kan-

sallinen ja uskonnollinen yhtenäisyys oli kadon-
nut, sillä Liettuan suurirulitinaskunnan asukkai-

den enemmistön muodostivat (valko- ja vähä-)

venäläiset, jotka uskonnoltaan olivat kreikkalais-

katolisia. P. saavutti naapurimaihin nähden
aivan toisen a.semnn kuin ennen. Pian. 138",

Puna-Venäjä (Itä-Galitsia) yhdistettiin lopulli-

sesti P:aan. .Saksan ritari-sto voitettiin 1410 ja

Podolia valloitettiin 1431. P:n ja Liettuan unio-

nia oli vahvistettu Ilorodlossa tehdyllä sopimuk-
sella, jolla Liettuan aatelisille annettiin tiiydet

puolalaiset aatelisoikeudet, ja unioni kesti, vaikka
Vladislavin vallanhimoinen serkku Vitold. joka
oli asetettu Liettuan käskynhaltiaksi. koetti sitä

saada rikotuksi. Kuningas Vladislavkin mielis-

teli aatelia saadakseen sen tunnustamaan hänen
sukunsa perintöoikeuden. Hän soi sille 1433 mel-

koisia oikeuksia Krakovan konstitutsionilln. jota

on sanottu P:n aatelin Habeas corpus laiksi.

Siinä näet m. m. säädettiin, että aatelisniicstä

ei saanut vangita, ellei häntä tavattu rikoksen

teossa, ja konfiskatsioni oli sallittu vain tuomio-

istuimen päätöksen perustuksella, .^atplille kuu-

lui myös veronmyöntämisoikeus. Se käytti vai

tilansa manpäivillii (scjmik), joiden vaikiitusval

taisimpina aineksina olivat korkeimmat hovi-

virkamiehet. maakuntien maaherrat ja linnan-

päälliköt sekä piispat, ja joiliin joskus myös tär-

keimpien kaupunkienkin edustajat ottivat osaa.

— Vladislav III:n, edellisen kuninkaan pojan,

alaikäisyyden aikana aateli saavutti yhä enem-
män etuoikeuksia. Hussilaisoppi oli alkanut

levitä P:aan. mutta katoliset tukehuttivaf sen. He
saivat myös aikaan, että kuningas Vladislav

valittiin 1440 myös Unkarin kuninkaaksi. Turkki-
laisia vastaan käydyssä taistelussa hän kaatui

Varnan luona 1444. ja P:n ja Unkarin yhteys

päättyi siilien. Kasimir IV (kuninkaana 1447-92),

Vladislavin veli, koetti alemman aatelin avulla

vastustaa siiuraatelia. Näistä ajoista on alkuisin

P;n valtiopäivien (scjm t. sejm tralnp) jakautu-

minen kahteen osastoon: senaattiin, joka oli kor-

keimpien virkamiesten. ja edustajakanuiriin
lizhii priKrlskn). joka oli maalaisaatelin edustus-

laitos. Viimemainittu, jolle lainsjlädäntö ja ve-

rotusoikeus pääasiass;i kuului, oli riippuvainen
aatelismaapäivistä. Kasimirin hallitessa valloi-

tettiin pitkiillislen sotien jälkeen 1400 n.vk. Lilnsi-

Preussi, joten P. taas oli päässyt meren yhtey-

teen. Saksan ritareille jäi vain Itii-Preussi. mutta
sekin joutui P:n läiiniherruuden alaiseksi. Valtio-

päivien valta kasvoi Kasimirin poikien, Johan
.Mlireehtin, Aleksanterin ja Sigismiind T:n
1.S00-4H) aikana: niinpä ne 1490 saivat oikeu-

den päättiUl sodasta ja rauhasta, y. m. Sigis-
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raund tuki katolista papistoa sen taistelussa

uskonpulidistusta vastaan, joka alkoi tunkeutua
l':a:iiikin. Saksan ritarien suurmestari Alhrekt,

joka yritti piiasta irti P:n yliherruudesta, voi-

tettiin, mutta luuMustettiin Krakovan rauliassa

1525 Preussin perinnölliseksi herttuaksi: kuiten-

kin hänen piti vannoa läänitysvala P:n kunin-

kaalle. Ulkonaisen mahtavuutensa kukkuloilla P.

oli Sii:ismund II :n Augustin aikana (1548-72).

Idiistii uhkaavan vaaran vuoksi kuningas koetti

saada aikaan läheisemmiin yhteyden P:n ja Liet-

tuan välillii. Se onnistuikin 1569 tehdyn Lub-
linin unionin kautta, missit mäivriittiin, että mo-
lempien maiden tuli muodostaa „tasavalta"

(rzec::pospolita), jolla oli vaalikuningas ja yhtei-

set valtiopiiiviit. Valtakunta, jonka läänilierruu-

den alaiseksi Liivinmaakin oli joutunut 15G1, ja

johon paitsi P:aa ja Liettuaa kuuluivat Liinsi-

Preussi sekii ven. maakunnat Volyuia. Podolia

ja Ukraina, ulottui Itämerestii Dnestrin var-

rella olevaan Benderiin sekä Netzen suulta Des-

naan asti lännestii itiiänpäin. Mutta koko mah-
tavuus oli vain näennäinen. Valtakunnan kokoon-
pano ja rakennus ei ollut sellainen, että se olisi

ajan mittaan voinut kestää niin suuren valta-

kunnan osalle joutuvia tehtäviä. Se sai ponnis-

taa kaikki voimansa levittiiessään valtaansa itään-

päin. P:n kieli ja puolalaiset tavat ja laitokset

tosin siten levisivät ulkopuolelle kansatieteellisen

P:n rajojen, mutta valtakunnan itäinen puolisko
jäi kuitenkin päiiosaltaan kansallisesti ja uskon-
nollisesti muusta P:sta aivan erilaiseksi. Ja
kaikenlaiset yritykset sulattaa tämän puoliskon
venäläistä väestöä P:aan veivät lopulta uskon-
nolliseen ristiriitaan, joka tuli valtakunnalle
kolitalokkaaksi. Sisäiseltä rakenteeltaan P. oli

oikeastaan aatelinen liittovaltio, joka uhrasi hy-
vin vähän valtakunnan puolustukseen. Kaikki
yritykset merivoiman luomiseen tukahutti Veik-

selin suussa Danzig ja maasotajoukko oli aina
liian heikko vähäisen verotuksen takia. Kauppa
ja elinkeinot olivat juutalaisten tai saksalaisten

ja myöhemmin englantilaistenkin hallussa. Talon-
poikien maaorjiuis kävi kovin raskaaksi, varsin-

kin senjälkeen kun Veikseliä pitkin Itämerelle
kulkeva viljanvienti antoi maanomistajille ennen
aavistamattoman tulolähteen. Erityinen heikkous
valtiomuodossa oli se, että P. oli vaalivaltakunta.

jossa kuninkaan valta Jagellojen suvun sammut-
tua Sigismund II :n kuollessa muuttui varjoksi.

Sitäpaitsi liherum veton (ks. t.) käyttäminen ja

konfederatsionien (ks. K o n f e d e r a t s i o n i)

muodostaminen teki mahdottomaksi olojen va-

kaantumisen. Tähän tulivat 1500-luvun jälkipuo-

liskolla riidat katolisten ja eri protestanttisiin

oppeihin kääntyneiden puolalaisten välillä.

Rappeutumisen aika. Hallitsijaa valit-

taessa Sigismund II :u jälkeen ei-katoliset (dissi-

dentit) turilaan koettivat saada määräysvaltaa
käsiinsä. Valituksi tuli 1573 ransk. prinssi Hen-
rik. JIutta hänen tilytyi suostua melkoisiin

kuninkaanvallan rajoituksiin, ja kun hänen ei

onnistunut päästä vapaaksi ylimysten määräys-
vallasta, niin hän pakeni valtakunnasta 1574.

Hänen seuraajansa Stefan Batori(Bäthory)Sieben-
biirgiläinen (1575-86) etsi tukea roomalais-katoli-

selta kirkolta ja suosikkin.sa Johan Zamojskin
kera kannatti innolla jesuiittain toimintaa. Pro-

testanttien yhdenvertaisuudesta katolisten kanssa

tehtiin loppu. Saks. väestö alkoi tällöin nmuttaa
kaupungeista ja sijaan tuli juutalaisia. P:n kruu-
nua oli Stefanin kuoltua tavoitellut muuan
Plabsburgin-sukuineu ruhtinas, mutta valtaistui-

melle piiasi Ruotsin kuninkaan Juhana III:n ja

tämän puolison Katariina Jagellonican poika,

Sigismund III (1587-1632) Vaasa-sukua. Pro-
testanttisuutta vainottiin nyt vielä enemmän kuin
ennen. Innokkaana katolilaisena Sigismund nou-

datti politiikassaan kokonaan Rooman kirkon
ohjeita. Dissidenteiltä hän riisti kansalaisoikeudet.
Sigismund kadotti 1509 Ruotsin kruunun, jonka
hän isänsä kuoltua oli perinyt, mutta hän ei

kuitenkaan luopunut vaatimuksistaan siihen, ja P.

joutui i)itkällisiin sotiin Ruotsin kanssa. Kustaa
II Aadolfille P:n täytyi 1629 luovuttaa Liivinmaa
ja eräitä alueita Preussista. Venäjällä, missä
Sigismund kannatti Vale-Dmitriä, hän aluksi saa-

\utti menestystä; itse Mo.skovakin joutui ajaksi

puolalaisten käsiin. Mutta 1613 puolalaiset kar-

koitettiin, eivätkä taistelut Veniijän luitta hal-

litsijaa Mikael Romanovia vastaan tuottaneet

suuria voittoja; rauhassa 1618 P. sai vain Smo-
lenskin y. m. vähäisiä alueita. Kasakat, joiden

nimellinen herra P:n kuningas oli, nousivat

kapinaan kerta toisensa jälkeen. Kapinat kukis-

tettiin verisesti, mutta viha ja katkeruus puola-

laisia kohtaan jäi kytemään kasakoiden keskuu-
dessa. Valtakunta alkoi yhä enemmän vajota sekä

sisäisesti että ulkonaisesti Sigismundin poikien,

Vladislav IV :n (1632-48) ja Juhana Kasimirin
(1648-68) aikana. Vladislav joutui yhä suurem-
paan riippuvaisuuteen aatelin tahdosta; eipä

kuninkaalla, valtiopäivien päätöksen mukaan, saa-

nut olla käytettävänään muuta sotaväkeä kuin
vain vähäinen henkivartiajoukko. Juhana Kasi-

mirin aikana kasakat nousivat uudelleen kapi-

naan sekä irtautuivat 1654 P:n ylivallasta ja

alistuivat Venäjän vallan alle. Sodan sytyttyä

Ruotsin kanssa, kun kuningas ei tunnustanut

Kaarle X Kustaan oikeutta tämän maan valta-

istuimeen, ruotsalaiset valloittivat 1655 suuren

osan valtakuntaa. Puolalaisten kärsittyä heinäk.

1656 suuren tappion taistelussa Varsovan luona oli

valtakunnan asema uhattu: jopa Kaarle Kustaa
suunnitteli sen jakoakin. P. pelastui kuitenkin

lepytettyään Brandenburgin vaaliruhtinaan, joka

oli liittynyt sen vihollisiin, päästämällä hänet

1657 vasalliudesta, ja useiden Euroopan valtojen

noustua Ruotsia vastaan. Mutta Ruotsin kanssa

1660 tehdyssä Olivan rauhassa kuninkaan oli

luopuminen vaatimuksistaan Liivinmaalian sekä

Ruotsin kruunuun. Venäjää vastaan syttynyt sota

päättyi Andrusovon rauhaan 1667, jolloin Venä-

jälle luovutettiin Smolensk, Kiova y. m. Sisäisissä

oloissa synnytti lisääntyvä libenim veton käyt-

täminen ja konfederatsionien muodostaminen seka-

sortoa. Aseman käydes.sä vaikeaksi Juhana Kasi-

mir. viimeinen hallitsija Vaasa-sukua, luopui

syysk, 1668 vallasta. Hänen puolisonsa vehkei-

lyjen vaikutuksesta syntynyt yritys saada ransk.

pi inssi Conde. Enghienin herttua, valituksi

kuninkaaksi, meni tyhjiin, ja aateli asetti valta-

istuimelle puol. miehen. Mikael Wi^niowieckin

(1669-73). Turkkia vastaan käytiin sotaa suur-

marsalkka Juhana Sobieski'n johdolla, joka teki

loistavia urotöitä, mutta P:n täytyi kuitenkin

1672 v:n rauhassa luopua Podoliasta. Sobieski'n

tultua kuninkaaksi (1674-96) jatkettiin Turkin
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(otiiH meiiestykscllS ; turkkilniset voitettiin 1075

I^rmlier^iii luuna, ja \Vieii |>elastettiiii 108:! Iioi-

d:ln r\ unaki>»tiiUii. jolla urotyCllU Soliieski saa-

vutti suuren maineen. Mutta l>0(loliiia liiin ei

»tanut takniMU valloitetuksi, ja Veniiiiille nione-

lettiiii erSitfi itiiisiä alueita. So(>ieski'n kuoltua

ransk. ja itiiv. puolue koettivat kumpikin saada

oman elulokkaansa valtaistuimelle: viimemaini-

tun onnistui vilidoin piiUstii voitolle, ja P;n
kuninkaaksi tuli Saksin vaaliruhtinas Au.^ist 11.

iSaksilaisten kuninkaiden aika.
August 11 :n (10!IT-173;t) onnistui saada Itäval-

lan avulla Turkki luovuttamaan Karlo\vitzin

raulio-ssa 1<J99 Po<lolia takaisin Piile. Kun P.

ylityi Venäjän ja Tanskan kanssa liittoon Kuot-

sia %'astaau. niin se joutui osalliseksi Suureen
polijan sotaan. Narvan voiton jälkeen Kaarle XII
hyOkkiisi maahan, lui kuninkaan joukot Klis7.o» in

luona ja valloitti ITOii Varsovan sekä pakotti

puolalaiset valitMMuaan heinäk. 17l>4 kuninkaaksi
puol. aatelismiehen Stauislaus Los7.erynski'n. Au-
gust 11 :n täytyi Altranstädtio rauhassa 1700 luo-

pua P.n kruunu.sta. Hän piiasi kuitenkin 1709.

Kaarlen jouduttua tappiolle Pultavan taistelussa.

Venäjän avulla takaisin P:n valtaistuimelle.

Mutta sisäi.sel olot olivat rauhattomat. Vasta-

puolue muodosti 1715 konfederatsionin kuninpista
vastaan, ja vasta 1717, ,.mykillä" valtiopäivillä,

saatiin kan.salais.sota lo|>etetuksi. Näihin aikoihin

naapurivallatkiii alkoivat sekaantua P:n asioi-

hin. Venäjän vaikutuksesta puolalai.set päättivät

pitää yllä vain viiliäistä sotajoukkoa, mikä teki

maan turvattomaksi ulkonaisia vihollisia vastaan.

Jo 17:!2 lähimmät naapurit, Venäjä, Preussi ja

Itävalta, tekivät sopimuksen, jolla tarkoitettiin

ehkäistä P;n sisäistä vahvistumista. .Vufrusl II :n

kuoltua Hanskakin käänsi huomionsa P:n asioi-

hin. Se kannatti .Stanislaus Leszc7.ynski'n valit.se-

mista kuninkaaksi, hän kun oli Ludvik XV :n

appi. ja .'stanislaus tulikin valituksi. Mutta Au-
piiRt III. Saksin vaaliruhtinas, oli suostuttanut

Venäjän ja Itävallan puolelleen lupaamalla edelli-

M>lle Kuurinmaan ja hyväksymällä jälkimäisen

prajrmaattiften sanktsionin. ja nämä vallat aset-

tuivat häntU kannattamaan. Silloin syttyi P:n
perimyssota, jonka tuloksena oli. että Stanis-

lauksen oli luovuttava vaatimuksistaan. Au-
pust ni:n (1733 0:!) hallitessa P. vaipui yhä
enemmän valtiolliseen mitättömyyteen. Valtiopiii-

vien yllä utisiutuvain hajoittamisien ja aatclis-

Hukujen välisen kinastelun tehdessä sisiiiset olot

yhä sekavammiksi Czartoryskien suku tahtoi

p<-laKtaa P:n Venäjän avulla, a.settamulla jonkun
suvun jäsenen kuninkaaksi Auf^ust ni:n ku<d-

tua. >Iutta Venä:ä otti, etenkin Katariina II :n

noustua valtaistuimelle, tarkoitusperäkseen P:n
kukistamisen. Venäjä ja Preussi tekivät 1704

liiton sitoutuen estämään kuningasvallan perin-

nölliseksi muuttamisen sekä puoltamaan dissi-

denttien yhdenarvoisuutta katolisten kanssa.

\"enä;än pakotuksesta puolalaisten täytyi syysk.

1704 valita kuninkaaksi keisarinnan Ruosittama
Stanislaus Poniatouski.

Valtakunnan jako. Venäjän asetettua

vaatimuksen, että dissidenteille oli annettava
ylitäläi.set oikeudet kuin katolisille ja että liite

rum veto oli elidolloma«ti säilytettävä, syntyi liel-

mik. 170S Itarissa Mikael Krasi(iski'n johdolla

konfederatsioni katolisen uskon ja maan vapau-

' den suojaamiseksi. Vastakonfederatsionin nuio

dostuttua Kadomissa syntyi sisäinen taistelu,

' johon Venäjä sekaantui. Ensinmainitun konfede

rat-sionin muinlostajat saivat apua Turkilta ja

Ran.skalta, mutta joutuivat tappiolle. Preussin

ehdotettua tällöin Veniijiille P;u jakoa Itävalta

j

kiu pyrki siihen osalliseksi. Sopiinus e n s i m ä i

sestä P:n jaosta nutin, valtojen välillii alle

kirjoitettiin elokuussa 177"2, ja 1773 P:n valtio

I päivät saatiin väkivallalla ja lahjomisilla auta

maan jakoon suostumuksensa, Dneprin ja Väiiiä

joen itäpiulella olevat nuiat joutuivat VenäjiiUe,

Länsi- Preussi paitsi Danzijria ja Thornia sekä

Netzeu aliu> Preussille ja Itä-Oalitsia Itävallalle.

P. menetti silloin ilii.OdO km' ja noin f> niilj. asu

kasta. Määriiysvalta P:n hallituksessa joutui

venäliiisille. Ounettouuius sai vil\doiii isiiuiuaallison

henuen heräämiiän. Patrioottien piioUu- Maliichow

ski'n johtamana ryhtyi toimeeupanenuiau uudis

tuksia, vaikka kohtasikin vastustusta itsekkäi

den ylimysten puolelta. Tarkoituksenmukaisen i

verotuksella enennettiin valtion tuloja ja maa-
crjuuita lievennettiin. Perustuslakia sjiätävät vai

tiopäiviit kutsuttiin 1788 kokoon, ja toukok. 1791

julkaistiin uusi konstitutsioui. jossa valtiosään-

nön pahimmat viat poistettiin, liberum veto lak

kautettiin ja konfederatsionit kiellettiin. Kruunu
julistettiin perinnölliseksi ja vastuunalainen

ministeristö asetettiin. Muitakin uudistuksia toi

nieenpantiin, m. m. säätyluokkien oikeuksia tasoi

lettiin, ja sotajoukon lisiiämislä suunniteltiin.

Silloin Venäjä, P:n ,,vapauksien" suojelijana,

lähetti maahan .sotajotikon. ja eräät veniiliiisniie

liset ylimykset muodostivat 1792 Tarpmviressa
konfederatsionin. johon kuniiifraskin liittyi, tuho-

takseen uuden konstitutsionin. Sitten Venäjii ja

Preussi tekivät sopimuksen P:n uudesta jaosta,

ja v:n 1793 alussa Preussi anasti Suur-P:nsekä
llanziifin ja Thornin. ja \enäjii P:ii itiiiset maa
kunn.at. Grodnoon heinäkuussa kokoontuneet vai

tiopäivät pakotettiin liyväksymilän tiima P:n
toinen jako. Vii 300.000 "km= ja n. 4 milj.

asukasta joutui silloin main. valtojen saaliiksi.

.Ijilielliiolevaan osaan \'cnäjä asetti sotajoukkoja.

Tiillöin kansallisen puolueen johtajat, Ko.seiuszko,

Ijjnacy Potcoki y. m., alkoivat valmistaa aseisiin

nousua, joka puhkesi maalisk. 1794. Koseiuszko.

saatuaan diktaattorinvallan, karkoitti venäläiset

Varsova-sta ja Vilnosta. Mutta talonpoikien

innostus vapausnsiaan alkoi pian laimeta, kun aa-

telispuoluc ehkäisi maaorjuuden lakkautuksen,

mikä oli kansalle luvattu, ja Koseiuszko ei enää

kyennyt vastustamaan P:n vihollisia, joiliin myös
Itävalta oli liittynyt. Useiden tappioiden jälkeen

hiin joutui lokak. Viin<.'ik8i Ma<iejowioessa. ven.ä

Iäiset tiiydensivät .Suvorovin jolidolla voittojaan.

Prapa valloitettiin. Varsova antautui, ja mar
rask. P:n jiiännösarmeia luopui aseista. P:n
kolmannessa jaossa, josta voitta iat te

kivat sopimuksen lokak. 1795, Venäjä sai Liet-

Imtn, Itävalta \ähUn-P:n ja Preussi Masovian.
Täteti oli jäljelläoleva osa, n. 240.000 km» ja yli

3 milj. asukasta, jaettu, ja P:n valtakunta oli

lakannut olemasta.

Puolalaiset vieraiden vallan a 1 a i

s i n a. Venäjän alle joutuneille puolalaisille

koitti paremmat ajat Aleksanteri I;n hallituksen

alussa : olihan m. m. Adam Jerzy Czartoryski hä

nen uskottunsa ja ystävänsä. Preu.ssi ryhtyi puol
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maita soksalaistuttamaan, Itävallan alaisissa osissa

taas jatkuvat säätyriidat huononsivat tilaa. Puo-

lalaiset panivat kaiken toivonsa Ranskaan. Lu-

kuisat pakolaiset muodostivat puol. legiooneja,

jotka Ranskan armeiassa taistelivat entisiä P:n
vihollisia vastaan. Tilsitin rauhassa 1807 syntyi

Aleksanteri I:n ja Napoleonin sopimuksen
perustuksella Varsovan suurherttuakunta Preus-

silta otetuista puol. maista; 1809 tulivat vielä

lisäksi Itävallalta valloitetut alueet, Länsi-Galit-

sia ia Lublin. Hallitsijana suurherttuakunnassa

oli Saksin kuningas Fredrik August. Ranskasta
kekonaan riippuvana suurherttuakunnan täytj-i

pitää yllä kallista sotajoukkoa, rakentaa linnoja ja

kantaa muitakin rasituksia, mutta toiselta puolen
järjestys palautettiin maahan ja kansanvalistusta
edistettiin. Napoleonin kukistuttua 1812 venäläi-

set valloittivat suurherttuakunnan. Wienin kong-

ressissa 1815 tehdyn päätöksen mukaan jaettiin

P:n maat niin, että Preussi sai Länsi-Preussin

ja Posenin, Itävalta Galitsian paitsi Krakovaa,
joka julistettiin vapaakaupungiksi, ja Venäjä
muun osan. Viimemain. alueesta tehtiin P:n ku-

ningaskunta, jonka kruunu oli Venäjän keisarilla.

Kuningaskunnalle Aleksanteri I antoi jouluk.

1815 varsin vapaamielisen konstitutsionin. P:lla

oli oleva varakuningas, lakiasäätävä eduskunta.
joka kokoontui joka toinen vuosi, oma hallinto,

rahalaitos ja sotajoukko sekä laaja painovapaus.
Puolalaiset eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä.

Käskynhaltian, suuriruhtinas Konstantinin oma-
valtainen hallinto katkeroitti mieliä, ja sitäpaitsi

eräs ylimysr.vhmä, ,,valkoiset", uneksi itsenäisen

P:n valtakunnan uudelleen luomista, kun taas

.
,
punaiset" ajoivat radikaalisia aatteita. Kapina

syttyi Varsovassa marrask. 1830. Venäläiset kar-

koitettiin, kenraali Chlopicki valittiin diktaatto-

riksi ja keisari Nikolai I julistettiin valtiopäi-

villä tammik. 25 p. 1831 kruununsa menettäneeksi.

Kansallishallitus asetettiin ja sen esimieheksi

tuli ruhtinas Adam Czartorvski. Taisteluissa

Diebitschin johtamia venäläisiä vastaan puola-

laisilla oli aluksi menestystä, mutta sitten he
tekivät sotilaallisia erehdyksiä ja joutuivat rat-

kaisevasti tappiolle toukok. Ostrolenkan luona.

Venäläisten uusi ylipäällikkö Paskevits valloitti

syysk. 8 p. Varsovan, ja lokak;n alussa Preus-
sin alueelle paenneet jäännösjoukot luovuttivat

aseensa. Kuningaskunnan valtiosääntö lakkautet-

tiin. Sen sijalle tullut ..orgaaninen statuutti"

helmik. 26 p:ltä 1832 ja ven. kuvernementlisääntö
tukahdutti puolalaisten kansallisen elämän. Pas-
kevitsin johtaessa käskynhaltiana hallitusta

puolalaisia siirtyi joukoittain muihin maihin,
etenkin Ranskaan, valmistamaan uutta kapinaa.
Sellainen aiottiin nostaa 1846. Krakova keskus-
tana, mutta yritys meni tyhjiin. Seurauksena oli,

että Krakova liitettiin Itävaltaan. Posen, jonne
kapinan johtajat olivat paenneet, ja jossa heidät

vangittiin, tehtiin 1S48 preussil. maakunnaksi,
jc.a sittemmin on koetettu saksalaistuttaa monin
keinoin, esim. niin. että v. 1885 opetuslaitos teh-

tiin saksalaiseksi ja että v:sta 1S86 maatilojen
ostoilla on koetettu levittää saks. asutusta maa-
Kuntaan. Venäjän P:ssa herätti Aleksanteri II :n

vapaamielinen hallitus toiveita vapaamman valtio-

muodon saamisesta ja Liettuan yhdistämisestä
P:aan. Keisari lupasikin antaa maalle laajan
autonomian sekä perustaa kansallisia oppilaitok-

sia. V. 1861 sai puol. markiisi Wielopolski tehtä-

väkseen ryhtyä toimeenpanemaan uudistuksia.

Mutta olot maassa olivat rauliattomat, mielen-

osoituksia hallitusta vastaan pantiin toimeen.
Tila ei parantunut senkään jälkeen, kun keisarin
veli Konstantin tuli 1862 käskynhaltiaksi. Sa-

lainen vallankumoushallitus valmisti maaperää
kapinalle, ja kun tammik. 1863 määräys rek-

ryytinotosta annettiin, syttyi kapina. Puolalai-
set olivat huonosti, varustettuja, ja Venäjän oli

helppo heidät kukistaa. Preussi .sulki helmikuussa
rajansa kapinallisilta, ja Ranska, Englanti ja

Itävalta, joiden välityksen Venäjä jyrkästi hyl-

käsi, eivät ryhtyneet todenteolla P :aa auttamaan.
Krevi Berg, tultuaan lokak. 1863 käskynhalti-
aksi, murti viimeisenkin vastustuksen. Kapina-
henkeä koetettiin masentaa karkoituksilla ja

konfiskatsioneilla. Toimia, joihin Venäjän halli-

tus muuten ryhtyi, oli talonpoikien vapauttami-
nen maaorjuudesta. Yleensä kuitenkin toimen-
piteiden tarkoituksena oli P:n venäläistyttämi-

nen. Kuningaskunta nimitys hävisi ja P:aa ru-

vettiin nimittämään ..Veikselin alueeksi". V. 1867

se jaettiin kuvernementteihin, v. 1869 määrättiin
venäjä opetuskieleksi kouluissa ja 1870 pantiin

venäl. oikeudenkäyntijärje.stys voimaan. Etenkin
v:n 1884 jälkeen veuäläistyttämistoimenpiteitä

on yhä kiristetty, kunnes 1905 tuli muutamia
helpotuksia: yksityisissä kouluissa saatiin opet-

taa puolan kielellä ja uniaatit saivat uskonnon-
vapauden, jonka johdosta kääntyivät katolin-

uskoon. V. 1914 kaupungit saivat luvan itse-

hallinnossaan kä.vttää puolan kieltä. Edullisin on
puolalaisten asema ollut Itävallan alaisessa Galit-

siassa (ks. t.). Kun 1867 Itävalta sai konstitutsio-

nin, joka antoi valtakunnan eri kansoille muu-
tamia autonomisia oikeuksia, joutui Galitsia

muita edullisempaan asemaan. Puolan kieli tuli

koulujen opetuskieleksi ja tuomioistuinten sekä

hallinnon viralliseksi kieleksi ja koululaitoksen

ylin johto annettiin Galitsian ..kouluneuvostolle".

[Röpell, ,,Geschichte Polens" (v:een 1300, Caron
jatkama v:een 1506), J. Szujski, ..Dzieje Polski",

Bobrzyiiski, ,.Dzieje Polski" (saks. ..Geschichte

Polens"), C. Brandenburger, ..Polnische Ge-

sthichte", A. Lewicki, „Zarys historyi Polski",

Pniolenski, „Dzieje narodu polskiego", S. Aske-

nazy, ..Sto lat zarzadu \v Krölestnie Polskiem
1800-1900", T. Korzon. „Wenn?trzne dzieje Polski

za Stan. Augusta", Schiemann, ,.Russland. Polen

und Livland bis ins 17 Jahrhundert". Solovjev,

..Geschichte des Falles von P.", Briiggen, „Polen5

Auflösung", Kalinka, ,.Der vierjährige polnische

Reichstag", Kutrzeba. ,,Grundriss der poln. Ver-

fassungsgescliichte", Dan.v, „Les idöes politiques

et Tesprit public en Pologne", N. Kar^iev, ..Causes

de la chute de la Pologne", Kostomarov. „Puolan

tasavallan viimeiset vuodet" (ven.), U. L. Lehto-

nen. ..Die polnischen Provinzen Russlands", U. L.

Lehtonen. „Der Untergang Polens in seinen

nichtigsten Ursachen dargestellt", Yrjö-Koskinen,

..Puolan kapinat", R. Dmowski, ..Puolan kvsv-

mys".] K. W. R. (J. J. il.)

2. P. (ven. Pririsljanskija gubemii. suom.

Veikselin kuvernementit) 1. Venäjän P.,

127,319 km', 50° 3' ja 55° 6' pohj. lev. sekä
17° 39' ja 24° 14' it. pit. välillä. laajalla ta-

sangolla, joka ulottuu Sudeettien ja Karpaattien

pohjoisrinteiltä Itämereen. 12,776.100 as. (arv.
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1913). I. 101 kiii-:llil. — P:n eteliiosa«sa oa SnnJo-
mierziu ylUtiu^uuko ja siiiiii Ly»a Oörun vuori

hurJitDnv (korkein kolttu til2 ni yi. iiiereiip.l.

Maan pohjoisosissa ou paljon pikktijUrviii jii soitu:

idAssii j« kuukossa on varsin rnnsmisti nictsiii.

jolitviistoin Länsi-P. on verrateu |Miljii.stu liikoutta

tnirlsiiinauta kuverneineutin piutii-ulasta l'.t07

10.» ', Ploi-kissa — 27.1^, Radoniissu). Liikeii-

teielle tilrkeii on n. 2 kuukniitta juUssii oleva

Veiksel-joki «kuuuvayliteys Mtistnniiinereen jn

Polijaniiiereeiil ; sen lisäjoista ovat Ptssa tiirkeini-

ni.it X.irew ja Biebrz, Buir, \Vieprr. Niila, Ka-
niieuua. Pilii-a ja Bzura; koillisessa P:aa ra-

joittaa Niemen; Lunsi-P:sta saa alkunsa Warllie
(Warta). Kaikkiaan Prssa on kuljettavia vesi-

teitU 4.r>S7 km. niistä höyryaluksille sopivia

1.407 km. — Ilmasto on huihkeanpuoleinen man-
tereinen; normaali keskilämpö (Varsova.ssa) :

v:n + 7,1° C, tammikuun — 4.«° C, heinäkuun
+ 18.»° C; vuotuinen sademäärä (\'arsovassa)

566 mm. — Mustanmullan vyöhykkeeseen kuuluu
ainoastaan P:n kuakkoiskolkka.

Väentiheys kaavaa koillisesta (Su\valki 56 as.

km':llu. Lomza 66| lounaiseen (Varsova ir>l.

Piotrköxv 164). Väestöstä on (1897) puolalaisia

71.1%, juutalaisia 13.» 5^, venäläisiä (etupäässä
Luhlinissn ja Siedlre.ssä) 6,; ^. saksalaisia 4.i '/o

ja liettualaisia (Suxvalkissa yli puolet kaikista)

3,»^. P:sta siirtyy vuosittain suuret määrät
asukkaita ulkonniille. etupäässä Vhdysvaltoiliiu.
Vv. 190110 muutti sinne Venäjän alamaisia siir-

tolaisia yhteensä 4S3.:i6l puolalaistu ja 704.245
juutalaista: viimeksimainituistnkin suuri osa
\ enäjän P:sta. — P:n väestön ammattiryhmitys
(1897): maataloutta harjoittaa 56,« %, ja teolli-

suutta sekä vuorityötä 15,4 <;;.. — siis paljon
enemmän kuin \'enUjän keisarikunnassa keski-

määrin (Varsovan kuvernementissa tämä luku
nousee 21%:iin. ja Piotrk6wissa 30,«%). —
KaupUDceissa asuu 23.i r\ koko väestöstä, vas-

taten 13.»^ keisarikunnassa. — P:s8n on maan-
viljelys suhteellisen edistynyttä, mutta viljasato

iruista 2.123.000 ton.. kaiiraa 1.034.R00 ton.. veh-

nää 584.800 ton. ja ohraa 547.900 ton.; keski-

määrin 190711) ei kuitenkaan riitä tiheän väes-

tön elatukseksi. .Muita peltokasveja on peruna
(sato 11.183.200 ton.: 1912), sokerijuurikas
(1,423.800 ton.; 1910-11), herne (135,500 ton.;

1912). tattari (71.000 ton.; 1912), pellava ja

hamppu. Holelmänviljelyksen tuotteista liuoma-
tiian kirsikat. Karjanhoito on verraten vithä-

päl.iistä: hevosin 1,113.000, nautakarjaa 1.Ö18.000,

lampaita ja vuohia SfiO.OOO. sikoja 501.000(1912).
I.än-irajalla kukoistaa siipikarjanlioito; hanhia
viedään lukuisasti .Saksaan. Mehiläishoito on
huomattava vain Luhlinissa; 1910 myytiin P:s»a
valmistettua hunajaa 803.800 kg ja vahaa
134.700 kjr. — Kaivostyöllä on suuri merkitys
P:n lounaiskulmassa on tärkeä Domhrovan kivi-

hiilialue. P:n koko kivihiilituotanto on 5.587.300
tonnia. I. 22.4 % koko keisarikunnan tuotannosta,
raurlan ju teräksen tuotanto 317,900 ton. 1. 10.» 9;

valuraudan 249.900 ton. I. 8,1 9^, ja sinkin
lPiotrk6w) 8.631 ton. 1. 79,f 7^ (1910). Kielcessii

on kerroittumia hyvUil mormoria. ja Radomissa
hyvilii savea. — TeollisuuH on Venäjään verra
ten hyvin edistynyttä. Aksiisista vapaan leolli

«uuden tuotantoarvo 1,175.4 milj. mk. (siitä

Piotrk1w yksinään 772,« milj.). Tärkein on puu-

villa-, villa- y. m. kutomoteollisuus (I.odz y. m.),
jonka arvo 737.» milj., I. 21 ^;, koko keisari-

kunnan tuotannosta: metalliteollisuuden o.salle

tulee 238 milj. mk., 1. 12 Cc (1910). .\ksiisin-

alaisisla leollisuiulenhaaroista huoiiiaiaan sokeri-

teollisuus (\'arsova, Luliliii), valmistusarvo 60
milj. mk. (1910).— Viertoteilä (1911) 8.332 km.,

1. 016 km 10,000 km':IIä (Euroopan Venäjällä
33 km). Rautateitä (tärkeä Pietarin-Varsovan-
\Vienin rata) 3,374 km (1911), I. 2,50 km
10.000 km-;llä (Euroopan Veniijällä 98 km).
Lukutaitoisuus 9 v. täyttäneessä väestössä

(1897) 41% (Euroo])an Venäjällä 30%); kansa-
kouluja 3,352 (oppilaita 282,735), keskikouluja
(lukioita ja reaalikouluja) 62 (oppilaita 20,345),
yksityisiä, sekii kirkkojeu ja juutiilaisteii y. m.
keski- ja alkeiskouluja 3.177 (oppilaita 149.744),

amnuilillisia keski- ja alkeiskouluja 179 (oppi-

laita 1S.020), korkeakouluja 5 (\'arsovassa 4;

oi>piIaita 4,010. joista 429 Lubliniu kuvernemen-
tiu Nova Aleksandriaa maanviljelysopistossa)

(1911). — Lääkäreitä 1,965, sairaaloita 347

(1910).

P:n I. Var.sovan kenraalikuvernöörikunta ja-

kaantuu 10 kuverneinenttiin (Varsova. Kalisz,

Kielco, Lomza, Lublin. Piotrkf)W. Ploek, liadom,
Su\valki ja Siedice; 1913 viimemainittu lakkau-
tettiin, liittämällä osa siitä Lum/aan, osa Lub-
liniiu ja osa uuteen Holmin kuvernemeiittiin,

jonka kantaosan nuiodostaa entisen Luliliniii ku-

vernemeutin itäpuoli), nämä yhteensä 84 piiri-

kuutaan, ja vihdoin 1.288 (/miiiiin I, kunlaon.
Siviililakina on v:sta 1800 lähtien Code Napolfon
— Pääkaupunki Varsova. 7'. 7'. K.

Fuola ks. Puolukka.
Fuola ks. Käämi ja K u t o 111 a t e o 1 1 i-

8 u u s.

Puolalaiset (puol. poUik, mon. /lolnc;/) kuulu-
vat (tsekkien, slovaakkien ja sorliilaisveiulicn

kanssa) länsislaaveihin ; asuvat etupiiässä entisen

Puolan valtakunnan Venäjän, Itävallan ja .Sak-

san kesken jaetuissa maissa: kaikkiaan näissä

maissa n. 18,7 milj. henkeä (arv. 1910). Venä-
jällä on heitä n. 10. j milj. (arv. 1910; 1897:

7.931.307). P:n koko lukumääril lienee nykyään
yli 22 milj. Puolan kuiiin^'askunnassa on maa-
seudun viiestö melkein puhtaasti puolalaista,

paitsi Suvalkin kuveriiementin pohjoisosassa,

jossa asuu lietttuilaisia. Kaupunjreissa sitävas-

toin on paljon juutalaisia. Sitäpaitsi on puola-

laista asutusta Puolan kuuingaskunlaan rajoittu-

Miea Ja nainen Sleradzin tienoilta ja t.ytU) Lubllnin ilenujlta.
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vissa osissa Liettuaa. \"alko- ja Vähä-Venäjää,
varsickin Grodnon, Viliion ja Volynian kuverne-
meuteissa. Itävallassa ou (1910) 4,967,984 puola-

laista, erikoisesti Galitsiassa (etupäässä länti-

sessä) 4.672,500 (58,55 7o sen koko väkiluvusta),

ja Itävallan sleesiassa (itäosissa) 235,224

(31,71 %). Preussissa on (1910) 3,500,621. erikoi-

sesti Posenissa 1,278,890 (60,» %), Sleesiassa (itäi-

sessä) 1,236.228 (23,7%), Länsi-Preussissa (etelä-

ja keskiosissa) 475,853 (27,» %), ja Itä-Preussissa

(1905) 294,355; uudempana asutuksena myöskin
jonkun verran Preussin länsiosissa (Rubr-alue

y. m.) : Westfalenissa 182,507 (4,« %) , Reinin-
maakunnassa 71,695 (1,0%) j. n. e. Varsinkin
viime aikoina on p:ia siirtynyt suuret määrät
Yhdysvaltoihin; erikoisesti Venäjältä 1901-10 yht.

433,361 henkeä. Galitsiassa on p;n lukumäärä
lisääntynyt myöskin suhteellisesti koko Itävallan

väestöön: sensijaan että se 1851 teki ll,4s%

koko Itävallan väkiluvusta, oli se 1880 jo 14,8s %
ja 1900 aina 16,59 %. — Kansansivistys on vielä

verraten alhaisella kannalla, vaikka lukutaito al-

kaa käydäkkin yleiseksi. Kirjoitustaidottomia on
Galitsiassakin vielä 40,8 %. — Uskonnoltaan p.

ovat melkein yksinomaan roomalaiskatolisia; ai-

noastaan Itä-Preussin masurit ovat luterilaisia.

— P. ovat alle keskipituuden, verraten lyhytkal-

loisia, ja kaikista slaavilaisista vaaleaverisimpiä

sekä muistuttavat enemmän kuin muut slaavilaiset

suurvenäläistä tyyppiä. Lyhytkalloisia on enim-

män Karpaattien läheisyydessä (83 %) ja vähim-
män Koillis-Puolassa (57%). Huomattava on
myöskin, että aatelin joukossa on lyhj-tkalloisia ja

pitkävartaloisia enemmän kuin talonpoikien kes-

kuudessa. — P. ovat tunnetut kuohahtelevasta,

mutta lahjakkaasta sangviinisuudestaan. — Sak-
san p. ovat saksalaisilta omaksuneet kestävvyden
ja säästäväisyyden, ja taistelevat menestyksellä
kansallisen olemassaolonsa puolesta ; Itävallan p.

ovat parhaiten säilyttäneet heimonsa historialli-

sen perinnön, ja heillä on viime aikoina ollut

sangen suuri valtiollinen merkitys; Venäjän p:lla

on Länsi-Venäjällä myöskin varsinaisen asuma-
alansa ulkopuolella harvalukuisuudestaan huoli-

matta melkoinen vaikutusvalta suurtilallisina ja

kaupunkien asukkaina.
T. T. K. & J. J. M.

Puolanka (ruots. Puolango). 1. Kunta,
Oulun I., Kajaanin kihlak., Puolangan nimis-

miesp. ; kirkolle Kajaanista 85 km. Pinta-ala

2.462,5 km^, josta viljeltyä maata 5,462 ha (siinä

luvussa luonnonniityt 4,661 ha, viljaakasvava

kaskimaa 5 ha). Manttaalimäärä 31 *^/i6. talon-

savuja 261. torpansa%'uja 66 ja muita savuja 400
(1907). 5.459 as. (1911); 646 ruokakuntaa, joista

maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 564
(1901). 384 hevosta, 2.033 nautaa (1911). —
Kansakouluja 2 (1915). Aluelääkäri (Hyrynsalmen-
SuomussalmenPuolangan-Eistijärven ; asuntopaik-

kana Hyrynsalmi) . Säästöpankki. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen, Kuopion hiippak., Kajaa-
nin rovastik. ; ensin Paltamoon, sitten Hyryn-
salmeen kuulunut kappeli, per. 29 p. maalisk.

1764 (oma kappalainen vasta v:sta 1786 [t. 17881,

jolloin P. siirrettiin Paltamosta Hyrynsalmeen
kuuluvaksi), erotettiin omaksi khrakunnaksi keis.

käskykirj. 11 p:ltä marrask. 1867 (ensimäinen
vakinainen khra v;sta 1870). — Kirkko puusta,

rak. 1792, korj. perinpohjin 1893. [„Puolangan

36. VII. Painettu "/s 15.

numero" („Kajaanin lehti" 1912, N :o 56 B) ;

..Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tut-

kimista varten asetetun komitean mietintö"
(1910), sivv. 1-319.] L. H-nen.
Puolan kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli.

P. k. on tsekin ja sorbilaisvendin kielen lähin
.sukulainen. Vielä lähemmältä p. k: Ile sukua oli

Itämeren vendien kieli, jota puhuttiin Pohjois-
Saksassa (ks. Polabit). Näitä kieliä sanotaan
länsislaavilaisiksi. P. k:n alue on Veikselin
ympärillä ulottuen etelässä Karpaatteihin ja poh-
joisessa Veikselin suun länsipuolella Itämereen
asti. Tällä kohdalla onkin puolalaisen kielialueen

suurin ulottuvaisuus. Veikselin itärannalla on
keskeytymättömän kielialueen pohjoisimpana koh-
tana Graudenz, josta kieliraja käy verraten suo-

rana koillista kohti VVisztynieciin Venäjän ja

Saksan rajalla Suvalkin pohjoispuolella. Sitä
paitsi on vielä isohko kielisaari Veikselin itä-

rannalla Marienburgin ja Marienwerderin välillä.

Wisztynlecistä kieliraja, tehtyään kaarroksen Su-
walkin ja Augustowin itäpuolella, kulkee melkein
mutkattomana hiukan Bielostokin länsipuolelta

suoraan etelää kohden, tehden kuitenkin likem-

pänä Itävallan rajaa kaarroksen niin, että Veik-
selin lisäjoki "VVieprz joutuu kokonaan puolalai-

seen alueeseen. ZamoÄ(5in itäpuolella kieliraja

kääntyy lounaiseen San-joen keskijuoksua koh-
den, siinä missä Wislok laskee Saniin sekä sit-

ten tätä virtaa pitkin Sanokiin saakka. Ete-

lässä on rajana Karpaatit. Lounaisessa, Itäval-

lan ja Preussin Sleesiassa puolalainen alue ulot-

tuu hiukan Oderin länsipuolelle aina Briegin
lähistöön asti. Lännessä on Posenin maakunta,
paitsi sen läntisintä kulmaa, sekä Länsi-Preussin
maakunta, paitsi Konitzin ympäristöä, suurem-
massa tai vähemmässä määrässä puolalainen.

Lännessä ja pohjoisessa rajoittuu puolalainen

kielialue saksalaiseen, koillisessa liettualaiseen,

idässä valkovenäläiseen ja vähävenäläiseen, ete-

lässä niinikään vähävenäläiseen ja slovakkilai-

seen ja lounaisessa tsekkiläiseen. Pienempiä kieli-

saaria äskenmainitun alueen ulkopuolella on
varsinkin Itä-Galitsiassa, jossa Lemberg ympä-
ristöineen on puolalainen. Kielialue Veikselin

koillispuolella on syntynyt balttilaisten heimojen,

preussilaisten, liettualaisten ja jatvingien sulau-

tumisesta puolalaisiin. Samassa määrin kuin

p. k:n ala koillisessa ja idässä on kasvanut, on

se lännessä supistunut. P. k :lle omituisia piirteitä

on: alkuslaav. tj ja kt on samoinkuin muissakin
länsislaav. kielissä muuttunut ciksi (äännetään is)

ja d; d2:ksi, esim. sicieca 'kynttilä' (jotavas-

toin esim. ven. svjetsa), noo (äänn. nots) 'yö'

(ven. 7io/s), miedza 'raja' (ven. mjeia). Paitsi

taempia s, ts ja z äänteitä tavataan niiden myö-
hempisyntyiset etumaiset vastineet (kirj. i, 6 z).

Etuvokaalien edessä on r muuttunut z :ksi

(kirj. rz). Siellä missä venäjässä on -olo-, oro-,

-ere- ja useimmissa muissa slaav. kielissä on

-la-, -le-, -ra-, -rc-, on puolassa lo, le tai lo, ro,

rze tai -rzo-, esim. puol. zloto 'kulta' (ven. zo'loto,

eteläslaav. zlato), mleko 'maito' (ven. mololco',

serb. mlijeko) ;
puol. kroica 'lehmä' (ven. koro'va,

serb. krava)
;

puol. hrzeg (äänn. hzeg) 'ranta'

(ven. l>e'reg, serb. irijeg). i ja d ovat etuvokaa-

lien edessä muuttuneet eteisiksi, korkeiksi ts

(kirj. ö) ja dz (kirj. di) äänteiksi. Alkuperäiset

nenävokaalit ö, e, jotka muissa slaavilaisissa kie-
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lissii orat iiiviuttun««t puhtaiksi vokanleiksi. osiin.

Tpiiäjä&sä H :ksi ja ja :ksi, ovat $uilyiii>et uenii

Säiiteinä antaru vanha ö joko (:ii (iiäau. tv;

tai rnl tai q:n (&&Dn. or] tai on), sekä vaiiliu

f joko i( tai tq, esim. r^ka (Sinn. rrf^to)

'k&si' (ven. r«Jl-a') ; mqi (&&nii. mor):) 'mies'

(ven. miii) ; pif^ (lUUin. pjenii) 'viisi' \\en.

p/dt/) ; pinty (äänn. pjontji) 'viides' (veu. pjatiij).

t on eriiissa tapauksissa iiuiuttunut ;'o:ksi

kuten venSjä^siikin, vaikka ei niin laajalti

kuin venBjBssä. esim. iony 'naiset', ven. io'nj/,

mutta tsek. irni/. Myöskin siinii kohden on p. k.

lähempänä ven&j&ä kuin muita slaavil. kieliii.

että etuvukuulit ovat muljeerannoet edellukHyvuu
kerakkeen. e<im. nicsiony 'kannettu', ven. niion-

ny/, mutta esim. tsek. ja serb. nrsen. Korko
on viimeisen edellisellä tavvilla. P. k :tä, kuten
kaikkia muitakin roomalaiskatolisten slaavilais-

kansojen kieliä, kirjoitetaan latinaisilla kirjai-

milla, joihin on lisiitty muutamia merkkejii. Oi-

keinkirjoitus on jäänyt piiua.sia.ssa samanlaiseksi,

jommoisena se oli jo noin lähes neljä vuosisataa

sitten, mutta on vanhanaikuisuudestaan huoli-

matta kuitenkin sangen johdonmukainen. Paitsi

s ja r merkkejä on c = Is, sz = s. cx = Is, ( = di

ks. yllä. rz = i, q, ? ks. yllä: l on hyvin takaisen

{äänteen merkki (äännetään usein kuin u).

{ osoittaa pehmeätä I-äiinnettä, konsonantinmul-
jeeraus merkitään tavun alussa kirjoittamalla

kerakkeen jälkeen i ja tavun lopussa pilkulla

kerakkeen yläpuolella. Kirjakieli on syntynyt
n. s. Suur-Puolassa, Posenin ja Gnesenin ympä-
ristös.sä. Sanastoon on tullut suuri määrä etu-

päässä ammattialaan kuuluvia saks. lainoja, ja

humanismin ajoilta on muistona joukko lat. ja it.

.sanoja. Sen takia, että julkisessa ja yleensä sivistys-

elämäs.sä aateli oli miltei yksinomaan vallitse-

vana, on puolan kielessä ylimyksellinen sävy, joka

ilmenee m. m. siinä, ettil yksikön ja monikon
toisen persoonan pronominin a.semassa käytetään
sanoja pan 'herra' ja pani 'rouva, neiti'. —
P. k:n murteet jaetaan tavallisesti kasubilaisiin

(pohjoisessa Dinsi-Preussissa), suurpuolalaisiin

(Posenissa). vUhäpuolalaisiin (Länsi-Galitsiassa)

ji masurilaisiin keskisessä ja itäisessä PuoliLssa.

Tämä jako ei kuitenkaan pidä. ainakaan nykyis-

ten ilmiöiden perustalla, paikkaansa. P. k. on
parhaimmin tutkittuja slaav. kieliä.

fK. Smith, ,,Grammatik der polii. Sprache"

(1864), A. Soerensen, ..Polnische Grammatik"
(1900), A. Malerki. ..Gramatyka historyczno-

por6wn. j?7.yka polskiefro" 2 o«. (1819i, A. Kryiiski,

.,Gramatyka j?r. polskieRo" (useita pain.), R. Pi-

lat, „Gramatyka j^z. polskiepo" (laajin puolan
kielioppi, vielä keskenp. Kalina, „IIistorya JQZ.

poUkiepo" (1883), Baudouin dc Courtenay,

.,0 drevnepoljhkom jar.yke" (1870): K. Nitscli,

..Mo»a ludu polskiepo" (1010) ; Karlowicz y. m.,

.,Slo»nik loiski" (1898-).)

2. Kirjallisuus on slaav. kansain sanan-

viljelykr)e))>>a ven. kirjallisuuden ohella huomatta-
vin. .Se kehittyy myfihemmin kuin puolalaisten

lähimmän sukulaisen ja naapurikansan, höömi-

läisten, kirjallisuus, mutta puhkeaa kukkaansa
melkein kaksi vuosisataa aikaisemmin kuin ven.

omaperäinen taidekirjalllsuux. Puola sai keski-

ajalla kulttuurivaikutuksia Bnömistil, Saksasta
sekä suoraan humanismin emämaasta Italiasta.

B<i{imistä tuli |>appeja, ja sentähden ovat van-

himmat puolan kielen muistomerkit huoniatta-

voiti tsekin kielen vaikutuksen alaisia. Saksa-
laisuus sai jalansijiui etupäässä kaupungeissa,
joiden [mrvaristo varhaisimpina aikoina oli enim-
mäkseen saksalainen. V. 13ö4 perustettu Krako-
van yliopisto istutti Puolaan ylemmän länsinuii-

sen sivistyksen, joka aluksi käytti yksinomaan
latinan kieltä. Syntyi verraten laaja latinan

kielinen kirjallisuus, joka liikkui, paitsi runouden
(Greporz z Sanoka), erittäinkin valtiollisten kysy-

mjsten (Jan Ostrorop) ja historian alalla (Gal-

luksen, Kadlubekin ja Dluposzin eli Lcnpinuksen
Puolan kronikat ja Kallimaoh Buonacorsin histo-

rialliset kirjoitukset), .'suuret uskonnolliset liik-

keet ja varsinkin hussilaisuus vaikuttavat naa-
purimaasta Böömistä Puolaankin, humanismin
synnyttämä korkeamman kulttuurin kaipuu valtaa

Puolan ylimyk.set, ja heitä nuitkustaa joukoit-

tain opiskelemaon Italian yliopistoihin. Uskon-
puhdistus, joka aluksi leviää hyvin laajalle |iuola

laisten ke.skundes.sa. tulee mahtavaksi kulttuuri-

herättäjäksi. Kirjallisuus laajenee ja. esiintyy

yhä enemmän puolan kielellä, vain muutamat
huomattavammat kirjailijat, kuten .Jan z Wiftliey.

Jan Dantyszek eli Dantiseus ja Klemens Janieki
karttavat latinaa. Eusimäincn puolankielinen

runoilija on M i k o 1 a j R e j z X a g I o \v i c

(l.")05-09). protestantti, jonka satiireissa ja opet-

tavaan tapaan kirjoitetuissa ajankuvauksissa tyyli

I

vielä monesti on kömpelöä. Sivistyneen maailman-
miehen ihannetta esittää Lukasz G6ruicki'n

(k. 1603) teos ..Puolalainen aatelismies", jonka
mallina on Castipliouen „Cortepiano". Jan
Kochanowski (1530-84) kehottaa etevänä
lyyrikkona ja näytelmänkirjoittajana puolan kie-

len ja puol. runouden niin korkealle, että (Dal-

matsian kirjallisuutta lukuunottamatta) muiden
slaav. kansain runouden vasta pari sataa vuotta

myöhemmin saattaa katsoa päässeen samalle

tasolle. Muista tämän ajan runoilijoista ovat

mainittavat Mikolaj S?p Szarzynski.
Szymon Szymonowicz ja Sebastian
K 1 o n o w i e. Proosakirjailijoista tärkeimmät
ovat historiankirjoittajat Marcin Kromer,
Stanislaw Orzechovvski, Marcin ja

Joachim Bielski ja Maciej Stryj-
kowski. Protestanttisen liikkeen vastustajista

ensimäinen vaikutukseltaan ja kyvyltään on je-

suiitta Piotr Skarpa (1536-1612), joka mah-
tavissa valtiopäiväsaarnoiss.ian ennusti Puolan
valtakunnan perikatoa.

Tätä kaunista kirjallisuuden nousuaikaa ei kes-

tänyt kauan. V:sta 1625 lasketaan Puolan kir-

jallisuuden rappeutumisajan alkavan ja sitä kesti

lähes sata vuotta. Jesuiitat olivat opetuksen ja

kaiken kulttuurielämän miiärääjinä, suvaitsemat-

tomuuden ja ahdasmielisyyden henki oli vallalla.

Kirjallisuus oli suureksi osaksi vain viisastelevan

sanonnan ja pöyhkeän tyylin harjoittelua. Par-

haimmat runoilijat tältä ajalta ovat Szymon
Zimorowicz (k. 1629), Maciej Kazi-
mierz Sarbicwski (k. 1640), Wespa-
zyan Kochowski (k. 1700). .Jan A n d-

rzej Morztyn (k, 1693), satiirinkirjoittaja

Krzysztof Opalifiski (k. 1655) ja eepil-

linen runoilija \V' a c I a w Potocki (k. 1696).

18:nnen vuosis. puolivälissä alkaa Puolan kirjal-

lisuus taas vilkastua. Muodollisesti se liittyy

Ranskan klassilliseen kirjallisuuteen ja henkisiä
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herätteitä se saa valistusajau aatteista. Kaamea
tietoisuus lähestyvästä katastrofista, Puolau valta-

kunnan häviöstä ja jaosta, kiihoitti Puolan par-

haita miehiä miettimään ja toimeenpauemaau
uudistuksia isänmaan pelastukseksi. Kuninfras Sta-

nislaus August rakasti taidetta ja kirjallisuutta

ja kokosi samoinkuin muutkin sen ajan hallitsi-

jat ympärilleen runoilijoita. Aikakauden keskei-

sin henkilö kirjallisuuden alalla on ruhtinas-

piispa Ignacy Krasicki (1735-1801), joka
eriuumaisella jou.stavuudella ja älyllä viljeli kaik-

kia runouden lajeja. Paljon siroutta ja suloa on
kevytmielisen Stanislaw Trembeckin
(1723-1812) runoudessa. Hänen idyllinen runoel-

mansa ,.Zofij6wka" on vaikuttanut itse Mickie-

wioziinkin. Muista runoilijoista ovat mainitta-

vat satirikko Kajetan WQgierski(k. 1787),

herttainen Franciszek Karpinski (1741-

1825), Franciszek Kniaznin (k. 1807),
naisrunoilija Elzbieta Druzbacka (k.

1760), näytelmänkirjoittaja W a c 1 a w R z e-

wuski (k. 1809), isänmaallinen runoilija Jan
P a w e 1 W o r o n i c z ja oodinkirjoittaja Adam
Naruszewicz (1733-96), jonka ansiokkain
työ on kuitenkin „Puolan kansan historia". Val-

tiollisen ja yhteiskunnallisen kirjallisuuden

alalla oli vilkas toiminta. Stanislaw Konarski
arvosteli ankarasti Puolan silloista valtiojärjes-

tystä. Stanislaw Staszic (k. 1S26) ja

Hugo Kollontaj (ks. t.) koettivat suurpiir-

teisellä kirjallisella ja valtiollisella toiminnal-
laan pelastaa perikatoon joutunutta valtakuntaa.
Puolan jako ei voinut hävittää henkistä elämää.

Kirjallisuus kokosi uusia voimia. Onnistumatto-
mia vapaudentaisteluita seurasi varsinkin Venä-
jän Puolassa, joka Aleksanteri I:u aikana sai

itsehallinnon, kirjallisuuden kukoistusaika. Sekä
aiheet että käsittelytapa tulivat yhä enemmän
kansallisiksi. Maaperää valmistivat Julian
Ursyn Niemcewiczin (1757-1841) histo-

rialliset laulut. 19:nnen vuosis. 20-luvulla alkoi

saks. romantiikan ja Byronin runouden herättä-

mänä mahtava kirjallinen nousu, Puolan ro-
mantiikka, jota kesti aina 1863 v:a kapi-

naan saakka ja jolla oli erittäin syvälle ulottuva
vaikutus koko puol. hengenelämään ja kansallis-

valtiolliseen mielialaan. Romantiikan esitaiste-

lija oli Kazimierz Brodzinski (1791-

1835), joka kirjassansa ..Klassillisesta ja romant-
tisesta suunnasta" (1818) puolusti jälkimäistä
puhuen lämpimästi kansanrunouden kauneudesta
ja merkityksestä ja 1821 julkaisi kensanelämää
kuvaavan ja osaksi kansanomaiseen tapaan kir-

joitetun runoelman „Wieslaw". Puol. romantii-
kan keskustaksi tuli Vilnon yliopisto, jossa

Adam Mickiewicz (1798-1855) silloin oli

ylioppilaana. Hänen ympärilleen muodostuneissa
toveripiireissä (..filaretit" ja „filomatit") oli erin-

omainen kaikupohja sille myrskyiselle ja kapi-

nalliselle. Byronin hengessä liikkuvalle roman-
tiikalle, joka ilmenee nuoren Mickiewiczin lau-

luissa, runoelmassa „Konrad Wailenrod" ja ,,Vai-

najain muistojuhla"n (..Dziady") silloin synty-
neissä osissa. Huolimatta onnettomasta kapinasta
1831 ja maanpaon vaivoista saattoivat suuren,
palavan runoilijasielun näkemykset ja tunteet ki-

teytyä sellaiseksi eheäksi ja tyyneksi mestari-
teokseksi kuin ..Pan Tadeusz". JIickiewiczin rin-

nalla esiintyi kaksi muuta suurta runoilijaa J u-

liusz Slowacki (1809-49) ja kreivi Zyg-
munt Krasinskj (1812-59), edellinen lois-

tava tyj"liltään ja ihmeteltävä mielikuvituksen
rikkaudessa, jälkimäinen ylhäinen ja jalo sanon-
nassansa, ilolemmat ovat kirjoittaneet lauluja,

runoelmia ja näytelmiä, ja molempien voimak-
kaasti isänmaallisessa runoudessa on sama uskon-
nollinen mystiikka ja se „messianismin" nimellä
tunnettu käsitys heidän isänmaiinsa onnettomasta
historiasta, että Puola on messiaana kansakun-
tien joukossa saanut kärsiä vapaudenihanteensa
takia. Isänmaalli.sta mvstiikkaa lisäsi Koru el
Ujejski'n (1823-97) .".Piplialliset laulut". Niin-
ikään on isänmaallinen ja kansatieteellinen tausta
W i ncenty Polin (1807-72) runoudella. Poh-
jois-Puola ja Liettua antoivat pohjasävelen T e o-

fil Lenartowiezi n (1822-93) ja Ludwik
Kondratowiczin (Wladysla\v Syrokomla.
1823-62) lauluille. Muista lyyrikoista on mainit-
tavat Ryszard Berwinski, Edward
Antoni Odyniec, Cypryan Norwid ja

Jadwiga Luszczewska (Deotyma). Oman
ryhmän muodostaa n. s. ukrainalainen
koulu, s. o. vähävenäläisellä alueella asuneet
ja sikäläisiä aiheita käsitelleet puolankieliset ru-

noilijat: nuorena kuollut Antoni Malczew-
ski (k. 1826), Seweryn Goszczyfiski
(1803-76) ja Hohdan "Zaleski (1802-86).

Proosakirjailijoiden joukosta anastaa Jözef I g-

nacy Kraszewski (1812-87) keskeisen sijan,

ei ainoastaan tarumaisen tuotteliaisuutensa, vaan
myöskin lahjojensa, joustavuutensa ja monipuoli-
suutensa takia: hän on romaanin, etupäässä his-

toriallisen, kirjoittaja, runoilija ja valtiollinen

kirjailija. Historiallisia kertomuksia ja kulttuuri-

kuvia ovat antaneet kreivi Henryk Rze-
wuski (1791-1866, „Sopliean muistelmat"),
Zygmunt Kaczkowski, Michal Czaj-
kowski, Michal 6rabowski, Ignacy
Chodzko. Naiskirjailijoista huomattavimmat
ovat nuorisonkirjain tekijä Klementina
Tanska-Hoffmanowa ja Narcyza
2 m i e c h o w s k a. Tavallaan väliasteen seur.

aikakauteen muodostavat romaanien ja näytel-

mäin kirjoittaja Jözef Korzeniowski
(1797-1863) ja novellien ja kertomusten sepit-

täjä Jan Zacharyasiewicz (1825-1906).

Ajan kirjallisten suuntain ulkopuolella oli tuot-

telias ja taitava huvinäytelmäin tekijä kreivi

Aleksander Fredro (1793-1876). Samoin
huvittavien ja humorististen kuvausten kirjoitta-

jat kreivi Fryderyk Skarbek, tunnettu myöskin
historioitsijana. August Wilkoiiski (1805-52) ja

satirikko Albert Wilczynski (1829-1900). Histo-

riankirjoittajana on ennen muita mainittava ne-

rokas Joachim Lelewel (1786-1861), jonka
vaikutus puolalaiseen historiankäsitykseen oli

kauaksi ulottuva, ja etevä esseisti Karol Szaj-

nocha (1818-68).

Uusi kirjallisuus. V:n 1863 kapinan
hirveät seuraukset saivat aikaan täydellisen kään-
teen kirjallisuudessa. Todellisuutta cli katsottava
suoraan silmiin. Kaikki romantiikka, mikäli se

tarkoitti elämän käsittelyä vain tunteiden kautta,

sai väistyä runoudesta ja ajattelusta. Darwi-
uismi ja sen opettama taistelu olemisesta, positi-

vismi ja realismi sekä myöhemmin naturalismi
tulivat kirjallisen elämän johtajiksi. Sivistyneen

vleisön herättäminen realistiseen elämän katse-
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luun ja mhT&an johtaminen siihen ainoaan jul-

Iciacvn ai. joka euiiä oli VenSjU» Puo-

lassa : \. nini. kunnalliseen it^ehnllin-

toon. oi]\.,; i.i;»,in tunnuksina, l^alitsiassii, jossa

«amaan aikaan taas puolalnisuus sai laajat miih-

dollisuuJet oniajieriiseen kehitykseen. kiUiutyi

huomio poliittiselle alalle. Ueti kapinan jälkeen

kirjallisuus melkein kokonaan vaikeni arastellen

kcK^kettaa vielii vereksiin haavoihin, mutta OOIu-

xnu ! iLiiiHiclella se nousee rohkeana ja on tii-

r :. yli neljännesvuosisadan ajan sisul-

la ja harrastukseltaan piiäasiassa yh-

teiskunnallinen. Sen karakteristisimpana edusta-

jana on Elira Orresrko (IS4-2 1910) kiisitel-

lessS&n lukuisissa romaaneissaan ja novelleissaan

naisen asemaa ja juutalaisky»ymystiL Myöskin
H en ry k Sienkiewicr (s. 1S46) alkaa yh-

t>>i'kiinnnllisena kirjailijana, siirtyen kuitenkin

V historiallisen romaanin alalle roh-

k , masentunutta Puolan kansaa mie-

leen jolid.ittamalla sen entistä suuruuden aikaa.

Siten hän tavullaan liittää uuden puolalaisen

kirjallisuuden romantiikan aikai.seen. Myöskin
Krasrenski tavattomas-sa joustavuudessaan käsit-

telee eekä uuden ajan synnyttämiä kysymyksiä
että jatkaa historiallisten romaaniensa sarjaa.

Zacharya*iewici ja Kaczkowski kirjoittavat yhä

historiallisia kulttuurikuvauksiaan. Teodor Tomasz
Jez iZypmunt MiIkowski) ja Adam Plug (An-

toni Pietkievvicz) ovat ehkä mainittavat lähinnä

Eliza Orresrkoa yhteiskuntaolojen kuvaajana 60-

ja TO-luTuilla. Vähän myöhemmin astui B o I e-

slaw Prus iAleksande'r Glovacki. 1S461913)

Puolan huomatuinipien romaaninkirjoittajien

joukkoon. Lyyrikoista on runollisen voiman puo-

lesta ensimäisenä mainittava Maryä Konop-
nicka (1846-1910), joka on kirjoittanut myöskin
etevän taide-eepoksen ..Herra Balcer Brasiliassa".

Hänen samoinkuin Viktor Gomulickin
n. 1851) runoudessa on läpikäyvänä sävynä syvä

kärsimys yhteiskunnan sorrettujen kohtalosta.

.\dain Asnykin (1838-97) hieno runous sa-

moinkuin viimemainitunkin tuotanto liittyy muo-
dollisesti likeltä romantiikkaan. Prcosakcrtomuk-

»en alalta on vielä mainittava Iqnacy Maciejowski

(»alanimi Sewer. 18391901), Teodor Jeske-Cho-

ifiski 's. 18.'>4i. ja Waclaw Sierosrewski (s. 1858),

joka Siperiaan karkoitettuna tutustui perinpohjin

Koillis-Aasian elämään, ja Liettuan kuvaajatar

Maryä Kodziewicz (s. 1863). Näytclmäkirjalli-

«uutta edustavat historiallisen draaman alalla

J6zef Szujski (1835-83) ja uudenaikaisen näy-

telmän alalla .lAzef Blizirtski (1827-93), liioitte-

luja ja kummallisuuksia raka.stava Stanislaw

Przybyszevrski, tunnettu myöskin rcmaaninkir-

joittajana, ja naturalistinen Gabryela Za-
polska (s. 1860|. Lähempänä 20:nnen vuosie.

alkua on runoudessa päässyt vallalle uusi suunta,

jota ehkä yleisimmin nykyään nimitetään uus-

romantiikaksi ja jonka tuntomerkkeinä ovat

mielikuvituksen ylivalta ja symbolien käyttö to-

delliiuuskuvien sijalla. .Tohtajaa.seman uuden
suunnan aikana saa Krakova ja yleensä Oalitsia,

»ensijaan että kaunokirjallisen elämän keskus-

tana siihen xaakka oti ollut Varsova. Tämä Puo-

lan uusin kirjnlli-ii'i-l::iii'-i on synnyttänyt oma-
perftisen runoudeu. -' "'!jon uusia kauneus-

arvoja ja paljon I ' l luovaa voimaa.

Muita ylempäiiii .a .S t a n i ^ I a -.v

\Vy*piartski 0869-1907). jonka omituisesti

konsipeeratuissa, milloin Puolan historiasta, mil-

loin nykyajasta, milloin antiikista aiheensa saa-

neissa näytelmissä on entisyys ja nykyaika aina

punottu yhteen. Huomattava draamanmoilija on
Luovan K y d e 1 (s. 1870) . Jan Kaspro-
«• i c z (s. 1 860) , Kazimierz Tetmajer (s.

1863) ja Antoni Lange (s. 18641 ovat eteviä

lyyrikolta. Mainittavat ovat myöskin Zenon
Przosmycki (salanimi Miriam, s. 1861), Jerzy
2ulan'ski ja Andrzej Niemojewski (s. 1864).

Näytelmänkirjoittajista lahjakkain on Jan Au-
gust K i s i e I e w s k i (s. 1874), novelliiikirjoit-

lajista Wladyslaw Orkan. Venäjän Puolassa on

huomattavia romaaninkirjoittajia Stefan 2 e-

romski (s. 1864). voinuikas, mestarillinen ta-

lonpoikaiselämän kuvaaja W 1 a d y s I a \v Rey-
mont (s. 1868) ja hieno Liettuan vanhan herras-

elämän esittäjä J ö z e f \V e y s s e n h o f (s. 1860).

Puolan kirjallisuudella on useita eteviä tutki-

joita. Varsinkin ovat mainittavat kreivi St. Tar-

no\vski'n, A. Chmielowski'n, W. Spasowicz'in,

A. Briicknerin ja J. Kallenbachin teokset. Uusinta
kirjallisuutta on etevällä tavalla käsitellyt

\V. Feldman. Puolan historiankirjoitus on runsas

ja arvokas. Mainitsemme siitä vain Jözef

Szujski'n, MichaI Bobrzyuski'n. Tadeusz Kor-
zonin, Waleryan Kalinkan. F. Smolkan, A. Pa-

vvinski'n, W. Smoleuski'n, B. TJlanowski'n. Os\vald

Balzerin, St. Kutrzeban ja Szymon Askenazyn
nimet. J. J. il.

Puolan perimyssota (1733-38) syntyi ku-

iiinpis Aufrust ITtn kuoltua, kun Puolan valtio-

päivillä yksi puolue syysk. 13 p. 1733 valitsi jo

aikaisemmin kuninkaana olleen Stanislaus

Leszczynski'u, toinen puolue taas lokak. 5 p. en-

tisen kuninkaan pojan Saksin vaaliruhtinaan

August III :n. Venäjän keisarinna Anna ja Sak
san keisari Kaarle VI kannattivat Augustia,

mutta Ranskan kuningas Ludvik XV Leszczynski'ä,

jonka tytär oli hänen puolisonsa; Espanja ja

Sardinia, jotka halusivat Itävallan Italiassa ole-

via maita, liittyivät Ranskaan. Venäläinen ja

saksilainen joukko piiritti Danzigia, jossa Sta-

nislaus oleskeli, ja kun iän sieltä pakeni, an-

tautui se (heinäk. 6 p. 1734) . Ranskalaiset val-

loittivat Reinin seuduilla muutamia kaupunkeja,

kuten Trierin. ja Italiassa Milanon; rspanjaiaisct

taas miehittivät Napoli'n ja Sisilian. Keisari teki

sen johdosta Ranskan kanssa rauhan Wienissä

(1735) ja 1738 muiden valtojen kanssa lopullisen

rauhan. August III tunnustettiin Puolan kunin

kaaksi; Stanislaus sai Lothringenin ja Barin,

joiden hänen kuoltuaan tuli joutua Ranskalle.

Lothringenin entinen herttua Frans Stephan sai

Toscaniin Medici-suvun loputtua (1737) ; Kaarle VI

luovutti myöskin Napoli'n ja Sisilian espanjalai-

.selle prinssille Don Carlokselle, mutta sai sen

sijaan Parman ja Piacenzan. Pragmaattinen
.sanktsioni (ks. t.) myöskin hyväksyttiin.

K. O. L.

Puolapatsas ks. V o i m i s t e 1 u t e I i n e e t.

Puolapuut ks. Voimistelutelineet.
Puolauskone saattaa olla joko loimi- tai kude-

piiolauhkone ja kuuluu kutomon valmistuskonei-

siin. Rakenteeltaan p:ita on sangen monta eri

lajia. E. J. K.

Puoliapinat ffrosimim), nisäkäslahko, johon

luetut clliiiiioi sekä ulkomuodoltaan että elin-
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tavoiltaan monessa suhteessa muistuttavat api-

noita. Useimmat ovat taitavia kiipeilijöitil, joilla

on ainakin osaksi litteäkyntiset tarttumakiidet ja

Jalat, pitkä häntä ja eteenpäin suuntautuneet sil-

mät. Sisärakenne osoittaa kuitenkin, että p. ovat
ilmeisesti paljon alhaisemmalla kehitysasteella

kuin apinat. Niinpä isot aivot ovat paljon heikom-
min kehittyneet, istukka alkuperäisempi (placenta

diffitsa), emä kaksisarvinen (uterus bicornis^, ai-

nakin toisessa takavarpaassa käyrä kynsi. Ham-
paisto vaihteleva, useimmilla petoeläin- ja hyön-
teissyöjätyyppien välillä. Erikoisen leiman p:ne
antavat niiden suuret silmät, useimmat ovat nim.
yöeläimiä, jotka melkein yksinomaan puissa liik-

kuen pyydystävät saaliikseen hyönteisiä tai pie-

niä luurankoisia, monet syövät myös hedelmiä

y. m. kasviaineita. Useimmat nykyajan p. tava-

taan Madagaskarilla, mutta ryhmä on edustettu
myös Afrikan mantereella, Taka-Intiassa ja Itä-

Intian saaristossa. Eoseenikaudella p:ta on elä-

nyt Euroopassa ja Ameriikassakin, mutta jo mio-
seenikaudella ne ovat sieltä hävinneet. — P. jae-

taan heimoihin makiapinat (LemuridceJ,
nilkkaeläimet (Tarsidce) ja s o r m i e 1 ä i-

met (Chirotnyidce). I. Vs.
Puoliaskel ks. Kokoaskel.
Puolibriljantti, briljantin muotoinen jalokivi,

jonka alaosa on lasia ja ainoastaan näkyvissä
oleva yläosa timanttia.

Puolikansi, peräko h okansi (engl. poop),
aluksen peräpäässä oleva kansi, joka on vesi-

kantta ylempänä. F. W. L.

Puolikerros ks. E n t r e-s o 1 ja M e z z a n i n o.

Puolikristalli on kalkki-lyijy-natronkalilasia,

joka sisältää vähemmin lyijyä kuin raskas kris-

talli- I. lyijylasi.

Puolikuu. 1. ks. Kuu. — 2. Turkin valta-

kunnan merkki, ks. Turkki.
Puolikylpy ks. Kylvyt.
Puolilopuke 1. puolipäätös, mtis., tarkoit-

taa sellaista säeryhmän melodista tahi harmonista
päättymistä, joka ei vaikuta täyttä levon tun-
netta, vaan vaatii jatkoa täydennyksekseen.
P. aikaansaadaan siten, että päätökseksi ei tule

perussävel tahi perussointu, vaan joku muu
sävellajin tärkeimmistä sävelistä taikka soin-

nuista. /. K.
Puolimatruusi (saks. Leichtmatrose) , meri-

mies, joka ei vielä ole ammatissaan saanut
täyttä kokemusta ; p. on siis merimiesarvoltaan
pätevän merimiehen (matruusin) ja laivapojan
välillä. F. TV. L.

Puolimetalli, vanhentunut nimitys niille kem.
alkuaineille, esim. arsenikille ja antimonille, jotka
ulkonäöltään muistuttavat metalleja, mutta ke-

miallisilta ominaisuuksiltaan ovat epämetalleja
(ks. Metalli).
Puolinuotti 1. (varrekas) aukopää,

mtis.. eroaa kokonuotista (ks. t.) siten, että sen
„pää" on varustettu „kaulalla" eli varrella:

1 tahi P. P:lla merkitään sävel, jonka a5ka-

arvo täyttää puolet ^/,-tahdista tahi koko ^li-

tahdin. Mensuraalinuottikirjoituksessa merkittiin
p:n muodolla melkoista pienempää aikayksikköä
(„minima"). /. K.
Puolipaastosunnuiitai, 4 :s sunnuntai paas-

tossa ; saanut nimensä siitä, että se on jotenkin
paastonajan alun ja lopun keskivälillä.

Puolipallo. Jokainen pallon keskipisteen kautta
kulkeva taso jakaa sen kahteen yhtäsuureen
osaan, n. s. p:oon. Päiväntasaajan taso leikkaa
siten maapallon ja näennäisen taivaankupulaen
pohjoiseen ja eteläiseen p:oon 1. h e m i s f ä ä-

r i i n. vrt. P a 1 1 o. U. Ä .n.

Puolipalttina kudottiin ennen pellavaloimeen
puuvillakuteella, mutta nykyään tavalli-semmin
päinvastoin puuvillaloimeen pellavakuteella.

E. J. S.

Puolipensas (subfruiex), pensasmainen kasvi,

jolla maanpäälliset osat säännöllisesti joko osaksi
tai kokonaan kuolevat talveksi, esim. vattu, mus-
tikka y. m. On välimuoto pensaiden ja ruoho-
kasvien välillä. K. L.

Puolipiste, välimerkki (;), osoittaa paussia,

joka on pilkulla merkittyä pitempi, mutta pis-

teellä merkittyä lyhyempi. Puolipistettä käyte-
tään erottamaan samaan lauseyhdistyk.seen kuu-
luvia itsenäisiä lauseita, joista joko toinen tai

molemmat ovat j'hdistettyjä. A. K.
Puoliputki, pieni tykki ks. F a 1 k k i.

Puolipäivä. Todellinen p. sattuu, kun
auringon keskipiste on meridianissa. K e s k i-p.

sattuu, kun keskiaurinkoaikaa määräävä ekvaatto-

rilla liikkuva piste (ks. Aurinkoaika) on
meridiaanissa. Erotus näitten aikojen välillä,

n. s. ajantasau.s. on neljästi vuodessa nolla, nim.
15 p. huhtik., 1.5 p. kesäk., 1 p. syysk. ja 25 p.

jouluk. Sen suurimmat arvot ovat -{ 14,5 min.
(11 p. helmik.) ja — 16,s min. (1 p. marrask.).

Keski-p:stä lasketaan tähtitieteessä päivän alku.

B. R.

Puolipäiväaika ks. Puolipäivä.
Puolipäiväjumalanpalvelus, kristillisen seura-

kunnan pääjumalanpalvelus. jota mahdollisimman
monipuolisilla juhlamenoilla, evankelisessa kir-

kossa aina saarnalla, usein myös Herran ehtool-

lisen vietolla pidetään pyhäpäiväin aamupäivällä.

Puolipäiväpiiri ks. Meridiaani.
Puolipäiväpisteet, päiväntasauspis-

teet, ekliptikan ja ekvaattorin leikkauspisteet,

missä aurinko on päiväntasausaikoina 21 p. maa-
lisk. ja 23 p. syysk. Edellisestä pisteestä (k e-

vätpisteestä 1. kevätpäiväntasauspisteestä,

Oinaspisteestä) lasketaan tähtit. longitudit

ekliptikaa myöten ja rektascensionit ekvaattoria

myöten. P. siirtyvät vähitellen idästä länteen-

päin presessionin (ks. t.) vaikutuksesta. B. R.

Puolipäiväsaarna, puolipäiväjumalanpalveluk-

ses^a pidetty saarna.

Puolipäivävyöhyke ks. Päivä.
Puoliranskalainen nide, kirjannide, jossa

vain selkämys ja kulmat ovat nahkalla päällys-

tetyt.

Puolisiipiset (Eeteroptera), nivelkärsäisiä

hyönteisiä (Rhynehota), joiden peitinsiipien tyvi-

puoli on nahkea, ulko-osa kaivomainen. Pikku-

kilpi on tav. kasvanut hyvin suureksi ja suojaa

siipien kaivomaisia osia. Joskus, esim. luteelta,

siivet kokonaan puuttuvat. Kaikki syövät joko

kasvien tai eläinten nesteitä, joita ne kärsällään

imevät. Toiset lajit elävät kuivalla maalla (esim.

marjaluteet), toiset veden pinnalla (vesimittarit),

toiset taas vedessä (malluainen, vesiskorpioni).

V. S-s.

Puolisukulaisuus on olemassa henkilöiden vä-

liliä, joilla on sama yhteinen isä tai esi-isä mutta
eri äiti tai esi-äiti, tai vliteinen äiti tai esiäiti



1131 Puolisuunnikas— Puomi 1132

mutta Fri isä tai esi-isä. P:Ila ou inerkitvstH

perimisoikeutoen ja avioFsteisiin nUbden. ks. P i-

r i in 1 s j ii r j e s t y s. El. K.

Puolisuunnikas, iielikuliiiio. jouka toinen pari

tM9t;ikkui>ia >ivuja on yhdeu^uuutaisia ja toinen

1
:<ia. VhdoDsuuulaisten sivujen

1 1 Minotaan p:n korkeudeksi.
I<>~ V iiiui uiiiiiuitujen sivujen lukuarvoja inerki

tUn a:ksi ja ^' :ksi sekä korkeuden i-:ksi, on

|>:n nelioiisiillys=y(*4-S^. f. S;«.

Puolisuvere«ninen (ks. S u v e r ee n i n eni,

nimitys, jota monasti käytetuUu riippuvaisuus

i^ubteissa olevista valtioista. Mitii ..puoli.suvereni

teettiin" I. ..puolisuvereenisuuteen" ou kat.sottava

olennaisesti kuuluvaksi, siitä mielipiteet tieteis-

opissa kSyvat suuresti erilleen: toiset pitiivät

p:ina nimenomaan sellaisia valtioita, jotka oval

vain kansainvälisoikeudellisessa riippuvaisuussuh-

teessa. toiset taas joko ehdottomasti tai miiSrä-

tyillä edellytyksillä sellaisiakin valtioita, jotka

ovut vieraan valtiovallan alaisia. Itsessään ..puoli-

suvereenisuus" on ristiriitainen käsite, koska val-

tiolla joko on korkein valta (suvereenisuus) taikka

»e on eitä vailla; käytännöllisistä syistä tätä

nimitystä voitaisiin puolustaa ainoastaan siinä

tapauksessa, että sillä tieteisopissa olisi tiiysin

vakaantunut sisältö ja merkitys, vrt. P r o-

tcktoraatti. Suvereenisuus. Valtio-
y b d i s t y s. R. E.

Puolitanko. Lippu nostetaan p:oon s. o. lippu-

tango ii puoliväliin surun merkiksi.

Puolitiensaari I. P u oi i m a t k a n s aar i

I ruots. Ualfväpsholmen) pieni merenluoto
Helsingin äärellä Luodon (Klippan) kaakkois-

puolella. 700 ni:n päässä Kaivopuiston rannasta.

Puolivalmiste nn sellainen jaksottaista kä-

sittelyä vaativa teollisuustuotteen valmistusaste,

josta täysin valmis tuote syntyy viimeisen ka-

i-itlelyn kautta, esim. kankaat, jotka vielä vär-

jätään, valkaistaan tai painetaan, taotut, valssa-

tut tai valetut esineet, jotka vielä käyvät jonkin
valmistusasfeen läpi. P-o P-o.

Puolivillainen kanfras on tav. puuvillaloimeen
villakutfvlla kudottu kanpas. E. J. S.

Puoliviulu ks. K o k o v i u I u.

Puoltolause, suositus, jonka alempi viranomai-

nen virkaeliilotusfa tehdessään tavallisesti antaa
jollekulle ehdolle[>annuista henkilöistä. Virka-

ehdotus tehdään virka-ansioiden, mutta p. anne-
taan virk.ian sopivaisuuden mukaan. El. K.

Puolue, julkisena, erittäinkin valtiollisessa

elämäiisä määrättyjä tarkoitusperiä ajava saman-
mieliaten yhtymä tai järjestö. Kansaneduskun-
niitHa eHiintyvistä puoluejärjevtöistä käytetään
tav. nimitystä ryhmä I. (raktsioni. P:tta,

joka pitää silmHllk vain jä.sentensä per.soonalliHia

etuja, sanotiiari nurkkakunnaksi (kli-

k i k * i, k o t t e r i a k H il. Puoluejaon pohjana
•aattavat olla usknnnollJHet. rotu- ja kansallisuus-

ekä luokka- jn >-iiiityvaHtakohdat ynnä myös yli-

tei>ikunnan kehityk-en yleiset perusehdot: järjes-

ty» ja edistyn. Näiden perusehtojen pohjalla ovat
«yntyneet vanhoilliset I. k o n s e r v a t i i-

vi«et p:t ja edisty s-p:t. Suomensa on tätä

nykyä seuraavat valtiolliset p:t: suomalainen p.,

nuor-urmialainen p., riiot-alainen kansan-p,, maa-
laisiiitt-i ja »osiualidemokraattinen p. (ks. n.).

Puoluepallo. Osanottajat jaetjian ..ykkösiin"

Ilkka.

ja ..kakkosiin", jotka asetetaan seisomaan kah-

teen rintamariviin. erinimiset vastakkain. Kuni
pikin puolue heittelee omaa palloaan. siten ettii

tämä lennellen mieskujau yli puolueensa jäse

neltä toi.selle kerran tai useammasti kulkee kujan
päästä päähiiu. Puolue, jonka pallo suorittita nmt
kansa nopeammin, voittaa. P:Oit voidaan pelata

myös piirissä, jolloin palloa heitetään vieruskunip

panin ohi tätä seuraavalle, tai kahdessa peräk
kiiisrivissä. jolloin se heitetään piian vii takimai
solle. 'kI. V. ^.

Puolukka 1. puola (Vaccinium fitis ida:a),

kanervakasveihin kuuluvan Vacciniiim-suvun tär-

keimpiä edustajia, pieni, n.

10-20 eni korkea, pysty
varpu, jolla on valkeat kello-

maiset. 4-lukuiset kukat,

punainen marja ja pitku-

laisen vastapuikeat, epäsel-

viiän hammaslaitaiset, tal-

vehtivat nahkeat lehdet. On
maassanune hyvin yleinen

ja runsaasti esiintyvä met-

sieq kasvi, laajalle levin

nyt koko pohjoisen pallon-

puoliskon kylmissä ja lauh-

keissa osissa. Marjat ovat

paljon käytettyjä kotitalou-

dessa ja ovat meillä viime
aikoina tulleet huomatta-
vaksi vientitavaraksi. V. 1912 oli viennin arvo
l.SCO.OOO, V. 1913 1.555.000 mk. Vientiä haittaa

vieläkin suuresti kaupan järjestämättömvvs.
"a. /..

Puolustus. 1. Puolustautuva sodankäyntitapa,
d e f e n s i i V i (lat. dcfc'tidcre - puolustaa), vasta-

kohta hyökkäiivä sodankäynti, offensiivi. —
2. Oikeudenkäynnissä vastaajan tai kanteenalai-

sen toiminta vaatimuksen tai syytteen torjunii

seksi tai yleensil asiano.saisten keinot heille epä
edullisten väitteiden kumoamiseksi. Jokainen on
kaikissa oikeusasteissa oikeutettu käyttämään
p.-asianajajaa joko yksinään esiintyvänä tai ai

nakin avustajana. Kuitenkin on oikeudella valta

harkita, onko tämä siihen pätevä seka hyväniai

neinen ja rehellinen (Oikeudenkäymiskaari 15:2.

muutettuna Keis. asetuksella 23 p:ltä marra.sk.

1898). ks. Vastine. £1. A'.

Puolustusasento ks. G a r d i.

Puolustussota, sota. johon jokin valtakunta

tai kansa ryhtyy suojellakseen itsenäisyyttään jn

vapauttaan hyökkiiäjää vastaan.

Puomi. 1. (enpl. hoom, ruots. hnm), pyöröpuu.
jonka avulla purjeen alareuna pingoitetaan. tai

jolla painoja nostetaan. Kokkapuun jatkoja sano-

tiuin liivari- ja jaakaripuonieiksi. F. 11'. L.

2. Puiden lauttaamisessa käjtetty puu tai

useammasta puusta 1. pölkystä yhdistetty laite.

jonka tarkoituksena on ohjata puiden tai lautto-

jen kulkua laiittausviiylässä. P:k8i kiiytetilän tav.

8-10 m jiitkiä ja 8-12 tuumaa paksuja, etupäässä

honkaisia ja. jos mahdollista, juurikuivia tukkeja.

Koskipaikoissa tai kehälauttoja kuljetettaessa

merellä kilytetään kuitenkin lyhempiäkin p.-

puita. Useimmiten käyletUän niitä pyöreinä, suo

raan tukkilautasta otettuina, väliin ne ovat kui-

tenkin, kuten esim. pato- ja ercttelupaikoissa

veistettyjäkin, jotta uiltomiehistö saattaisi niillä

helpommin liikkua. — P:l ovat joko kiinteitä
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t. liikkuvia. Kiinteät p:t kiinnitetäiln laut-

taiisväyliui rantaan tai diktaaleihin ja ovat

usein nu)ninkertaisia, jolloin p.-|>uut tukevasti

ovat poikkipuilla tai rautalaitteilla toisiinsa si-

dotut. Liikkuvissa p:issa, joita käytetään esim.

keliälautois.sa, kiinnitetään p.-puut toisiinsa si-

ten, että p. täysin säilyttää taipuisuutensa : pui-

den päät yhdistetään joko puisilla p.-renkailla

I. -vitsoilla tai erityisillä kettinkilaitteilla. P.-

vitsoja varten on tällöin p. puiden päihin veis-

tetty erityinen reikä, n. s. puomireikä. — Eri-

laatuisia puomeja erotetaan vielä: kehä-p., joka
on kierretty kehälautan ympäri ; v ä 1 i-p., joka
jakaa kehälautan eri osiin ; h ä n t ä-p., jonka
avulla vedessä irrallaan olevat puut nuotauvedon
tapaan vedetään määräpaikkaansa; erottelu-
p.. joka on rakennettu puiden erottelusatamaan
1. paikkaan, missä lautattu puutavara eritellään

eri omistajien kesken; y. m. — ks. myös L a u t-

t a u s ja L a u t t a. O. Lth.

Puoskaroiminen, asianomaista tieteellistä si-

vistystä vailla olevan henkilön harjoittama lää-

kärintoimi. Tästä säätää Keis. asetus 18 p:ltä

helmik. 1890. että jokainen, joka, olematta tie-

teellisesti sivistynyt lääkäri, hoitaa ja tarjoutuu
hoitamaan tautia, ruumiinvammaa t. m. s., ran-

gaistakoon sakolla aina 400 mk :aan saakka, jol-

lei yleisen lain mukaan ankarampi rangaistus
ole tekoa seuraava. Kuitenkin harjoitetaan maas-
.samme p :ta kovin paljon, mikä aiheutuu siitä

herkkäuskoisuudesta ja arvostelunpuutteesta,

millä valitettavasti niin hyvin sivistymätön kuin
n. s. sivistynytkin yleisö antautuu kenen hyvänsä
hoitoon uskoen terveytensä korjaamisen edes-

vastuuttomien henkilöiden käsiin. Asia kaipaa
kipeästi ajanmukaista lainsäädäntöä. M. 0-B.
Puosu (engl. bontsirain, ruots. hätsman), luo-

tettava, pätevä merimies, joka päällystön katsan-
non alaisena johtaa laivaväkeä töissään ja itse-

kin tekee tärkeimpiä takilaa ja purjeistoa koske-
via töitä. F. W. L.

Puotila (ruots. B u o t i 1 a. ennen Botila),

1 '/s manttaalin suuruinen ratsuvelvollinen säteri

Halikon pitäjässä 1 km:n päässä Halikon rauta-

tieasemalta. Tila mainitaan jo 1455. Silloin sen
omistaja, eräs Jakob niminen mies, möi sen
Rajrvald Suurpäälle, joka seur. v. luovutti sen
vaihdon kautta Naantalin luostarille. Luostarilta
se joutui 15.56 kruunulle. A'. 1573 se lahjoitet-

tiin Pietari Eerikinpojalle. joka oli n. s. iluurlan
aatelissukua, ja 1.581 ruotsalais-syntyiselle Antti
Laurinpojalle (k. 1613), joka aikanaan oli

maamme huomattavimpia aatelismiehiä. Hänestä
polveutui aatelinen P:n suku, joka sammui n. 16.50.

Tilan myöhemmistä omistajista mainittakoon
Samson de la Motte nuorempi ja Johan Bäck
i Finland (molempien puolisot Pm aatelissukua),
vapaaherra Gustaf Grass (k. 1694; puoliso o. s.

de la Motte), Erik Didron (k. 1699: puoliso
o. s. Grass) ja hänen poikansa Karl Didron
(k. 1763), Ignatius-suku (1800-luvun alkupuo-
lella). Viurilan Armfeltit (v:een 1898) ja nyk.
(1914i rouva A. Mörliug. A. Es.

Pupillaari (ks. Pupilli), holhousta koskeva

;

silmäterää koskeva.
Pupilli (lat. pi?pi'HHS = orpo, holhokki). 1. Hol-

hotti. — 2. Silmäterä, ks. S i 1 m ä.

Pupina (engl. hobbin). rulla tai levypäinen
puola, jolle lankaa kootaan (pupiinataan)

.

Pupipara ks. T ä i k ä r p ä s e t.

Purana [-rä'-] ks. Intian kielet ja kir-
jallisuus, palsta 1027.

Purasin 1. taltta, puutyöhön käytettävä
teräkalu, jonka suora (tasapurasin) tai kaareva
(kourupurasiu) leikkaava reuna on poikittain

työkalun päässä. Käytetään joko käsin työntäen
tai vasaralla taikka nuijalla lyöden reikien, sy-

vennysten ja liitostappicu tekoon ja silitykseen.

Vuohensorkka on purasin, jonka leikkaava reuna
on V muotoinen. Po l'o.

Purasruoho ks. B o r r a g o.

Puraus- 1. p u r a s i n k o n e, puusepän työ-

kalukone, jolla purataan tav. nelisnurkkaisia rei-

kiä poikkipuuhun. Koneessa on vivun tai kampi-
koneiston käyttämän pystysuoran työutimen pää-

liän kiinnitetty jiurasin, jonka voi kääntäii 180°

ympäri. Työntimen iskunpituuden voi järjestää

sen mukaan kuiu reikä syvenee, myöskin voi pöy-
tää, mihin puu kiinnitetilän, kohottaa. Tav. on
p:een sovitettu myöskin pora. — Kairapurasin-
koneen terä on ontto, neliskulmainen. Terän si-

sällä pyörii kierukkakaira, joka ulottuu juuri te-

rän pään tasalle ja joka kaivaa puuta työntäen
purun terän sivuilla olevista rei'istä ulos; terän

reunat ovat terävät, joten se alaspäin painettaessa

leikkaa reiän nelisnurkkaiseksi. — Ketjupurasin-

1. ketjujyrsinkoneessa on liikkuva ketju, jonka
nivelissä on leikkaav.at terät. Ketju liikkuu pysty-

suoran johtoraudan sivua alaspäin, kääntyy tä-

män pyöreän pään ympäri toista sivua ylös, ja

kun johtorautaa ketjuineen painetaan puuta vas-

ten, jyrsii ketju tähän soikean nelisnurkkaisen

reiän. P-o Po.
Purbach [-huh] iPeuerbaeh 1. Peur-

bach), Georg von (1423-61). itäv. tähtitietei-

lijä ja matemaatikko. Tehtyään laajoja ulko-

maanmatkoja P. tuli 1454 Unkarin kuninkaan
Ladislauksen tähtitieteilijäksi ja sittemmin

\Vienin yliopiston opettajaksi. P. laski uuden
siuustaulukou. soveltuvamman tähtit. laskelmiin

kuin Ptolemaioksen ja arabialaisten käyttämät.

Tästä painettiin kuitenkin vain johdanto nimellä

,,Tractatus super propositiones Ptolem.ri de

sinubus et chordis" (1541). P. alkoi kääntää

Ptolemaioksen ,,Almagestia" latinaksi, mutta työ

jäi kesken hänen ennenaikaisen kuolemansa
vuoksi. Teoksia: „Theorica5 nov£e planetarum"

(monta painosta), ..Opus algorismi" (1492).

..Quadratum geometricum" (1514). V. S:n.

Purcell [pSsalj, Henry (1658-95), Englan-

nin suurin säveltäjä. Toimi urkurina Lontoon

Westminster Abbeyssa (v:sta 1680) ja kunink.

kappelissa (v :sta 1682) ; nimitettiin hovisäveltä-

jäksi 1683. Sävelsi lukuisia oopperoita (esim.

, ,Arthur-kuningas", 1691), joissa ilmeni lupaavaa

alkua kansalliseen tyyliin. P:n kuoltua pääsi it.

ooppera vallalle. Vielä korkeampi taidearvo on

P:n kirkkosävellyksillä, joilla oli suuri vaikutus

Händelin kuorotyyliin. P. sävelsi myös urku-,

piano- ja kamarimusiikkia. V. 1876 perustettu

P.-seura on ryhtynyt julkaisemaan P:n koottuja

teoksia. /. K-

Puree [pyrc'] (ransk.. < pHrer = siivilöidä. <
lat. puriis = puhdas, puhdistettu) . sosekeitto.

Puremalihakset muodostavat yhteisen lihas-

ryhmän, joka sijaitsee päässä ja jonka tarkoituk-

sena on liikuttaa alaleukaa. Tähän ryhmään las-

ketaan neljä lihasparia : ulompi puremalihas
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(mmscitliti masseter). ohimoUli&s im. temporalia),

alempi «iipilih&g (w». ptcrygoidrus c-xtcrnus) jn

«is«nipi siipiliba« (m. ptfry()oitU:us internus).

Kaikki nitniii lihakset ympUriiivUt alaleuan Ititiu

haaraa ja kiinDittyrSt toisella ptUlUiiiin tiihitu.

toisella ISheisiin |>uäkallouluihin. V. K.
Pur^tiivinen, ulostava, vrt. Lii ä k e ja

Llostus uineet,
Pur^atorium l-tO'-/ (miat.), kiirastuli (ks. t.)-

PuTgatsioni dat. purpä'tiO < pMr3<i'r«'= puh-
di>ljaj. puhtlistamineD, epiiluulosta vapauttami-
nen.

Purgeerata ilat. p«r_<7d'rf = puhdistaa), ulostaa,

edistää ulostumista antamalla jotakin ulostavaa
ainetta tahi muulla tavoin.

Purifikatsioni (lat. pärificö're = puhdistaa),

puhdistus.

Purilaat ks. Ajoneuvot,
Purimjuhla sanotaan perustetun Esterin (ks. t.)

väiittiimän juutalaisten persialaisvainosta pe-

lastumisen muistoksi. Sitä vietettiin Adar-(maa-
lis-fkuun 14 ja l.S päivänä, jolloin annettiin mo-
lemminpuolisia lahjoja ja lähetettiin köyhille an-

timia tEst. 9>t seur.). Varmalta näyttää, että

juhlan nimi ja juhla itse on juutalaisille vie-

rasta alkuperää — siinä ou ainakin piirteitä

babylonialaisesta uudeuvuodenjuhlasta. Sen vietto

mainitaan ensi kerran vasta makkabealaisajalla

(2 Makk. löj, seur.). .1. F. Po.
Purismi imlat. purismus < lat. pHrii» = puh-

dasi, pyrkimys puhdistamaan äidinkieltä vieras-

peräisistä (tai myös ..vääristä") sanoista ja

lau.separsista
: puristi, kielenpuhdistaja. ks.

Oikeakielisyys; vrt. myös Lainat.
Puristeilma ks. Ilmajohto.
Puristeilmakone (vrt. Ilmajohto, Ilma-

moottori) ks. P a i n e i 1 m a k o n e e t.

Puristettu ilma, pienempään kokoon tav.

konevoimalla painettu ilma, jolla silloin on vas-

taavassa suhteessa korkeampi paine (tav. käyte-

tään 7-10 ilmakehää, joskus, kuten torpedoissa,

150, ilmapyssyissä 200 ilmakehäil), mitä käyte-
tään erinäisten, usein käsin pideltävien työkonei-
den käyttämiseen, isojen polttomoottorien käyn-
tiinpanemiseen y. m. ks. I 1 m a j o h t o, 1 1 m a n-

puristuskone, Ilmamoottori, Paine-
itmakoneet. E. 8-a.

Puristin, kone jolla puristetaan aineita joko
niissä olevien nesteiden erott.imiseksi (öljy- ja

hedelmäpuristimet), tai niiden saattamiseksi
määrättyyn muotoon (U-ima-. takoma-, kaavaus-
purixtimet) tai pienempään tilaan (heinä-, turve-
pehku-, puuvillapuristimet) taikka suurempaan
paineeseen (ve.sipuristimet). Puristukseen tarvit-

tava suuri voima aikaansaadaan vipujen, nivelien,

ruuvien, kampien, epäkeskojen, paineveden tai

-ilman välitykwllä. P-o P-o.

Puristinkone k». Puristin.
Puristus. 1. Kun joku voima painaa toista

kappaletta toista vastaan, syntyy näiden kappa-
leiden välissä p. : itse kappaleissa syntyy kai-

kissa tasoissa, jotka ovat kohtisuorat voiman vai-

kutusta vastaan, puristusjännitys (ks. Jänni-
tys). Aineenkoetuslaitoksissa tutkitaan kokei-
den avulla eri aineidi-n sulitautumista p:een,

ja silloin käytetään kuution- tahi silinterin-

muotoisia koekappaleita. .Sitkeät aineet kuten
lyijy, vaski, pehmeä rauta y. m. voivat puris-

tua aivan litteiksi murtumatta. Kovaa ainetta

Kuva ]

olevat kappaleet murtuvat äkkiä,

enimmäkseen pamahtaen, kun pu-

ristava voima on saavuttanut iniiJl

riityn arvon, ja ne murtuvat taval-

lisesti n. 45° kulmaan, toisesta ylä-

reunasta toiseen alireunaau kulke-

vaa tasoa pitkin (kuva 1). Kun
murtota.so yhtä hyvin voi alkaa
mistä reunasta tahansa, on ideaali-

muoto (mikä usein kokeissa saadaankin) kaksi

pyramidia, liuiput toisiaan va.staan, ja niiden

ympärillä rengaskappale. mikä koekap-
paleen murtuessa tietenkin särkyy 'V V'
(kuva 2). — 2. Mäntäliöyrykoiieissa ja xV,
polttomoottoreissa käytetään p:ta (kom- ^—

^

pressionia), jolloin työsilinterissä toi- Kuv» 2

miva kaasu on p:n alainen. Höyry-
koneissa annetaan työnsä telineen ja paisuneen
höyryn männän liikkuessa takaisin poistua silin-

teristii ainoastaan iskun alkuosalla; loppuosalla

höyrj- puristuu, jolloin sen paine ka.svaa, sitä

myöten kuin tilavuus pienenee. Jos tilavuuden
merkkinä on v ja vastaavan paineen p, tapahtuu

p. suunnilleen yhtälön py^v - vakio mukaan (Ma-
riotten laki, n. s. isoterminen muodonmuutos).
P:n loppupaine on tav. 0,«-0,j kertaa silinteriin

virtaavan höyryn alkupaine (ks. Diagrammi).
Polttomoottorissa puristetaan silinteriin tullut

knasuseos, ennenkuin se sytytetään. Alkujaan
(Lenoirin moottorissa, ks. Polttonioottorii
ei käytetty p:ta. vaan silloin oli n. s. sytytys-

paine verrattain pieni: p:ta käytettäe.ssa saa-

daan paljoa edullisempi vaikutus. P. on eri suuri

eri polttoaineita varten, esim. valokaasua varten

n. 5-7 ilmakehää. Jos paljasta ilm.aa puristetaan,

jolloin ei tarvitse pelätä n. s. itsesyttyniistä, voi-

daan käyttiiä paljoa korkeampaa p:ta. Diesel-

moottorissa esim. noin 32 ilmakeliää. Puristus-

käyrä on n. s. pölyt rooppinen käyrä, py" =

vakio; jos puristettava kaasu on pelkkilU ilmaa
eikä lämpöä puristuksen aikana johdeta pois

(eikä tuoda lisää), on n = l,4i (adiabaattinen

muodonmuutos)
;

yleensä on polttomoottoreissa

?i = 1,1-1,»». — 3. Muutamissa teoUisuushnaroissa

käytetään kaasujen p:ta, usein yhdistettynä

jäähdyttämiseen, esim. jäänvalmistuksessa (ks.

J ä ä h d y t y s k o n ee t) y. m. — 4. Väliin käy-

tetään p:ta, kun on kuljetettava pitempiä niat

koja homogeenista, löysänä paljon tilaa vaativaa

ainetta, kuten puuvillaa, heiniä, y. m. Nämä
aineet silloin puristetaan suurissa ja vnhvoi.ssa

puristuskoneissa tav. neliskulmaisiksi möhkäleiksi

ja niiden j-mpäri pingoitetaan rautavanteet, jotka

pitävät ne puristettuina näihin muotoihin.

E. 8-a.

Puristusistutus (saks. Klemmpflanzung, Spall-

pflamung), melaänh., puuntaimien istutustapa,

jonka mukaan taimet istutetaan maahan työnne-

tyn erityisen istutusraudan aikaansaamiin ja

sittemmin saman a.seen avulla sivulta kiinni-

puristettuihin reikiin. Yleisimmin on työväli-

ncenil käytetty täs.sä istutuskeinossa n. s. Butt-
larin rautaa, joka on n. 2,»-3 kg painoinen

ja n. 25 cm:n pituinen, keilamainen, alaspäin

soukkencva varrekas ase. Tottunut työmies saat-

taa sen avulla istuttaa n. 1,200 tainta päivässä.

— P:ta on kiiytelty etupäässä nuoria taimia

(1-3-vuotisia) istutettaessa kivettömälle maalle.

O. Lih.
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Puristuskestävyys, puristuslujuus, ks. L u-

j u u s.

Puristuvaisuus, kaikille kappaleille yhteinen
ominaisuus vetäytyä pienempään tilaan kaikin-

puolisesta ulkonaisesta paineesta. Kaasut ovat

enimmän puristuvaiset (vrt. Kaasu), jähmeät
kappaleet vähemmässä määrässä (vrt. Kimmoi-
suus; Puristus 2.); nesteiden p. on niin

pieni, että sen toteaminen ja mittaaminen on mah-
dollinen vain erittäin tarkkojen kokeiden avuila.

Grassin suorittamien tutkimusten mukaan supis-

tuvat elohopea 3:11a. vesi 50:llä ja eetteri 111:11a

miljoonasosalla alkuperäisestä tilavuudestaan 1

ilmakehän paineen lisäyksestä, kaikki 0° :n lämpö-
tilassa, ja alkoholi 95 :llä sellaisella osalla 13° :n

lämpötilassa. Amagafn havainnot osoittavat, että

nesteiden samoinkuin kaasujen p. vähenee pai-

neen lisääntyessä, U. S :n.

Puritaanit (lat. pi7r«s = puhdas), kirkon täy-

dellistä puhdistusta harrastavain engl. uskon-
suuntain yhteinen nimitys. Kuningatar Elisa-

betin hallituskaudella lopullisesti järjestyneeseen

anglikaaniseen valtiokirkkoon tyytymättöminä
suuret joukot Englannin kirkon jäseniä harras-

tivat jumalanpalvelusmenojen puhdistamista ka-

tolisista aineksista, presbyteriaanisten periaattei-

den noudattamista kirkon hallinnossa sekä anka-
raa, lainomaista raamatullisuutta uskonnollis-

siveellisessä elämässä. Saatuaan osalta suoranai-

siakin vaikutuksia mannermaalla uskonpuhdis-
tuksen aikakaudella esiintyneistä hurmahenkisistä
liikkeistä p. yleensä tavoittelivat pelkkäin pyhäin
seurakuntaa, suosivat pietistien tapaan konven-
tikkeli-järjestelmää, panivat paljon painoa elä-

män ulkonaistenkin muotojen kristilliseen nuhteet-

tomuuteen, vaativat sunnuntain ankaraa pyhittä-

mistä, maallisista huveista luopumista j. n. e.

Alkuaan valtiokirkon puolelta vainottuina p. pää-
sivät Kaarle I:n aikana toimeenpannun vallan-

kumouksen kautta hallitsevaan asemaan, mutta
osoittivat itsekin usein toisinajattelevia kohtaan
ankaraa suvaitsemattomuutta. Samoihin aikoihin
havaitaan p:n keskuudessa yhä selvemmin toi-

sistaan erotettavia ryhmiä, kuten independentit,
kongregatsionalistit, presbyteriläiset, baptistit.

perfektionistit y. m., joten p:n myöhempi his-

toria on näiden eri ryhmäin historiaa. — [S. Hop-
kins, .,The puritans or the church, court and
parliament of England during the reigns of Ed-
ward VI and queen Elisabeth" (3 nid., 2:nen
pain. 1875); S. R. Gardiner, „The first two
Stuarts and the paritan revolution (1603 to

1660)" (1876) ; D. Campbell. „The puritans in

Holland, England and America" (2 nid., 4;spain.
1902) ; J. Heron, „A short history of puritanism"
(1908) ; J. Brown, „The english puritans" (1910).]

A. J. P-ä.

Puritanismi ks. Puritaanit.
Purje (engl. sail), yleensä joukko tiheään kudo-

tulta pellava- tai puuvillakankaita, jotka ovat
kaksoissaumalla rinnakkain yhteen ommellut ja

joiden näin muodostama kokonaisuus on reunus-
tettu n. s. liikkiköydellä. Purjeet levitetään aluk-

sen pyöröpuiden ja takilaköysien varaan kuljet-

tamaan vedessä olevaa alusta tuulen voimalla,

ks. P u r j e a 1 u s. F. W. L.

Purjealus, alus, joka kulkee vedessä tuulen
voiman vaikuttaessa sen purjeisiin. Purjeet levi-

tetään aluksessa pyöröpuiden (mastojen, tanko-

Fregattihiivji

jen, raakojen, kahvelien, puomien ja kokkapuun)
taikka myös taakiköysien varaan. Aikaisimmissa
kokeiluissa kuljettaa aluksia purjeiden avulla

käytettiin epäilemättä yksinkertaisinta purjemuo-
toa, nimittäin aluksen ainoaan mastoon nostet-

tua, suunnikkaanmuotoista purjetta. Tämän
lisäksi lienee kuitenkin verrattain pian otettu

käytäntöön myös kolmikulmainen purje, koska
tällaisiakin yksinäisiä purjeita tiedetään jo perin
varhaisina aikoina käytetyn, kun sitävastoin

' tasaepäkkään- ja epäkkäänmuotoiset purjeet

j
vasta myöhempinä aikoina ovat tulleet käytän-

' töön. Laivanrakennustaidon kehittyessä alettiin

rakentaa yhä suurempia aluksia, minkä vuoksi
niiden purjepintaakin siis oli lisättävä, josta joh-

tui, että oli

enennettävä,
' ei ainoas-

taan purjei-

den, vaan
mastojenkin

' lukua. Näi-

den erimuo-

toisten pur-

jeiden lukua,

kokoa ja laa-

tua voitiin

täten sovi-

tella monenmoisiin eri ryhmiin, riippuen alus-

ten koosta, niiden tarkoitusperästä ja kulkurei-

teistä, laivaväestöjen suuruudesta, merenkulki-

jain erilaisista arvosteluista ja mielipiteistä y. m.

Täten siis aikojen kuluessa vähitellen kehittyv

kin useanlaatuisia

purjeryhmityksiä ja

takiloimistapoja, jotka

nykyaikoina cvat käy-

tännössä. Lukuunotta-
matta monenmoisia vä-

hemmän tärkeitä ve-

neiden ja pikkualus-

ten purjemuotoja. voi-

daan yleensä olettaa,

että merelläkulkevat
nykyajan p:t kuuluvat johonkin seur. ryhmistä:

jahti, kaljaasi (kaksi- tai useampimastoi-

nen) , kuunari, priki, kuunarilaiva,
parkkilaiva tai fregattilaiva, jotka

kaikki myös saatetaan jaksa kahteen pääryh-

mään, raakapurje- ja kahvelipurje-
aluksiin. Fregattilaivassa on kolme mastoa,

joita nimitetään keulasta perää kohden järjes-

Kuunarilaiva

Kaljaasi.
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trks««si ; k o u 1 A- eli f o k k i m a s t o, iso-
masto jii k r y s « i I. m e s a » n i m a s t o.

Jokainen uaistik mastoista on koottu kolmesta.

jo»ku.< neljiij-tU kap(uilt>esta. jotka liitoksilla ovat

toisiiiua ytnli>irtvt. Alinta, aluksen runjroUo pys-

tytettyt kap^iuletta sanotaan aluniastoksi, >fn jat-

kona <devua luarssylanjjoksi. sitä seuraavaa
prjmmitan;^>ksi ja tämtin jatkona olevaa viiliä-

eli puuven-prammitaugoksi. jotka kaksi viinit'

mainittua useimmiten telidiiiin yhdestä puusta,

ilman jatkoa. Jokaiseen näihin maitoihin ja

tankoihin on kiinnitetty joko yksi tai kaksi
raakaa (poikkipuuta), jotka aseninosa mukaan
saavat nimensä. Kun kukin raaka, tauko tui

taaki ja siihen liittyvä purje aina kantaa samaa
pft&nimeS niin voidaan oheenliiletyi.-tii kuvista
nSlidä ja tuntea seuraavat tiirkeimiiiUt nykyajan
aluksissa tavattavat purjeet: fokki 1. alamUrssy-
purje 2. keula alamiir^>ypurJe 3. ylämärssypurje 4.

keulayliimärsgypurje 5, prammipurje 6. keula-

ahiprammipurje 7. keula ylUprammipurje S. vähä-

eli puuven-prammipurjc 9. keula-vähäprammi-
piirje 10. isopurje 11. iso-alamlirssypurje 12. iso-

yUUnärssypurje 13. iso alapramniipurje 14. iso-

ylKprammipurje IS. iso-puuvenprammipurje 16.

pekiinipurje 17, kryssialamärssypurje 18. kryssi-

ylämärssypurje 19. kryssi-alapraminipurje 20,

krrssi ylUprammipurje 21. kryssi-väliäprammi-
purje 22. keula pilvipurje (engl. skysaili 23. iso-

pilvipurje 24. kryssi-pilvipurje 25. joukari a,

ulkoliivari h. sisäliivari c, keulatankotankipurje d.

iäo-taakipurje e, iso-tankotaakipurje /. iso-

pranimitaakipurje g, iso-puuvenprammitaakipurje
h. kryasi taakipurje i. krys-i-pranimitaakipurje A-,

krys^i-puuvenprammitaakipurje l, mesaaiii m,
keulalatvapiirje n. iso-latvapurje o. kryssilatva-
purjf p. vrt. Laiva. F. W. L.

Purjehdus i ruots. segling. en^rl. n<n-igntion)

.

aluk-^en kuljettaminen purjeiden avulla tuulen
voimilla. I. Käytäntö. Myötäiseen tuuleen
purjehtiessa asetetaan purjcpinnat mikäli mah-
dolli-ta kohtisuoraan aluksen pituiisviivaa vas-

taan, kun ne taas laitatuulessa prässien, kuuttien

y. m. a-etteluköy.>ien avulla pannaan tarpeen
mukaan viistoon. Raakapurjealuksissa voidaan
raa'at tavallisesti vetää niin pitkälle viistoon,

eitä tuuli vielä perän puolelta täyttää purjeiden
pinnat silloinkin, kun aluksen keula osoittaa noin
6 kompassipiirua (= 67° 30') sivulle tuulen lähtö-

suunnasta. Kahveli- ja taakipurjoet voidaan tav.

vetää vielä pitemmälle viistoon, jotta niillä

varu-tetut alukset saattavat purjehtia vieläkin
lähemmäksi vastaista tuulta. Täten purjehtimista
«anotaan vastahanfraksi, ja kun alus silloin vasta-
tuulen kautta käännetään siten, että purjeiden
täyttyesiiä toitelta sivulta aluksen keula näyttää
yhtä monta a>itctta tuulen toiselle puolelle, niin
sanotaan sitä aluksen kääntämiseksi toiselle hals-

sille vastatuulen kautta. Näin ristiin rastiin

va.statuuleen purjehtimista sanotaan luovailemi-
sekai. Purjehtiessa vastahankaan siten, että
oikeanpuolen kylki on tuulta kohden, sanotaan
alukoen olevan tyyrpurin halsseilla ja vasemman
kyljen ollessa tuulta päin. paapurin halsseilla.

II. Teoria. Purjehdustaito (ruots. naviga-
fion) käsittää laa jeni massa merkitykseasttiln
kaikki aluksen kiiljettatniseen tarvittavat, etu-

pOlMä t/^oreettiset tiedot. Nämä tiedot aigalty-

vit tavallisexti n. s. merenkiilkutieteeseen, jonka

tarkoituksen» on sen turvallisimman ja etnisiin

man tien mäUräämineu, jota aluksen tuUv kul-

kea paikasta toiseen, sekä milloin tahansa mal
kalla ollessa mäiirätä aluksen asema. Tiima aseina

inäUrätiiiin maan näkyvissä ollen, etupäässä huo-

iiiiovnotlamalla suuntia ja etäisyyksiä tunne-
tuista, merikartalle merkityistä paikoista ja esi-

neistä, multa poissa maan niikyvi>tä oltaessa ta-

vallisesti kahdella yleisellä menettelytavalla, ni-

' mittain: 1. suoranaisesti mittaamalla määrätystä
! pisteestä lähtevien purjehdusviivojeii suuntia ja

pituusmittoja sekä 2. vissien tähtitieteellisten

j

havointojen avulla. Eräissä tilaisuuksissa voi-

daan aluksen a.sema myös määrätä luotauksella

(meren syvyyden mittaamisella), jotapaitsi mui-

,

takin havaintoja poikkeustapauksissa voidaan
! kiiytliiä apukeinoina paikan määräämisessä. Me
j

renkulkutiede jaetaan kahteen iiäiiosaan: maan-
päälliseen, joka perustuu maapallon pinnalla

tehtyihin havaintoihin, ja t ä li t i t i e t e e 1 1 i-

s e e n, joka perustuu taivaankappaleista tehtyi-

hin havaintoihin. Edellisessä päiiasiallisesti käy-

tetyt välikappaleet ovat merikartta, kompassi,
suuntimalevy. loki, luoti, kartalle merkitsemisessä
käytetyt työkalut (viivotin, harppi, transpor-

töOri ja ..stationpointer") sekä merenkulkiitau-
lut. purjehdusohjeet, vuorovesitaulut. loistoliiet-

telot y. m.
Se tie (suunta) , jota aluksen tulee kulkea. miUi-

räfään ahtaammissa vesissä tavallisesti silmä-

määräisesti, s. o. sitä ohjataan suoranaisesti

maalla näkyvien esineiden johdolla eli purjehdi-

taan maantuntemuksen mukaan. Heti avoimelle

merelle tultua on sitilvastoin vältlämätönlä mää
rutä pidettävä suunta kompassilla. Tavallisesti

tämä suunta määrätiiJin suorastaan merikartalta,

johon merkitään aluksen asema (lähtöpaikka) ja

se piste, joka siitä lähtien suoralla suunnalla
voidaan saavuttaa, minkit perästä aluksen tosi-

suunta helposti mäilrätään viivoittimen ja trans-

porttöörin avulla. Tämä suunta saadaan myös
tunnetuksi laskulla, jos lähtö- ja tulopaikan lati-

tudi ja lonpitudi ovat tietj-t. Purjelities.sa pit-

kiä matkoja yli valtamerien on kuitenkin usein

edullista, ettei seurata samaa kompassisuuntaa,
vaan paikkojen kautta kulkevaa isoympyrän
kaarta, koska liimii viimemainittu monasti on
paljoa lyhempi. Kolmiomitanto-laskulla milärätään
sitten kyseessä olevalle isoympyrälle joukko pis-

teitä ja niiden välillä pidettävät kompassi-

suunnat. Aluksen pidetty suunta korjataan sor-

tumisesta, kompassin eksymiustä ja erannosta tosi-

suunnaksi. Tämän ja lokatun matkan kanssa,

ja milloin on mahdollista, huomioonottaen
meri- ja vuorovesivirtain vaikutukset, merkitään
merikartalle, taikka miiärätään merkityslaskiiUa
vähintään kerran vuorokaudessa ja maan liiliei-

syydessä tarpeen mukaan useammin aluksen tulo-

paikka. Titstii taasen seuraa uusi suunnan aset-

taminen seuraavaan sopivaan kohtaan. Näin
saatu tulopaikka on kuitenkin useimmiten enem-
män tai vähemmän virheellinen. Sentähden on-

kin tärkeätä, että muilla varmemmilla keinoilla

tiiontiiostakin mäiirätäiin aluksen tulopaikka.

Tilmä tehdiiäii ma.m näkyvissä ollen suuntimilla

tai tarkasi amalla kellon näyttämää aikaa silloin

kun kuljetaan kahden esineen suoran yhtymä-
viivan ylitse, taikka etäisyyden arvostelemisella

tai mittaamisella jostakin esineestä, taikka kul-
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mun mittiuiiiiiscllu kahden esineen välillä. Kul-

lakin tällaisella yksinkertaisella paikanmiläräu-

miskeinoUa saadaan aluksen n. s. sijoittaja- 1.

asemaviiva iiieiikaitalle, nimittäin kummalla-
kin ensinmainitulla keinolla suora viiva ja kum-
mallakin jälkimäisellä kaariviiva. Jotta voitai-

siin määrätä se piste, jossa alus on. vaaditaan
kahden sijoittajaviivan yhtymä, missä viivat

sopivalla kulmalla leikkaavat toisensa. Näitä viiva-

yhtymiä voidaan telidä useammalla tavalla,

osaksi kahdella samalla kertaa saadulla sijoittaja-

viivalla (..ristisuuiitimilla", „suuntimalla ja kah-

den esineen yhtymäviivalla", suuntimalla ja etäi-

syyden määräämisellä"' j. n. e.), osaksi kahdella,

lyhyillä väliajoilla saadulla sijoittajaviivalla (kah-

della suuntimalla ja niiden välillä purjehditulla

matkalla j. n. e.). Tärkeimmät paikanmääräyk-
set saadaan kahdesta kahden esineen yhtymä-
viivasta, yhdestä kahden esineen yhtymäviivasta

ja vaakasuorakulmasta, sekä kahdesta vaakasuora-
kulmasta, mitkä ovat mitatut heijastuskoneilla

minkä kahden esineen välillä tahansa kolmesta
esineestii, jotka hyvin näkyvät ahikseeu ja joi-

den asemat on merikartalle tarkoin merkitty (siis.

jos mainitut esineet ovat A, B ja C. joko A-B:u
ja BC:n, tai A-C:n ja A-B:n, taikka A-C:n ja

BC:n välillä. Näitä viimemainitulta keinoja
käytetäänkin tarkkuutensa vuoksi ennen muita
merimittauksissa.

Tavallisessa purjehduksessa voidaan myös usein

suureksi hyödyksi käyttää yhtymäpistettä maan-
piUillisen sijoittajaviivan ja luotaus- 1. saman-
sy\'jydenviivan taikka tähtitieteellisen sijoittaja-

viivan kanssa. Lyhemmillä matkoilla voidaan
monasti paljaalla luotaamisellakin hyvin tarkoin

määrätä aluksen asema merikartalla.

Poissa maan näkyvistä oltaessa on mikäli mah-
dollista joka päivä tähtitieteellisillä havainnoilla
määrättävä ,,tarkastettu latitudi ja longitudi".

Tässä käytetään välikappaleina heijastuskoneita

(oktantti, sekstantti tai heijastuspyörä) , krono-
raetriä, tarkastuskelloa, tähtitiedettä ja meren-
kulkua koskevia kirjoja, kuten meritauluja, meri-
almanakkaa (Nautical almanac) y. m. Aina
viime vuosisadan jälkimäiselle puoliskolle asti

määrättiin yleensä latitudi vain taivaankappa-
leen korkeudesta yli näköpiirin joko meridiaa-
nissa tai lähellä sitä, ja longitudi vain taivaan-

kappaleen korkeudesta joko ensimäisessä pystö-
piirissä tai lähellä sitä, kuin myös n. s. kuun
kulmaetäi.s\'j'ksistä. Uudemman ajan meritähti-
tiede taas käsittää jokaisen korkeustarkastuksen
(-havainnon) antavan oman sijoittajaviivan, joka
on kohtisuorassa taivaankappaleen atsimutia vas-

taan. Nämä sijoittajaviivat. joita erotukseksi

ennenmainituista maanpäällisistä nimitetään
tähtitieteellisiksi, ovat maanpinnalla olevia ym-
pyrän kaaria, valorajaparallelej a, joi-

den keskipisteenä on se piste, jonka zenitissä

taivaankappale tarkastussilmänräpäyksessä on.

ja jonka säteenä on taivaankappaleen tosi-

zenitinetäisyys. Tähtitieteellisten sijoittajaviivain

käyttämistä paikan määräämisessä esitti ensiksi

ameriikkalainen kapteeni Sumner 1843, ja on
tämä oppi viime vuosikymmeninä niin kehitty-

nyt, että se on merenkulkuastronomian miltei

tärkein probleemi. Sijoittajaviivoja merikar-
talle asetettaessa saadaan varmin tulos, jos ne
leikkaavat toisiansa kohtisuoraan; mitä pienempi

kulma, sitä suurempi on virheen mahdollisuus,
vrt. P a i k a n m ä ä r ä y s.

Usein tapahtuu kuitenkin, että monena päivänä,
jopa viikkonakin, ei voida tiihtitieteellisiä t^^kas•

tuksia tehdä. Jos vielä sattuu pitkäaikainen sumu-
sää, niin on merenkulkija maata etsiessään hy-
vin vaikeassa asemassa, erittäinkin jos kulkuvesi
ei ole merenkulun kannalta ..luodattavaa". Kun
sitäpaitsi virrat, myrskyt, jääsuhteet. epävarmat
merikartat y. m, vielä tekevät purjeliduksen epä-

varmaksi, niin on lielposti ymmärrettävissä, että

käytännöllinen merenkulku suureksi osaksi pe-

rustuu kokemukseen ja harkint;uin. Paitsi pe-

rusteellisia tietoja merenk\ilkut leteissä, edellyttää

taitava purjehtiminen tietoja vuorovesi- ja ilma-

tieteessä, tarkan perehtymisen merikarttoihin ja

purjehdusohjeisiin, käytänuölli.sen näppäryyden
tarvittavi.ssa mittauksissa ja laskelmissa sekä ali-

tuisen tarkan ja huolelli.sen silmälläpidon kaikista
purjehdukseen kuuluvista säädöksistä. F. W. L.

Purjehduskausi, se vuodenaika, jona purjeh-

timista harjoitetaan, esim. silloin kun jää- tai

muita voittamattomia esteitä sille ei ole olemassa.

F. W. L.

Purjehdusohje, merenkulkijoille ohjeeksi laa-

dittu selitys rannikoista, kulkuväylistä, meri-
virroista, tuulista y. m. F. W. L.

Purjehdusseurat. Ensimäinen seura, jonka
tarkoituksena oli urheilupurjehduksen
edistäminen, perustettiin Englannissa 1720. Sen
nimi oli Cork Harbour water club ja

se on vieläkin olemassa nimellä Royal cork
y a c h t club. Pohjois-Ameriikan ensimäinen
purjehdusseura syntyi 1811 New Yorkissa, mutta
kuoli pian. Toinen. New York boot club,
perustettiin 1830. Tästä sai 1844 alkunsa nykyi-

nen mahtava New York yacht club. Eu-

roopan mannermaan ensimäinen purjehdusseura

On Kuninkaan. Ruotsin purjehdus-
seura, perustettu 1832. Saksan ensimäinen
purjehdusseura syntyi 1835, Venäjän 1848, Por-

tugalin 1856, Ranskan 1858 j. n. e. — Suomen
ensimäinen purjehdusseura on Uudenmaan
p u r s i k 1 u b i, jonka säännöt vahvistettiin 1861.

Senjälkeen on maassamme perustettu p:ja erit-

täin vilkkaasti, niin että niiden lukumäärä lähen-

telee jo 40 ja yhteinen jiisenmäärä 5.000.

P:stamme kuuluu 22 1906 perustettuun Suo-
men purjehtijaliittoon, jonka tarkoituk-

sena on Suomen urheilupurjehduksen edistämi-

nen sekä yhtei.stea kilpailu- ja mittaussääntöjen

aikaansaaminen. Tämä vuorostaan kuuluu Kan-
sainväliseen kilpapurjehdusliit-
toon (International yacht-racing union), joka

British yacht-racing associationin johdolla sai

alkunsa 1906, ja johon nykyään kuuluu kaik-

kiaan 13 eri maata. Kl. V. S.

Purjehdussääntö (engl. act of navigation).

Englannin parlamentin 1651 julkaisema laki,

jonka mukaan Englantiin ja sen siirtomaihin sai

tuoda Euroopan ulkopuolella olevien maanosien

tuotteita vain englantilaisilla ja Englannin siirto-

maiden laivoilla; sama määräys koski useita eu-

roopp. tuotteita, esim. sellaisia tärkeitä Ruot^sin

ja Suomen vientitavaroita kuin hamppua, tervaa

ja puutavaroita. Muita euroopp. tuotteita voitiin

tuoda myöskin tuotantomaan laivoilla. Tämä
merkantilismin hengessä säädetty laki. joka oli

lähinnä suunnattu hollantilaisia vastaan, tar-
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koitti oman maan laivaliikenteen eilistämistä;

oseammijtsa muissa maissa noudatettiin uUiiiii

aikoina samaa politiikkaa (vrt. esim. Ruotsin

tuoteplakaattia (ks. t] r:lta 1724.1. V:n
1651 lain sijaan tuli 1660 uusi laki. jota .leursu-

vien sadan vuoden aikana kehitettiin edelleen.

P. kumottiin vasta 1849 ja 18Ö4. J. F.

Parjekangus, paksu, pellavainen ja tavalli-

sesti kaksivartis^si kudottu kanga;-. E. J. S.

Pnrjelaiva ks. Purjealus.
Purjemanöveri, se tai ne liikkeet, joita aluk-

adla tehdään purjeiden avulla. F. W'. L.

Purkaa. 1. Oikeustoimen oikeusvaikutuksen ku-

moamista nimitetään toisinnan peruuttami-
seksi (eritoten yksipuolisissa oikeustoimissa.

kuten lahjassa, testamentissa y. m.K toisinaan,

varsinkin kaksipuolisissa oikeustoimissa, pur-
kamiseksi (ruots. rygga af (alet). Sopimuk-
sen purkamiseen vaaditaan tavallisesti molem-
pien sopimuskumppanien suostumus, kuten sen

tekemiseenkin. Jos toinen tahtoo purkaa, saattaa

toinen kuitenkin vaatia täyttämisUi tai ainakin

vahin^nkorvausta tai sopimussakkoja. Meidän
oikeutemme niäUräykset näistä seikoista ovat ai-

van riittämättömät (Kauppakaari 1.2). ks. Ku-
mota, Peruutus, Purkava ehto. Pe-
räytymisoikeus. — 2. Lainvoiman voitta-

neen tuomion purkaminen ylimääräisenä muutok-
senhakukeinona (ks. t.), vrt. Revisioni.

El. K.

Purkaus, miu., on sointukulku riitasoinnusta

siihen ta.«.<L.sointuun. jota korva sen jälkeen vaatii

tahi odottaa. P:n toteutuminen vaikuttaa rauhoit-

tavasti
: p:n lykkäytjTninen tahi syrjäytyminen

tuntuu yllätykseltä. Kumpainenkin on tarkoituk-

senmukaisesti käj-tettynä taiteellisesti oikeutettu.

/. K.

Pnrkausaika, se aika, jona alus rahtisopimuk-
sen ehtojen mukaan on lastistaan tyhjennettävä.
Jos tämä laiminlyödäAn, tulee alus n. s. ylimakuu-
päiville. joista alus saa eri maksun joko rahti-

sopimuksen ehtojen tai sellaisten puutteessa lain

mukaan. F. W. L.

Purkauselektrometri 1. Lanen pullo ks.

Leidenin pullo.
Purkauskone, kone. jolla käytetyn ladelman

kirjasimet y. m. osaset puretaan; tavallisimmin
tfiml suoritetaan käsin.

Purkava 1. resolutiivinen ehto on sellainen

ehto, jonka täyttyp-sä oikeustoimi purkautuu;
vastakohta lykkäävä 1. suspensiivinen
ehto, jonka täyttyessä oikeustoimi va.sta tulee

lopullisesti voimaan. El. K.
Purklnje ks. P u r k y n e.

Purkyni (Purkinj e). Johannes Evan
Celista (1787-1869), iKifim. fysiolojn, tuli 1823
fyniolopian professoriksi Breslauhun. jossa perusti
Saksan entimäisen fysiolofjisen lalioratorin. Sit-

temmin (1849) P. siirtyi vastaavmiu toimeen koti-

maansa pääkaupunkiin Praa^in. P. oli aikakau-
tensa uranuurtajia alallaan. Niinpä iiän keksi
iturakon linnun munassa sekä huomasi ensimäi-
senl n. s. värekarvaliikkeen. P:n tutkimukset
koakivat muuten sekä mikroskooppista anatomiaa.
joaaa varsinkin hermosäikeitten ydinrihma ynnä
pienten aivojen hermo.nolut olivat hänen havainto-
jensa esineinä. P:n julkaisuista mainittakoon:
,.Beitr&p'e zur Kenntniss des Sehens in subjekti-

»er Hinaichl" (1819.26), ..Beohacbtungen und Ver-

suohe rur Physiologie der Sinne" (182;l-2.'>>. miUk
jälkimäinen teos saavutti suurta huomiota tie-

teellisessä maailmassa, llän esiintyi myiiskin tie-

kin kielellä runoilijana ja oli aikansa tsekkiläi

sen kiiltniurieläniän johtajia. .U. 0-B.
Purkyn^n suonikuvio, silmämunan pohjallft

verkkokalvossa olevien verisuonien synnyttämK
varjokuva, joka pimeässä oltaessa tulee näkyviin,

kun silmää jollakin sopivalla valolähteellä valais-

taan syrjästä. il. OB.
Ptinno. 1. Kunta, Vaasan 1.. Pietarsaaren

kihlak.. Pietarsaaren-Purmon-Luodon-.\hUivän ni-

niismiesp. : kirkolle Pännäisten (Bennäs) rautatie-

asemalta 13 km. Pinta-ala 212.» km', josta vil-

jeltyä maata (1910) 4.379 ha (siinä luvussa luon-

nonniityt 456 ha). Manttaalimäärä 20.«io<, ta-

lonsavuja 215, torpansavuja 72 ja muita savuja

198 (1907). 2,051 as. (1913), joista suomenkieli-

siä 40: 444 ruokakuntaa, joista maanviljelystä

pääelinkeinonaan harjoittavia 324 (1901). 337 he-

vosta. 1,835 nautaa (1911). — Kansakouluja 3

(1914). Kunnanlääkäri yhteinen Pietarsaaren

maalaiskunnan kanssa. — Teollisuuslaitoksia

:

sikarilaatikkotehdas (kirkonkylässä). — Kirkon-
kylän nimi N e d e r p u r m o. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen, Turun arkkiliiippak., Pie-

tarsaaren rovastik.; perustettu Pietarsaareen kuu-
luvaksi kappeliksi kuniuk. käskykirj. 7 p:ltä

elok. 1771, muodostettiin omaksi khrakunnaksi
keis. käskykirj. 1 p:ltä lokak. 1867 (ensimäinen
vakinainen khra v:sta 1908). — Kirkko puusta,

rak. 1772. [L. H. Sandelin, ..Arkeolopisk och hi«-

torisk beskrifning öfver den svenskspräkiga de-

Ien af Pedersöre härad" (Suom. muinaism.-yhd.
aikak. XIV, sivv. 33-47).] L. Unen.
Purmonjokl, joki Pohjanmaalla Ahtävänjoen ;

ja Lapuanjoen välisellä alueella, laskee Ahtavan- ||

joen kanssa samaan merenlaliteen. pit. n. 5 pe- ''

nink. P., samaten kuin sen siihen oikealta las-

keva pohjoinen haarakin (Kerttujoki I. Kierto-

joki), on täynnä pieniä koskia, joissa jo vanhas-

taan lukuisasti pieniä kotitarvesahoja ja varsin-

kin myllyjä. — V. 1911 senaatti oikeutti Tie-

ja vesirakennusten ylihallituksen ottamaan vas-

taiseen työehdotukseensa 72,500 mk. P:n perkaa-

miseksi. L. B-nen.
Purolohi ks. Lohi.
Furonieriä ks. L o h i, palsta 1085.

Purppura (lat. purpura, < kreik. porphyrn -

purppurakotilo), jo vanhalla ajalla kuuluisa

kallis väriaine. Sitä saadaan kotiloista, eten-

kin J/urfT-Iajeista, purppurakoliloista; nämä
erittävät itsestään kellertävää, limaista nestettä,

joka värjää sillä kostutetun ja auringonvaloon
asetetun kankaan viheriäisestä siiiipunertavaan.

P.-väriaine on huomattu olevan indigon bromi-

johdannainen. P:n keksijöinä pidetään foinik-

kialaisia. P:lla värjättyä viittaa pitivät ennen
ruhtinaat erityisenä vallan merkkinä. Nykyään
ovat orselji- ja tervaväriaineet syrjäyttäneet p:i»

käytännön väriaineena. Ranskalainen p. ks. O T-

s el j i. 8. B.

Purppurakana ks. Sulttaanikana.
Purppurakarmiinl = mureksidi (kg. t.).

Purppurakotilo ks. Lukinpa ä.

Purppuralakka, värimatarasta, Ruhia tinctc-

rum, valmistettu punainen väriaine, jota käyte-

tään öljy- ja vesivärinä ja tapettien värjäykseen.

8. 8.
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Purppurasini, indigoa natriumliydrosulfaatin

kanssa sulattamalla saatu väriaine. S. S.

Purppuri on suom. kansantanliuista suurin
(pisin) käsittäen 14, jopa muutamilla paikkakun-
nilla useampiakin vuoroja, jotka taas kukin ja-

Icautuvat kahteen, kolmeen alaosastoon; useim-
mat vuorot eroavat toisistaan siinä, että ne suo-

ritetaan erilaisilla askeleilla, mutta on useita

aivan samanlaisiakin vuoroja. Vuorojen nimistä
mainittakoon poloneesi, ankleesi, masurkat, pols-

kat — joita kaikkia myöskin nimitetään ulos-

ajoiksi — valssi, ryssän ja ranskan katrilli —
viekastelu — , marssi, tukki ja härssy. Kutakin
vuoroa seuraa tälle vuorolle ominainen vilkas

soitto. P:ia käytetään aivan yleisesti häissä
Lounais-Suomessa ja vaatii sen suorittaminen
usein tuntikausia. Sen nimi johtunee potpurista
(ks. t.). [A. Collan, .,Suomalainen kisapirtti",

III.] A-i C.

Purpura on nimityksenä taudille, jossa esiin-

tyy pieniä verenpurkautumia ihon- ja limakalvon-
alaisissa osissa, varsinkin alaraajoissa. Tila seu-

raa tavallisesti äkillistä reumatismia (p. rheuma-
tica).

Purpuriini, trioksyantrakinoni, alit-

sariinin tapainen väriaine, joka esiintyy kuten
tämäkin myös värimataran juurissa. P:ia val-

mistetaan keinotekoisesti antraseenista. Veteen
ja alkoholiin liukenevia punaisia kiteitä. Muo-
dostaa liukenevien kalsium- ja bariumsuolojen
kera purppuranpunaisia värejä. Käytetään kan-
kaitten värjäykseen. Sille isomeerisia ovat
an tr a- ja ! 1 a v op u r pu r i i n i. S. S.

Purrata (ruots. purra, alisaks. purren, holl.

porren) . lierättää aluksella nukkuvaa väkeä.

Pursu ks. Suopursu.
Purtojuurl (Succisa pratensis), keskikokoinen

suikealehtinen Dipsacaceoe-heiiDooa kuuluva ruoho.
Siniset kukat hyvin kuperassa tai melkein palle-

roisessa mykerössä. P. kasvaa kosteahkoilla nii-

tyillä ja laitumilla jokseenkin tavallisena Etelä-

ja Keskisuomessa. E. L.

Purulentti (lat. pus, gen. puris = mätä, märkä)

.

märkivä, märkää synnyttävä.
Purumalia ks. Hyönteiset.
Purus [-u'sj (Puru), joki Etelä-Ameriikassa,

suurimmalta osaltaan Brasiliassa, Amazonaksen
lisäjoki oik., lähtee Andes-vuoriston itäjuurelta

Perusta, virtaa vahvasti mutkitellen koillista pää-
suuntaa, laskee monihaaraisen suiston kautta Ma-
näos kaupungin yläpuolella Amazonakseen-, yli

3,000 km. Pitkän matkaa kuljettava. Asumatto-
mat rannikot peittyvät ajoittain tulvan alle.

Puruvesi, luonnonihana saarekas järvi Keri-
mäen ja Kesälahden pitäjissä, lounaispään poikki
kulkee Punkaharju (ks. t.) jakaen P:n kah-
teen osaan, koillispuolelle jäävään Suureen-P:een
ja lounaispuolelle Pieneen-P :een. Suurin pit. n.

35 km ja suurin lev. n. 25 km, pinnan kork.
n. 7G m yi. merenp. : suurempaa yhtenäistä sel-

kää P:u verrattain laaja ala ei kuitenkaan ole,

monet pitkät niemet ja lukemattomat saaret

paloittelevat sen pienempiin eri osiin. P:n isompi
osa. Suuri-P., on Pienen-P:n yhteydessä Punka-
harjun molemmista päistä, Tuunaansalmen
ja Punk a salmen (ks. n.) kautta. Pieni-P.
liittyy lounaassa Väistönselkään, se taas Kokon-
selkään j. n. e. Saimaan vesiin. P :n pohjois-

päästä Raikun kanavan kautta on heikko

vesiyhteys Pistolanjärveen ja sen kautta Ori-
veden eteläpäähän Paasiveteen, suuren Kerimäen-
saaren itäpuolitse. — Suurta luonnonihanuutta
huomioonottamatta P. on tullut erikoisen tunne-
tuksi harvinaisen kirkkaan ja läpikuultavan ve-

tensä vuoksi. — Paitsi Laukansaarta ja siitä läh-

tevää Punkaharjua, ovat P:n muut huomatta-
vimmat saaret: Hälvänsaari, Herttuansaari,
Vehkasalo, Hevossalo, Patasalo, Kaijansaari, Va-
satar y. m. Suuressa-P :ssä, sekä Vaahersalo,
PöUänsaari, Matari y. m. Pienessä-P:ssä. — Ai-
kaisemmin, ennen Karjalan radan valmistumista,
kulki P:n kautta kesäisin tärkeä kulkutie
Itä-Karjalaan, lähtöpaikkana Viipuri tai Lap-
peenranta, joista laivalla P:n itärannalle, Ke-
relinrantaan, Kesälahdelle, siitä maataipaleen
yli Pyhäjärvelle, jota myöten Annikänniemeen,
siitä taas maitse Sortavalaan j. n. e. Nykyjään-
kin on vielä voimassa laivaliike reitillä Viipuri-

Lappeenranta-Savonlinna-Kesälahti, sekä joka
päivä vilkas laivaliike Savonlinnasta P :n eri lai-

tureihin. — P. on myös tunnettu erinomaisista
muikuistaan ja muutenkin se on varsin kalarikas

(m. m. „Kousan lahnat" ja „P:n lohi") järvi.

L. B-nen.
Puschmann [pus-], Theodor (1844-99), saks.

lääkäri, tuli lääketieteen historian dosentiksi Leip-

zigiin 1878 sekä 1879 saman aineen professoriksi

Wieniin. P. on alallaan saavuttanut suuren mai-
neen. Julkaisuja: „Geschichte des medizinischeu
Unterrichts von ältesten Zeiten bis zur Gegen-
wart" (1889), .,Geschichte der Lehre von der An-
steckung" (1895), „Handbuch der Geschichte der

Medizin", y. m. M. 0-B.

Pusey [pjuzi], Edward (1800-82), engl. teo-

logi ja katolisoivan puolueen johtaja. P., joka
v:sta 1828 oli professorina ja tuomioherrana Ox-
fordissa, otti v:sta 1834 innokkaasti osaa n. s.

Oxford-liikkeeseen (ks. t.), mutta ei kuitenkaan
Ne%vmanin tavoin kääntynyt katoliseen uskoon.

Ollen kirkkoisien etevä tuntija hän toivoi Roo-

man ja anglikaanisen kirkon yhtymistä niiden

pohjalla, kunnes Vatikaaninen kokous teki nämä
toiveet tyhjiksi. P:n kantaa suosivia teologeja on

usein nimitetty puseylaisiksi. P:n teok-

sista mainittakoon yhteyttä Rooman kirkon
kanssa punnitseva ,,Eirenikon" (3 os., 1865-70).

P. on toimittanut useita osia Oxfordin kirkko-

isien kokoelmasta ,,Library of the fathers of the

holy catholic church". [H. P. Liddon. ..Life of

Dr.' P." (4 OS., 1893-97).] E. Ka.
Puskin, joustava työntölaitos esim. rautatie-

vaunujen päissä; sen tarkoituksena on lieventää

iskun voimaa silloin, kun vaunut töytäävät vas-

takkain. Käytetään joko kahta p:ta vaunun kum-
massakin päässä, n. s. sivu-p:t, tai ainoastaan

yhtä p.-palkin keskellä olevaa keski-p:ta. Sivu-

p:ia käytetään Euroopassa kaikilla normaali- ja

leveäraiteisilla radoilla. Keski-p:ia käytetään
kapearaiteisilla rautateillä sekä Ameriikassa nor-

maaliraiteisilla radoilla; jälkimäiset ovat vähem-
män vaaralliset. V. B.
Puskin, Aleksandr Sergeevits (1799-

1837), venäläisten suurin runoilija, synt. Mosko-
vassa 6 p. kesäk. 1799, kuoli Pietarissa 10 p. hel-

mik. 1837. Äidin puolelta P polveutui Hannibal
nimisestä abessiinialaisesta ylimyksestä. Jo lap-

sena P:lla oli tilaisuus kotonaan tutustua kirjal-

liseen ja taiteelliseen elämään. 9-vuotiaana hä-
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MrkKindr Puskin.

nc«st herit^i .<uiiri lukuliiilu. joitka ohessA liiiri ru-

p«>si :;! :iiul.iii:<:iii luki^miaan ransktiliiisia l7:ii-

'•a ja lS:iiiien vuosia, kir-

ulijoita ^«.'^>it^•llen iiiukufl'

UI iiliytelniiiii ja Kaiikiiri-

luouilen alalta. V. 18 11

'ika pantiin Tsnriskoo S>>-

n lyseoon, jossn lilin tuli

uinetuksi runoilijana lie-

Itäen ajan incrkkimie^-

lou (m. m. Zukovskijn)
liuomiota. Hiinen lyseon-

'^aisissa runoissaan on
llitsovana motiivina ke-

\ t oliiniiinilo ja aistilli

iis. 1'iiJitettyiiiUi koulun
IM" I'. kirjoittautui vir-

knmielieksi ulkoasiain ini-

uisteriöön. Samalla hiin ai

koi viettttä liillitiiiitä elii-

mAä Pietarin suurensa maailmassa, muttu piti

kuitenkin rllii kirjallisia tuttavuuksiaan ja suosi

ajan edistysmielisen nuorison valtiollisia pyrki-
myksiä. V. 1S20 ilmestyi ..Kuslan ja Ljudmila",
joka berStti yleistä huomiota muotonsa ja sisiil-

lykseusä uutuuden tähden. Hurja elämä sekä ru-

noissa ilmennyt poliittinen vastustusmielisyys sai-

vat aikaan sen. että P. 1820 siirrettiin palvele-

maan Jekaterinoslaviin. josta lian kuitenkin heti

terveydellisistU syistä jatkoi matkaansa Kaukoa-
siaan. Matkustus kauniissa vuorimaassa ja sit-

temmin Krimillä toi mukanaan uusia edullisia

vaikutelmia, jotka kuvastuivat P:n runoissa.

Näinä aikoina P. ystäviensä johdolla tutustui
Byroniin, jonka vaikutuk.sen alaisena hänen ru-

nottarensa oli jonkun aikaa. Etelässä (m. m.
Kisinevis.sä ja Odessassa) ollessaan hän kirjoitteli

väsymättä: siellä valmistuivat ..Kaukaasian
vanki", ..Bahtsisarajn suihkulähde", ..Hosvovel-

jekset", ,.Mustalaiset", ..Jevpenij Onef,'in"in alku-
osa y. m. Viranomaisia pistelevät pilarunot sekä
hänen ateistiset mielipiteensä aiheuttivat uuden
karkoitustuomion 1824. Tilliä kertaa hän karkoi-
tettiin vanhempiensa maatilalle Pihkovan lää-

niin. .Siellä poliisivalvonnan alaisuudessa viete-

tyt kaksi vuotta olivat uutteran henkisen työn
ja tuotteliaisuuden aikaa. Tarjoutui erinomainen
tilaisuus tutustua kansanelämään ja runouteen
sekä samalla syventyä kirjallisuuden, ennen kaik-
kia .Shakesf>earen teoksien tutkimiseen. Tällöin
hän kirjoitti historiallisen näytelmän ..Boris

Godunov" sekä koomillisen eepoksen ,,Kreivi
Nulin" ja jatkoi ...Jevpcnij One(;in"ia. Luvat-
tuaan jättää kaikki vaaralliset aatteet hän 1826
armahdettiin ja keisari itse lupautui hänen sen-
«»rik.seen. P:n poliittiset mielipiteet muiiitnivat
kokonaan: vastustusmielisestä tuli hallituksen
politiikan kannattaja. Mutta alituinen epäluulon-
alaisuus, valtiollinen vaino ja holhoiistila, jolion

hän nyt oli joutunut, tekivät hänen mielen.sä
ynkäkni ja toivottomaksi. Hankkiakseen mielen-
virikett;! hän teki 1829 matkan sotanäyttilniölle

Kaukaaxiuan, jonka matkan tuloksena oli m. m.
KUora«anainen matkakertomus ja runoelma „Ga-
lub". V. 1830 hän lopetti etevimmän ja kypsy-
neimmän taideteoksensa ...levpenij Onegin"in.
runopiikuiwn. Byronin ,.Don .)uan"in malliin kir-

joitetun roma-inin. jota hän valmisteli useampia
vuodia. Se on me..itarillinen kuvaus silloisesta elä-

mästä ja ven. kansanluonteesta ollen samalla ru-

noilijan omien ajatuksien ja elämyksien heijastin.

Samaan aikaan ilmestyivät ..Saita rit^iri". ..Kivi

Ilen vieras", historiallinen runoi-lma ..Pultava".

..Itelkinin kertonuiksia" sekä joukko pienempiä
runoja. V. 18;U P. meni naimisiin ja siirtyi

asumaan Pietariin, jivssa hän sai viran. Siellä,

hän syventyi arkistotutkimuksiin, joiden tulok-
.sena olivat historialliset novellit ..Kapteenin tv-

tär" ja ..Dulirovskij" sekä Pugatsevin kapinan
historia, jota varten P. toki matkan Itii Venäjälle.

Palkinnoksi tiistii teoksesta hiin sai kamarijunk
karin arvon. Uusi nrvo teki viiltlämättömäksi
oltaa osaa hovielämään. josta syystä runoilijan
menot kasvoivat moninkertaisiksi. Vaiinutuakseen
alituisista rahahuolista hiiji perusti aikakauskir-
jan ..Sovremennik" ISIiO. llovieUimil oli vakaan-
tuneelle P:lle hyvin vastenmielistä ja nöyryyt-
tävää; samalla se toi hänelle vihamiehiä, jotka
katkeroittivat hänen elämäänsä. Hän kaatui
kaksintaistelus.sa erään ulkomaalaisen ylimyksen
Dantes'in kanssa puolustaessaan vaimonsa kun-
niaa. •— P:n tärkeä historiallinen merkitys on
siinä, että hän loi uuden muodon ja itsenäisen

sisällyksen ven. kirjallisuudelle, joka ennen häntä
oli ollut länsieurooppalaisen vaikutuksen val-

lassa. Hänen säkeensä on kevyt, siro ja yksin-
kertivinen. hänen kuvauksensa on voimakas ja ri

kas käänteistä, ja ulkokuoren alla piilee syvä
realismi, laaja elämäntuiitemus ja vilpitön tunne.
Vapaana ja riippumattomana taiteilijana hän pi-

tää runollista luomistyötä ylevänä ja pyhänä
tehtävänä, joka ei etsi yleisön kiitosta. Samalla
hän on kuitenkin tietoinen luomiensa kuolematto-
muudesta, kat-oen ansiokseen sen, että hän on
,,lyyryllään heriittilnyt hyviä tunteita, ylistänyt

vapautta huolimatta ajan ankaruudesta ja ke-

hoittanut armeliaisuuteen sortuneita kohtaan".
Niissä runoissa, joissa hän tulkitsee omia elä-

myksiään ja tunnelmiaan, vallitsee usein suru-

mielinen pohja.sävy. fP:n kootut teokset ilmes-

tyivät ensi kerran 1838 41. P. Annenkovin toi-

mittamassa laitoksessa 1855-57 on laaja elämä-

kerta (myöhemmin eri painoksena: .,Ainek!\ia

A. S. Puskinin elämäkertaa varten"). Morozovin
julkaisema laitos 1887 sisältää mj-ös runoilijan

kirjeet. Tiedeakatemian laitos on alkanut ilmes-

tyä tämän vuosisadan alussa. Kielletyt runot ovat

ilmestyneet Berliinissä 1861. Pait-si Annenkovin
kirjoittamaa elämäkertaa ja esitystä ,.A. S. Puäkin
Aleksanteri I:n aikana" mainittakoon Belin-

skijn (hänen tcoksiensa VIII :ssa osassa), Stoju-

ninin, .Skabitäevskijn. .Stäepolevin ja Siposkijn

P:ia koskevat erikoistutkimukset].

V. J. Mkka.
Puskuri ks. Puskin ja Vesipuskuri.
Fusseli (amer. suom., < engl. hushel), kuivan

tavaran iriilta (3,«j« 1).

Pussiahma (Sarrophilun urcinus), Tasmaniassa
elävä, taviittoman raateleva, luonteeltaan ärtyisä

ja raivoisa |iussipeto.

Kömpelön ruumiin pi-

tuus n. "O (-m, hiintii

30 cm, väri kaulassa

olevaa valkeaa vyiitä

lukuunottamatta piki-

musta. Pää on iso.

hampaat vahvat, ly-

hyiden jalkojen ky n lusslahranjn.
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Puasielllimen
lantio edestil,

m pankkaluut.

net pitkät. P. pyydystää saalista öisin ja teki

ennen suurta tulio;i siirtolaisten pieniä kotieläi-

miä ahdistamalla. Xyt se kuitenkin on saatu tun-

getuksi asumattomiin seutuihin. Siirtolaiset käyt-

tävät p:sta nimeä ..paholainen". /. V-s.

Pussieläimet (Maisu;:>ialia, Didelphia), ennen
nisäkäslahkoksi käsitetty, mutta oikeammin itse-

näiseksi alaluokaksi nokkaeläinten ja kaikki
korkeammat nisäkkäät käsittävän Placenialia-

alaluokan väliin asetettava alhainen nisäkäs-

rylimä. Viimemainittuihin p. liittyvät m. m.
siinä, että synnyttävät eläviä poikasia, mutta
oikea istukka puuttuu, joskin muutamilla (pussi-

mäyrä, pussinUätä) sikiön allantoiskalvo t. kel-

tuaispussi liittyy niin läheisesti uteruksen sei-

niin, että suoranainen aineenvaibto käy mahdolli-

seksi (vrt. Istukka). Sensijaan kehittyvä sikiö

saa ravintoa uteruksen eritteestä. Poikaset syn-

tyvät erittäin vaillinaisesti kehittyneinä ja pie-

ninä (esim. yli 2 m korkean jättiläiskenkurun

vastasyntyneet poikaset ovat vain muutaman cm m
pituisia), ja kasvavat edelleen emon vatsaihon
muodostamassa ..pussissa" (marsupiutn), jonka

kohdalle maitorauhaset avautuvat.
Pussissa, joka vain muutamilla on
surkastunut, poikaset viettävät 6-8

kuukautta, aluksi nisiin imej-ty-

neinä. Vatsan etuseinämää tukevat
p:lle (ja nokkaeläimille) ominaiset,

lantion etuluuhun liittyvät sauva-

maiset pankkaluut (epipubis,

ossa marsupiulia). Luustosta mai-
nittakoon vielä p:lle luonteenomai-
nen sisäänpäin kääntynyt haarake

alaleukojen tyvessä. Hampaita on yleensä run-

saasti: vaihtoa ei tapahdu muuta kuin viimeisen

välihampaan suhteen. Alkuperäinen ominaisuus
on molempien uteruksien tävdellinen erillisyys

(uterus duplex). tästä ryhmänimi Didelphia

(ks. Emä). Jonkinlainen yhteissuolen 1. kloaa-

kin jäte on vielä säilynyt, sukupuolielinten ja

munuaisten tiehyet .aukeavat nim. samaan ulko-

pinnan syvennykseen. Aivot, etenkin isot aivot.

ovat huomattavasti heikommin kehittyneet ja

henkiset kyvyt sen mukaisesti alemmalla kan-
nalla kuin meikäläisillä nisäkkäillä. Viimemai-
nittuihin verraten p. kauttaaltaan tekevät omi-

tuisen tylsän vaikutuksen. Aistimiin nähden ero

ei liene yhtä suuri.

P. ovat nähtävästi aikoinaan (triaskaudelta

lähtien) olleet valtanisäkäseläimistönä maapal-
lolla. Vanhassa maailmassa on niiden kuitenkin
kaikkialla tävtynj^t väistyä myöhemmin kehitty-

neiden korkeampien nisäkkäiden tieltä, Euroo-
passa p. kai kuolivat sukupuuttoon mioseeniajan
alussa. Aikaisin muun maailman yhteydestä eron-

neessa Austraaliassa p. sensijaan säilyivät, ja

muodostavat edelleen tämän maanosan ja läheis-

ten saarien päänisäkäseläimistön (lukuunotta-

matta eurooppalaisten tuomia korkeampia nisäk-

käitä) . Ameriikassa, etupäässä Etelä-Ameriikassa,
tavataan vain pussirottien sekä Csenolestes-suvun

edustajia. — Samoinkuin korkeampien nisäkkäi-

den joukossa on p:ssäkin lukuisia, elämäntavoil-

taan ja sen mukaisesti rakenteeltaan eroavia

tyj-ppejä. jotka usein ulkonaisesti hyvin lähene-

vät vastaavia vanhan maailman nisäkästy.yppejä.

P. voidaan jakaa kahteen pääryhmään : lihan-
syöjiin (Zoophaga, Polyprotodontia), joiden

huuipaistolle on ominaista etuhampaiden suuri
luku (yläleuassa 10;een saakka), vahvat kulma-
hampaat ja sahateräisct t. piikkipäiset poskiham-
paat, ja luultavasti näistä polveutuviin kasvin-
syöjiin (Phytophayd, Diprotodontiaj, joilla

etuhampaita on vähemmän, kulmahampaat eneui-
ir.ixn i. vähemmän surkastuneet ja poskihampaissa
poikkiharjut t. tylpemmät nystyt kuin lihansyö
jillä. Lihansyöjiä ovat m. m. pussi pedot
(pussinäädät, pussipäästäiset, pussihukka, pussi-

ahma), hyönteissyöjiä muistuttavat p u s s i m ä y-

r ä t ja hampaiston suhteen enemmän petoeläimiä
lähenevät pussirotat Ameriikassa. Kasvin-
syöjiä ovat m. m. jyrsijöitä muistuttavat v o m-
patit, tavallaan kavioeläimiä vastaavat k e n-

kurut, hedelmiä syövät p u s s i k i i p i j ä t y. m.
Kaikkiaan tunnetaan p:iä n. 150 lajia, fossiilisia

sitäpaitsi suuri joukko — Austraaliassa on m. m.
kaivettu esiin elefantinkokoisten diprotodonttien
jäännöksiä. /. V-s.

Pussihukka 1. pussikoira (Thylacinus
cyuorephalus), suuressa määrin sutta tai koiraa
muistuttava, voi-

makas ja rohkea

tasmanialainen
pussipeto. Pituu-

yli 1 m: n, häntä

50 cm ; lyhytkar-

vainen turkki bar

maanruskea, taka

osassa selkää lu

kuisia mustia
poikkijuovia. P. on

yöeläin (silmät

suhteellisesti isom-

mat kuin sudella

t. koiralla), päivät se viettää pimeissä luolissa

y. m. Ravinnoksi se käyttää sekä luurangotto-

mia että luurankoisia. P. on nykyään karkoitettu

Tasmanian sisäosiin, aikaisemmin se teki paljon

vahinkoa siirtolaisten lammaslaumoille y. m. koti-

eläimille, /• V-s.

Pussikarhu 1. koala (Phascolarctus ciiiereus),

omituisennäköinen, pullearuumiinen. paksupäinen

pussikiipijä, jonka hännä-

tön ruumis ou n. 60 cm
pitkä, korvat isot, ulospäi

set. karvareunaiset, jal.:;

pitkäkyntisiä tarttumajal-

koja. P. tavataan Itä-Aust-

raaliassa. Se elää parit-

tain, melkein yksinomaan
puissa, joissa se kiipeilee

erittäin varmasti ja taita-

vasti, joskin hitaasti, syö-

den nuoria lehviä. Vain
näiden puutteessa se las-

keutuu maahan kaivamaan juuria y. m. ravin-

nokseen. P. on luonteeltaan hyvin rauhallinen ja

kesyttyy helposti. /. V-s.

Pussikehrääjä (Psyche), kehrääjäperhonen,

jonka naarajä on siivetön, matomainen ja elä-i

koko ikänsä tikuista, lehdenpalasista y. m. s.

tehdyssä kopassa, jonka se liikkuessaan kuljettaa

mukanaan. Koiras on suurisiipinen, hyvä len-

täjä. Toukka elää samanlaisessa kopassa kuia
naaraskin. Suomessa 5 lajia. V. S-s.

Pussikettu 1. kettukusu (Trichosurus vul-

peculuj, ulkomuodoltaan sekä oravaa että kettua

Pussihukkia.

Pussikarhn.
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muistuttava, pitkä- ja tuuheahiLntSiuen. n. CO cm
pitkk pu&sikiipijä. väriltlUin päältä harnmhtavau
ru«kfa. alta v:ialeaiupi. 1*. Ou hiilii«. mutta tai-

tava, häntää upuoa käyttävä kiipeilijä, joka sisus-

taa melkein yksinomaau puissa ja ou liikkevllä

vasta auriogonlaskuQ jälkeen. Ravinnokseen se

kävttiiii etupää&sä kasviaiueita. Tavataan sauireii

yleisenä Austraalia.ssa ja Tasmaniassa. Alkuasuk-
kaat pitävät lihaa herkkuna ja nahka on viime
aikoina tullut kauppaan ..austr. opossumin"
nimellä (1900 yli 2 milj. kpl., joukossa tosin

muidenkin pussieläinteu nahkoja). /. V-s.

Pussikiipijät 1. pussi apinat i Fhalangis-
tidai. kasvinsyöjiin pussieliiimiin kuuluv.i heimo:
hiukan puoliapinoita muistuttavia, puissa asusta-

via yöeläimiä, joiden raajat ovat muodostuneet
tarttumajaloiksi ja häntä yleensä pitkäksi tart-

tumahännäksi. Pussi hyvin kehittynyt. P:hiB lue-

taan pussikarbu, kuskuutit ja pussi-
oravat. /. V-s.

Pussikämmekkä ks. Coeloglossum vi-
ri d e.

Piissila (Bussi la), 1 manttaalin suuruinen
allodisäteri Piikkiön pitäjässä 2 'j, km kirkolta

pohjoiseen, käsittää uyk., siihen yhdistetyt

3 rälssitilaa mukaanluettuina, 3
''/s manttaalin,

746 ha. Saha ja mylly. — P:n omisti 1400-

luvun lopulla asemies Jöns Niilonpoika, joka oli

n. s. Finskilän aatelissukua. Hiinen tyttärensä

puolisosta Uannu Hannunpojasta (main. 1530-37)

polveutui 1564 aateloitu, mutta ennen ritarihuo-

neen perustamista .sammunut Lax-suku, jonka
hallussa P. oli ainakin v:een 1619. jonka jälkeen

se naimisliittojen kautta siirtyi peräkkäin Car-

pelan-. Kootangel- ja Starck-suvuille. 1700-luvun

keskivaiheilta alkaen omisti P;n professori ja

kanslianeuvos Henrik Hassel (k. 1776). 19:nnen
vuosisin alussa tehtaanpatruuna J. Kr. Roos
(T:een 1822), sitten kauppaneuvos J. J. Maexmon-
tan (puoliso synt. Roos) ja hänen jälkeläisensä

(v:een 1891), vapaaherrat Kasper ja Carl \Vrede

(v:een 1897) y. m. ja nyk. (1914) agronomi
F. Jansson. — Päärakennus on 1800-luvun alulta,

siipirakennukset ovat lisiä T:lta 1903. Sitä ym-
päröi kaunis, iäkäs puisto, jossa m. m. on vanha
tekolammikko. A. Es.

Possimuarahaissyöjä 1. m u u r a h a i s-

pussipäästäinen ( ilyrmecohius fasciatus),

liliansyöjiin puasieläimiin kuuluva, n. 25 cm
(häntä 18 cm) pitkä, matalajalkainen, solakkaruu-
roiinen, suippokuonoinen eläin, asustaa Lounais-
.-Vustraalian met.sa.seuduis.ta ja pyydystää muura-
haisia pistämällä muurahaiskarhun tavoin pitkän,

liereän, venyvän kielensä muurahaispe.sään. Pussi

puuttuu kokonaan, poikaset riippuvat nisistä

vain vatsakarvojcn suojaamina. Hampaita 50-56,

enemmän kuin milläiin muulla nisäkkäällä arma-
dillia ja eräitä hammasvalaita lukuunottamatta.
Väri hyvin luonteenomainen, selän etuosa ruskean-
keltainen, seassa valkeita karvoja, takaosa musta
valkein t. ainakin vaalein poikkijuovin. /. V-».

Pussimäyrä I. b a n d i k u t (l'eramflcD), kym-
menkunta lajia käsittävä pussieläinsuku; huomat-
tavin laji n e n ä-p. (P. nasuta) on hyvin pitkä-

kuonoinen ja pitkäkorvainen, n. 38 cm (häntä
12 cm) pitkä, puoleksi pitkien takaraajojensa
varaAxa hyppien, puoleksi juosten liikkuva,

(HUlväriltään runkeankellahtava eläin, joka pit-

killä kynsilläiln kaivaa nope&i^ti käytäviä maa-

han et«ien ravinnokseen juuria y. m., mutta syö
myös matoja, hyönteisiä jn muita pikkueläimiä;
ou liikket>llä hämäriissu ja yöllä. Tavataan ylei-

senä Itä-.Xustraalian vuoristoseuduissa ja tekee
vahinkoa perunamaissa y. m. /. V-s.

Pussiuiintä (Dasiiurus), useita lajeja käsittävä
pussipetosuku: n. kissan kokoisin, sivettikissoja

Ja näätiä muistuttavia, hoikkaruumiisia, pitkä-

häntäisiä, teräväkyntisiä eläimiä. S i v e 1 1 i m ä i-

nen p. (O. vivcrrmus), jonka pituus on 40 cm
(tuuhea häntä 30 cm), väri selkäpuolelta ruskea
t. mustahko valkein pilkuin, vat-sapuolelta val-

kea, asustan Austraalian eteläosissa ja Tasma-
niassa, etenkin metsäseuduissa meren rannikoilla,

missä se öisin kuljeksii pitkät mutkat etsien

meren maalle heittämiä eläimiä. P. pyydystää
kuitenkin elävääkin saalista, teluieu suurta tuhoa
esim. kanatarhaan päästyään, jonka vuoksi sitä

vainotaan innokkaa.sti. Puihin se ei juuri nouse,
multa liikkuu maassa sangen nopeasti. /. V-s.

Fussioravat (Pctuurusi, ulkomuodoltaan sa-

moinkuin liikuntotavassa ja nopeudessa suuressa
määrin siipioravia muistuttavia, isolla lento-

nahkalla varustettuja, tuuheahäntäisiä pussikiipi-

jöitä. Varsinai-
nen pussioravi
(Pelaurus [Petouroi

des] volans) on iso.

n. 50 cm pitkä, päältä

tav. mustanruskea :

liha syötävää. S o

keriorava (P. sciu

reus) on n. 23 cm
pitkä (häntä yhtä
pitkä), päältä tuhkan-
harmaa, alta valken.

Erittäin taitavana hyp-
pääjänä sokeriorava ei juuri koskaan käy maassa.
Vankeudessa se kes\-ttyy helposti. — Vain 8 cm
pituista siroa lentävää pussi hiirtä (P.

[AcrobalcsJ pygmccusj pidetään häkkicläimenä. •

—

Kaikki edellämainitut ovat Austraalian itäosissa

lusustavia yöeläimiä, jotka käyttävät ravinnok-

seen hedelmiä, silmuja y. m., mutta myös hyön-

teisiä. /. V-s.

Fussipäästäinen 1. 1 a a f f a (Pha-scologale peni-

cillata), 13 lajia käsittävän sukunsa huomattavin
laji, Austraaliassa laajalti levinnyt pufisipeto,

jonka solakka ruumis on n. 24 cm pitkä, tuuhea-

päinen häntä jotenkin yhtä pitkä, pää suippo

kuonoinen, yläleuan koskimaiset etuhampaat hyvin
pitkät, pehmeäkarvainen turkki päältä liarmaa,

alta valkea. Elää etupäässä puissa, on nopea-

liikkeinen, sekä yöllä että päivällä saalista pyy-
dystävä ja hj'vin verenhimoinen. Pienuudestaan
huolimatta p. siten on paikoin tullut oikeaksi

maanvaivaksi tehden suurta tuhoa siirtolaisten

kanatarhoissa y. m. /. V-s.

Fussirastas (Cassicus criatalus) on Etelä-

Ameriikan kuumissa osissa elävä, naakkaa vähän
suurempi, kottaraisen-sukuinen lintu. Sen väri

on musta, nokka ja siitä jatkuva leveä ja pyöreä,

stirveisaineinen otsakilpi kellanvalkei. Tekee vil-

jelyksillä usein vahinkoa. E. W. S.

Pussirotat I I>idclphyid<e), lihansyöjiin pussi-

eläimiin kuuluva heimo, nykyi.seltä levenemiseltään

eteläamcriikkalainen (opossum sitäpaitsi Pohjois-

.\mcriikassa), ennenmuinoin ollut edustettuna

myös Euroopassa. P:n hampaissa on selvä peto-

' (Pussioravo.' \



1153 Pussisaukko— Putki 1151

Piis^i>.iiikUM

eläiuleiina. pussi toisilla jotenkin liyvin keliitty-

nyt, toisilla surkastunut. Useiimiiat metsissä

eliiviii yöeläimiii. Kiisittiiä suvut Didelphys (huo-

mattavimmat lajit aineiasrotta ja opos-
s u m, ks. n.) ja Chironectes (ks. Pussi-
saukko). /. V-s.

Pussisaukko (Chironectes minimus), pussirot-

tiin kuuluva, etupäiissä vedessä elävä pussieläin,

ulkomuodoltaan ja elin-

tavoiltaan saukkoa
muistuttava. Pituus n.

40 cm. häntä yhtä
pitkä, tyvessä tiheä-

karvaineu, muuten
suomupeitteinen. Ja-

lat lyliyet. takajalat

etujalkoja pitemmät,
edellisten pitkät var-

paat räpylän yhdistä-

mät. Sileä turkki selkäpuolelta harmaa mustin ku-

vioin, vatsapuolelta valkea. P. tavataan suuressa

osassa Etelä-Ameriikkaa. etenkin metsäseuduissa.

jokien ja purojen rantamilla. Se liikkuu nopeasti

sekä maalla että vedessä ja käyttänee ravinnok-

seen etupiiiissä kaloja ja muita vesieläimiä; elin-

tavat ovat toistaiseksi sangen vähän tunnetut.

/. y-s.

Pussitauti ks. Sikotauti.
Pusta lunk. Piiszta). Unkarin tasangon. Al-

földin. aroalue. joka vain siellä täällä yksinäisen

maatilan, metsikön tai majapaikan keskeyttä-

mänä ulottuu Tokajn eteläpuolelta pitkin Tiszan
vartta Tonavan laaksoon saakka. Edistyvä maan-
viljelys vuode.sta vuoteen supistaa sen alaa.

Pusteli (lat. pCistula), märän täyttämä pieni

rakkula, jommoisia nähdään ihossa ja ihonalai-

sessa solukossa, esim. talirauhasen tulehtuessa

(n. s. finninäppylä).

Pustertal /-«-7- pitkittäislaakso Itäalpeissa,

Tirolissa, uleltuu 100 km pitkänä Miihlbachista

lännessä Lienziin idässä, erottaen toisistaan

SDcissialpit (Hohe Tauern) ja Etelä-Tirolin

kalkkialpit (Etelä-Tirolin Dolomiitit. Karniset
alpit). P:u itäosassa virtaa Draava, länsiosassa

Rienz ; niiden välinen vedenjakaja Toblaeher Feld

on 1,210 m yi. merenp. — P:ssii on n. 67,000

karjataloutta harjoittavaa as.

Pustozersk {-e'-J (syrj. Sar-dor) . ent. kau-
punki, nyk. kylä Pohjois-Venäjällä. Vienan lää

nibsä. Petsoran suistossa Pustoj-järveu rannalla;

satakunta poronhoitoa ja kalastusta harjoitta-

vaa as. Pari kirkkoa. — P:n per. 1409 Kurbskij
ja Usatyj nimiset ruhtinaat sam. v. valloitta-

mansa samojedi-maan kurissa pitämiseksi. Me-
netti merkityksensä hallinnollisena keskuksena
1780, Mezenjin perustamisen johdosta. Oli pitkän
aikaa karkoituspaikkana. E. E. K.

Pusula. 1. Kunta. Uudenmaan 1.. Lohjan
kililak.. Xummeu-Pusulan nimismiesp. : kirkolle

Karkkilan (Högforsin) asemalta 19 km, Lohjan
asemalta 30 km. Pinta-ala 273.4 km', josta vil-

jeltyä maata (1910) 4.529 ha (siinä luvussa luon-

nonniityt 562 ha. puutarha-ala I6.59 ha). Mant-
taalimäärä Sl.-soj, talonsavHJa 138. torpansavuja
187 ja muita savuja 474 (1907). 4.017 as. (1913);

783 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelin-

keinonaan harjoittavia 465 (1901). 631 hevosta,

2.154 nautaa ilOll). Kansakouluja 7 (1914).

Säästöpankki. Kunnanlääkäri yhteinen Pyhäjär-

S7. VII. Paineltu >=/.lö.

ven (U. 1.) kanssa. — Teollisuuslaitoksia: Ari-

man lasitehdas (ks. A r i m a) ; Töllin saha; Ju-
vankosken mylly, kalkki- ja sähkötehdas. —
Luonnonnähtävyyksiä: Väinölän harju (kirkolla).

— 2. Seurakunta, keisarillinen, Porvoon
hiippak.. Ijohjan rovastik.; perust. 1040 Loh-

jaan kuuluvaksi ,,M e t s äk a n s a n kappelin"
nimellä; erotettiin omaksi khrakunnaksi keis.

käskykirj. 24 p:ltä helmik. 1862 (ensimäinen va-

kinainen khra v:sta 1888). — Kirkko puusta
rak. 1838, korj. sittemmin 4 eri kertaa, viimeksi
1906. L. Il-nen.

Puszta ks. Pusta.
Pusztaszer [puslasurj t. Szer [sär], seutu

Unkarin pustalla, Csongrädin komitaatissa, Sze-

gedistä pohjoiseen lähellä Tiszaa. Siellä sanotaan
Arpädin pitäneen ensimäisen kansalliskokouksen.
Arpddin muistopatsas pystytetty 1896.

Putatiivinen (lat. pH((('re = luulla), luuloteltu;

putatiiviavio, avioliitto, jonka n. s. pur-

kava avioeste tekee pätemättömäksi. Tähän kä-

sitteeseen kuuluu: että avioliitto on muodolli-

sesti oikein solmittu ; että toinen tai molemmat
sopimuskumppanit ovat uskoneet avioliiton päte-

väksi; että este on sen laatuinen, että avioliitto

ei ainoastaan purkaudu, vaan käy kokonaan mi-

tättömäksi alusta pitäen, jolla seikalUi on vaiku-

tusta lasten säätyyn, perimisjärjestykseen ja so-

pimuskumppanien omaisuuden jakoon. Sellaisia

esteitä ovat Wreden mukaan : sukulaisuus, lan-

kous ja laillinen avioliitto, huoruus ja kaatuva-

tauti, ks. Avioeste. El. K.

Puteoli ks. P o z z u o 1 i.

Putikko. 1. Maatila Kerimäen pitäjilssä lähellä

P:n rautatieasemaa. Pinta-ala 794.6 ha. Vesi-

saha oli P;ssa jo 17001uvulla. Nyk. on tilalla

vesimylly sekä P:n höyrysaha, jonka yhteydessä

on höyrymylly ja höyläyslaitos. Tila on 1700-lu-

vulta alkaen ollut m. m. Soldan-, Lado- ja Alfthau-.

Heyno ja von Myller- y. m. sukujen jäsenillä.

V. 1887 sen osti kauppaneuvos And. Auvinen. Nyk.

(1914) omistaa sekä P:n sahan että tilan And.
Auvinen osakeyhtiö. — 2. Rautatieasema (V 1.)

Elisenvaaran-Savonlinnan radalla Särkisalmen ja

Punkasalmen asemien välillä. 469 km Helsingistä

39 km Savonlinnaan. Ä. Es.

Putinki (engl. pudding), vanukas, jauhoista,

maidosta, munista, voista ja mausteista tai li-

hasta, kaloista, perunoista y. m. s. valmistettu

ruokalaji.

Putkenkatkaisija, tavallisesti rautaputkien

katkaisemiseen käytettävä, yhdellä tai useammalla

terä'^äsyrjäi3ellä kehrällä varus-

tettu työase, jota väännetään
ympäri putkea samalla kehriä I

likemmäs tiukentamalla, putkea kuitenkaan litis-

tämättä, jolloin kehrien terävät reunat painavat

putken ympäri uurteen kunnes se katkeaa.

Po Po.
Putki, nesteiden, kaasujen sekä myöskin jyvä-

mäisten aineiden, lastujen y. m. johtamiseen käy-

tettävä metallista, puusta, savesta, lasista, semen-

tistä, paperista y. m. aineista tehty jäykkä, ta-

vallisesti liereä, verrattain pitkä ontto kappale,

joista yhteenliittämällä muodostetaan p.-johto.

Paitsi johto-p:ia käytetään suojus-p:ia, esim.

sähköjohtojen suojana (Bergmanin p:t). vielä ra-

kenne-p :ia rakenteisiin, joiden tulee olla keveät,

esim. polkupyörän kehys-p:t. — Metalli-p:t teh-
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dUUi ]oko taivuttamalla levykaistttle p:ksi ja liit-
|

t;iii, .1! 1 r.-:iii if toisiinsa palttauniolU. niittanmalla.
i

ittniiiuUa. taikka tehdiUin niitji va-

uin takomalla, valssaamalla, Ehr- i

hardun tavulla vetämlillä. painamalla, purista-
^

maila. Juotetut, uutetut, valssatut sokii painetut i

p:t vedetäiin lopuksi mäUriityn suuruisiksi taval-

lisella vetokoneella. Saumattomiksi p:iksi sano-

taan valssaamalla, painamalla ja Elirhardtin ta-

Talla vetämiUlä valmistettuja p:ia. Saumallisiksi

sanotaan tavallisesti uutettuja rauta- ja juotet-

tuja vmski-p:ia. Kauta-p:iea sauma on joko

suora t. kierukkaviivan mukainen. Saumattomia
p:ia sanotaan myöskin kokonaisina tai elieinä

tehdyiksi. Kaasu-p:t ovat saumallisia rauta-p:ia.

jotka ovat telidyt siten, että levykaistaleen reu-

nat ovat uutetut toisiinsa tylpästi vastakkain
sovitettuna, josta syystä liitospinta on kapea ja

p. niin ollen heikompi. Tuli p:t ovat rauta- tai

teriis-p:ia. joita käytetään höyrykattiloihin. Ne
ovat joko saumallisia tai saumattomia; e«lelliset

tehdään kuten kaasu-ptt mutta sauma on tehty

siten, että levyn reunat ovat terävät ja uutetaan

toisiinsa limittäin. ManueKmanniu p:t vals.-^utaan

täysinäisestä kangesta ristissä olevilla pullean

kartiokkailla valsseilla (ks. Valssi). Elir-

hardtin tavan mukaan painetaan painevesipuris-

timella hehkuvaan rauta- tai teriuskappaleeseen

tuurna, joka sitte työnnetään aina pienemmän
reijän läpi. jolloin p. ohenee ja pitenee tuurnalla

ollen halutun suuruiseksi. Polkupyörä-p:t teh-

dään samaten käyttämällä sileätii tuurnaa sisällä.

P:ien suuruusmittana käytetään tavallisesti ulko-

puolista läpimittaa, kaasu-p:ien mittana sisä-

puolista, ja mittayksikkönä käytetään enimmäk-
seen enf»l. tuumaa. Vaskesta ja sen seoksista teh-

dään saumattomia p:ia myöskin painamalla pyö-
reä-stä levystä ensin astiantapuinen ja tUtii yhä
syventämällä. Tällöin kUytetiiän paininta, joka

painaa levyn reiän läpi, jonka läpimitta on niin

suuri, että levy mahtuu painimen ja reiän väliin

muodostuneeseen renpasaukkoon. Täten saatu pak-

suhko p. vedetään sitte pitemmäksi. Ripa-p:tovat
valettuja lämpöjohtoihin käytettäviä p:ia, joitten

ulkopinnalla on tiheästi ohuita levyntapaisia ri-

poja. — Lyijystä, tinsusta ja muut.amista vaski-

seoksi.sta idelta- ja duranametalleista) valmiste-

taan p:ia puristamalla juuri sulamaisillaan ole-

vaa metallia renpasmaise.sta aukosta. — .Savi-p:t

(viemäri-p:t y. m.) valmistetaan puristamalla
muotteihin. .Sementti-p:t valcta.in muotteihin.

Lasi-p:t \'almistetaan puhaltamalla ja sitte ve-

nyttämällä pitkiiksi. Puu p:t porataan. — P:t
liitetiLän p.-johdoiki-i laipoilla tai muhveilla, pie-

nemmät mntteriylidi^timillä. P-o P-o.

Putkiharppi, peltisepän mittausase, on yhdis-
tetty länki- ja kärkiharppi. Länkiharpin haaro-

jen pituus suhtautuu kUrkiharpin haarojen pi-

tuuteen kuten 1 :.7 (.T = rt.M). joten länkiharpilla

mitatun putken läpimittaa vastaava kehän pi-

tuuR. siis levykaistaleen leveys, josta |iutki tai-

vutetaan, saadaan suoraan kärkiharpin kärkien
välistä. Po Po.
Putkikaivot ks. Kaivo.
Putkikasvit ks. .Sarjakukkaiset.
Putkikattlla k^ Höyrykattila.
Putkikone, piitkenvalmistus- 1. putkenpurlstug-

kone. — TorpedonheittäjUkone torpedoaluksessa.

Putlcilevät ks. Vihreät levät.

Putkilojanne ks. Johtojanne.
Putkilokasvit, kaikki kasvit, joilla on johto-

junteitä ja niissä ^sanikkaisilla kuitenkin vain

harvoin) putkiloita (ks. t. ja Johtojanne):
sanikkaiset ja siemenkasvit. F. ovat ensimäisenä

De CandoUen kasvijUrjestelmän kahdesta päS-

ryhmiistä. K. L.

Putkilot, kasvien johtojänteissä olevat, vetti

johtavina eliminä toimivat torvet, joilla on omat,

puutuneet, sisiipinnalta eri tavoin paksunneet sei-

nämät. Seiuäpaksunnokset voivat olla rengasmaisia
ireugas-p.), kierteisiä nauhoja (kierre-p.),
verkkomaisia (v e r k k o-p.) tai on seinissä run-

saasti huokosia (huokos-p.). P:ta, joissa huo-

koset ovat poikittain kapeita, pystyriveihin aset-

tuneita, nimitetään p o r r a s-p :ksi. Usein p. ovat

niin suuria, että näkyvät kasvin poikkileikkauk-

sessa paljain silmin. Havupuiden toisikäisestä

puusta p. puuttuvat, vrt. Johtojanne ja

P u u 2. Ä. l.

Putkiluu I. pitkä luu ks. L u u.

Putkimadot (Tuhicolce), monisukaisiin (Poly-

chrclai kuuluvia suknmatoja, jotka asustavat suo-

laisissa merissä itse erittämissiiän tai hiekka-

jyviisistä y. m. s. kokoonpanemissaan, alustaan

kiinnittyneissä putkissa, mistä tav. vain etupäA
lonkeroineen ja kidustupsuineen pistää esiin.

Varsinaiset p. (SerpulaJ erittävät ympäril-

leen kiemuraisen kalkkikuoren. rcrctrno-lajit ra-

kentavat asuntoputkensa vieraista aineista. Poik-

keavia ovat pohjaan kaivautuvat hietamadot
(AiciiicolaJ, ks. H i e t a m a t o. Meidän ranni-

koillamme ei p:oja tavata. /. V-a.

Putkipihdit ks. P i li d i t.

Putkipneumaattinen rakenne ks. U r u t.

Putkiposti, maanalaisen torven sisässä kul

keva pieni vaunu t. sylinteri, johon on kiinni-

tetty torveen ilmanpitävästi sopiva levy t. mäntä.
Paineilmalla tai myös ilmatyhjiöllä, joka vaikut-

taa mäntään, vaunu pannaan nopeasti kulkeniaiui

torviasemasta toiseen. Sitä käytetään pienempien
postilähetysten ja sähkösanomien kuljettamiseen
suurkaupungeissa. P:n keksivät 1854 eugl. Ca-
zalet ja Clarke; ensimäinen rakennettiin Lontoo-

seen 1863. Sen pituus oli 600 m ja putken läpi-

mitta 3 jalkaa; kulkuaika vajaa yksi minuutti.

Sittemmin on Englantiin rakennettu p:eja yli 83
km:n pituudelta. Berliinin p:n torven sisäläpi-

mitta on 6!i mm, ja sen sisällä liikkuvaan 15 cm
pitkitän sylinteriin mahtuu n. 20 kirjettä t. kort-

tia. 10-12 .sylinteriä yhdistetään ,.junaksi", johon
liittyy nahalla päällystetty puinen mäntätulppa,
Kulkunopeus on n. 1.000 m minuutissa ja ,,junat"
voivat seurata toisiaan 1 '/j ja 5 minuutin väli-

ajoilla. V. 1896 oli Berliinissä 51 p.-asemaa ja

n. 66 km putkijohtoa. Pariisin 1867 perustetun

p:n pituus oli samaan aikaan n. 150 km. — P:n
tapaist.a laitosta käytetään myös joskus suurissa

liikehuoneistois.sa rahojen ja maksukuittien lä-

heltelemiseen kassan ja myyntipaikkojen välillä.

J. C-in.

Putkisaari ks. I> u t s a a r i.

Putkisalo, ratsuvelvollinen säteri Rantasalmen
pitäjässä samannimisellä saarella Haukivedessä
kirkolta n. 12 km kaakkoon, käsittää 1 '/] mant-
taalia, n. 2.000 ha. Kotitarvesaha ja -mylly.

P. kuului 1600-luvun alkupuolella Haberraan- ja

vista 165.'? seur. vuosis:lle Harnesksköld-suvulle.

jolta se naimisen kautta siirtyi Heintz.ius-suvulle
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(v:een 1814). \':sta 1818 ou sen omistanut Un-
gern-suku, jonka hallussa tila yhä (1914) on.

A. Es.

Putkisydämiset (Leptocardii), toisella nimellä

p ii ä k a 1 1 o t t o m a t (Acrunia), alhaisin luii-

raukoisryliniä. vastakohta pääkallolliset
(Cratiiolu). Tuntomerkeistä ks. lähemmin art.

S u i k u 1 a i n e n.

Putlata ks. K a u t a.

Putlaus ks. K a u t a.

Putlausrauta, -teräs ks. Rauta.
Putlitz, Gustav Heinrich Ganz, von

und zu (1821-99), saks. runoilija ja teatterin-

johtaja. Julkaissut suuren joukon näytelmiä ja
romaaneja, jotka omaamatta suurempaa taiteel-

lista arvoa, voittivat suuren yleisön suosion. Par-
haat hänen teoksistansa ovat viehättävät satu-

runoelmat .,Was sich der Wald erzählt" (1850)

ja ..Verfrissmeinnioht' (1853). D. Kr-n.
Putoamisliike ks. P u t o u s 1 i i k e.

Putoria 1. P u t o r i 1 a, maatila Räisälän pitä-

jässä luonnonkauniilla paikalla Vuoksen ran-

nalla 1 km kaakkoon kirkolta. Tila, joka nyk.
on kahtia jaettu ja kokonaisuudessa;in kuuluu
Räisälän hoviin (ks. t.), on ollut m. m. Hoppen-
dorff-. van Asseudelft-, Sclnvindt- ja Sievers-suku-
jen jäsenillä. Nyk. on Räisälän kansanopisto si-

joitettuna tikalle. A. Es.

Putousliike syntyy, kun maan vetovoima 1.

painovoima panee irralleen jätetyn kappaleen liik-

keelle. P. voi tapahtua joko siten, että kappale
puto.aa vapaasti luotiviivaa myöten, tai sit«n, että

kappaletta pakotetaan noudattamaan luotiviivasta

poikkeavaa suuntaa (esim. kaltevaa pintaa,
ks. t., myöten). Edellistä sanotaan vapaaksi
p:ksi. jälkimäistä prksi määrättyä rataa
pitkin. Koska putoavaan kappaleeseen vaikuttaa
kaiken aikaa sama vakinainen voima, nimittäin
painovoima, niin kappale saa voimain riippumat-
toman lain nojalla aina yhtäsuuren nopeuden-
lisäyksen yhtäpitkissä ajanjaksoissa, esim. joka
sekunnilta. P:n nopeudenlisäystä aikayksiköltä
sanotaan painovoiman kiihtyväisyy-
deksi ja sitii merkitään 5:ksi. Jos kappaleen
alkunopeus on nolla, on p:n nopeus siis ensi-

mäisen sekunnin lopussa g, toisen 3<7, kolmannen
Sg . . . ja ?:nnen sek. lopussa on tämä nopeus
c = gt. Putoavan kappaleen kulkema matka s saa-

daan taas kaavasta s
9(3

Kahdesta mainitusta

kaavasta voidaan johtaa kaava : c = l'g^ (vrt.

Liike). Kiihtyväisyydellä, g:\la, ei ole samaa
arvoa kaikkialla maan päällä, vaan se vaihtelee
leveysa-steen mukaan. Sillä on suurin arvonsa
navoilla, nimittäin 9.8ss m sekunnissa, ja se piene-
nee leveysasteen vähetessä, ollen pienin päivän-
tasaajalla = 9,78i m sekunnissa. Helsingissä on

3 = 9.818 m. Kaavasta s= -j- huomaa, että kappale

putoaa 1 sekunnissa matkan 1-j-, 2 sekissä 4-g-,

3 sek:ssa 9-j, 4 sek:ssa ie— j. n. e. Kappaleen

putoamat matkat näissä ajoissa suhtautuvat siis

kuten peräkkäin seuraavien kokonaislukujen ne-

liöt 1, 4, O, 16... Toisen sekunnin matka on

^i-1- 3-^ kolmannen sek. matka 9~-—4--j-

= 5-y, neljännen sek. matka 16-f-9-f=

j. n. e. Peräkkäin seuraavien yksityisten sekun-
tien matkat suhtaantuvat siis kuten parittomat
luvut 1, 3, 5, 7 . . . Kappaleen pudotessa rataa
pitkin on huomattava, että vaikka suora viiva on
lyhin kahta pistettä yhdistävistil viivoista, ei p.

kuitenkaan tapahdu lyhimmiLssä ajassa suoraan
viivaa myöten pisteestä toiseen, vaan pitkin pis-

teitä yhdistävää s y k 1 o i d i (ks. t.) nimistä vii-

vaa. Edellämainitut p:n säännöt pysyvät voi-

massa ainoastaan ilmattomaan tilaan sovellet-

tuina. Ilman vastustus muuttaa niiden pätevyy-
den eri määrässä eri kappaleihin nähden. Vastus-
tus on näet sitä suurempi, kuta kevyempäiv aine
on ja kuta suurempi kappaleen liikkeen suuntaan
päin antava pinUi on. Nopeuden lisääntyessä ilman
vastustus kasvaa, kunnes tiima on yhtäsuuri
kuin kappaleen painavuus, jonka jälkeen kappa-
leen nopeus on tasainen. Kevyet kappaleet, joilla

on suuri pinta painoonsa verraten, kuten lumi-
hiutaleet, paperipalaset y. m., saavuttavat sentäh-
den hyvin pian suurimman nopeutensa. Ettii

kaikki kappaleet putoavat yhtä nopeasti ilmatto-

massa tilassa, voidaan kokeellisesti todistaa pit-

källä lasiputkella, josta ilma voidaan pumputa
pois. Jos sellaiseen pannaan esim. l.yijy- ja
korkkipala sekä höyhen, putki tehdään ilmatto-
maksi ja keikautetaan äkkiä nurin, niin kaikki
kappaleet putoavat yhdessä, jotavastoin ilmaa
sisältävässä putkessa lyijy kiitää etunenässä, sitä

seuraa korkkipala ja perässä liitelee höyhen. Ras-
kaiden kappaleiden putoaminen ilmassa noudat-
taa suunnilleen p;n lakeja, ellei nopeus ole kovin
suuri. U. S.-n.

Putressenssi (lat. putrcsccre = mädätä) , mä-
täneminen.

Putressiini, typpiperäinen. emäksinen, myr-
kyllinen aine. joka syntyy eläinaineiden mätäne-
misessä. Kuuluu ruumisalkaloideihin 1. ptomaii-
neihin.

Putridinen (lat. putridus), mätäinen, haiseva.

Putsaari 1. Putkisaari, n. 3 km pitkä,

asuttu saari Raumanmeressä, n. 12 km länteen
Uudestakaupungista : kalastuksen ohella harjoite-

taan varsin huomattavana sivuelinkeinona katu-
kivenhakkausta. Laivalaituri.

PutsolaaiLamaa (it. pozzolana), Pozzuolissa
Napoli'n läheisyydessä esiintyvää maalajia, joka
o?i syntynyt tulivuorenpurkauksissa sataneesta

tukasta ja laavapalasista.

Putti (it. < lat. pM(;(s = pieni poika) tarkoit-

taa kuvaamataiteissa esitettyjä lapsien ja pienten
enkelien kuvia. [Weber, „Die Entwicklung des

Putto in der Plastik der Friihrenaissance" (1898).]

Puttkamer, Robert Victor von (1828-

1900), preussil. hallitusmies; toimittuaan v:sta.

1854 valtion viroissa tuli 1879 Falkin jälkeea

kultusministeriksi ja pani alulle sovinnonhiero-

miset katolisen kirkon kanssa: vv. 1881-88 sisä-

asiainministerinä P. kannatti Bismarckin poli-

tiikkaa ja pani ankarasti toimeen sosialisteja ja
puolalaisia vastaan säädetyt lait, mutta oli ylei-

sesti vihattu; vt. 1891-99 ylipresidenttinä Pom-
merissa. </. F.

Putumayo [-maHjo] (myös 7fo), joki Etelä-

Ameriikassa, Amazonaksen lisäjoki vas.. lähtee-

Andes-vuoriston itärinteeltä, Etelä-Kolumbiassa,

virtaa kaakkoista pääsuuntaa Kolumbian, Ecua-
dorin ja Brasilian alueiden kautta: 1.580 km,
josta 1,400 km kuljettavaa. Kultahiekkaa.
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Puu. 1 Puuvartinen knÄvi. jolla vastakolitana

pensiallc on valiva. rasta yleinpiiä hnarainoii

t haaratuu luuko. l';ii ylei>iiiuolvi riippuu

Uiiinna liaarautumistavasta ja latvuksen laadusta.

Sen peru-italia orotetaaii 2 pälityyppiii : palmu-
mainen, jolln on liaaraton runko ja sen piiUssä

suurien leliticn muoilostania latvus, ja lehti- ja

h a V u p u u m a i n e n. jolla on pienenipilclitinen

latvus ja tav. ^un^ilsllaaraitlen runko, .\ukealla

paikalla t. avoimella metsänreunalla kasvavan

p:n muoto on molkoisosti erilainen kuin met-

sjU$& kasvavan. Eri olosuliteissa voi sama kasvi-

laji useiu esiintyä joko p:na t. pensaana. Yleonsii

p:t ovat kasvikunnan kookkaimpia edustajia, kas-

vaen usein hyvin pitkiksi ja paksuiksi. Pisim-

miit tunnetut p:t ovat Fucali/ptiis amiiijdalino

(ks, Eucalyptus) ja uiammuttipetäjii (ks. t.).

Paksuin runko. 20 m liipiniitassa. on tavattu

kastanjapuulla. P:n pituuskasvu tapahttiu yksin-

omaan latvassa, jossa .samoinkuin oksien piiissii

pituus vuotuisesti lisiiiintyy vuosi versojen
kauttn. Vuotuinen p a k s u u s k a s v u, jota tava-

tn.in muilla paitsi palmuilla ja saniaispuilln,

tapalituu kuoren alla nila- ja puuosien rajassa

olevan erityisen kasvusolukon. jällen (ks.

.lohtojKnne ia Jälsi) vaikutuksesta, var-

sinkin sen sisäänpäin synnyttämän solukon

kautta. Jo varhain syntyy p:n ver.sojen pinta-

kerroksiin korkkia (ks. t.), jonka tarkoi-

tuksena on pinnan suojeleminen halkeilun ja

vetlen haihtumisen vaaroilta. Myiiliemmin peittiiil

pintaa kaarna (ks. t.), joka eri p:illa on

hyvin erilainen. — 2. Puiden ja pensaiden

rungossa, oksissa ja juurissa oleva kuoren ja

ytimen välinen kova solukko. Se lisääntyy jokai-

sen kasvukauden kuluessa ulkopinnan puolella,

jällen si.säänpäin synnyttjimien solujen liittyessä

*en aineksiksi. Tämän p:n tehtävänä on varren

(t. juuren) vahvistaminen, veden ja siihen liuen-

neiden aineiden kuljetus ja varsinkin t.alvisnikaan

erinäisten vararavintoaineiden säilytys. Solun-

seinSt ovat yleensä paksuja, kovia ja puutuneita,

-s. o. si.sUltävUt erityistä puuainetta (ks. t.)

I. 1 i ;; n i i n i ä. P:n
ainekset ovat yleensä

samat kuin johtojän-

teen puuosan : putki-
lot ja v e 8 i s o I u t,

jotka ovat kuolleiti.

vettä kuljettavia muo-
dostuksia, elimellisiä

uineita säilj-ttävät. elä-

vät p u u t y I p p y 8 0-

-' 1 u t ja vahvikkeina
toimivat p u u s y y t

ilarkcmmin ks. .J o h f o-

j ä n n e ja P u t k i 1 o).

Kaikki nämä näky-
vät suurennettuina p:n

loikkileikkauksessa eri

kokoisina aukkoina (ks.

kuvia). pituuHJeikkauk-

sissa pitkinä p:n pi-

tuussuuntaan kulkevina
torvina t. sukkulnm.ai-

„ sinä niuoflostuksina.
V Paitsi niitä on prssa

'."HätoitUiiHiU Bolurivcjä,

<j,. . .
,.,.„ ydin säteitä, jotka

f.

iffy4^ytHi&

py«l\ Irnk

*.:!

'L

A

välittävät säteittäistä aineiden kuljetusta. Eri puu-

lajeilla p. on erilaista, joten niikri>skoop|)isen tut

kimuksen avulla yleensii voi tuntea pioninuiiiitkin

lastusirpaUvt miiiiriityn puulajin osiksi. Suuri on

ero lehti- ja havupuiden p:n viilillä sen johdosta,

että jälkimäisiltä puuttuvat putkilot, jotka p:n

laajaonteloisimpina osina edellisten poikkileik

kauksissa näkyvät suurina roikinä. Havupuiden

p:n pääosan muodostavat sensijaan vesisolut 1,

trakeidit: suurinnnat aukot ovat pihkatiehyiden

poikkileikkauksia. — Kunakin kasvukauteiui syn-

tyy p:n aineksia vuodenaikojen vaihtelun mu-
kaan määrätyllil tavulla: alkukesästä nopeasti

siuirio. oliuempiseinäisiä. etupäässä vettä johta

via osia. myiihenimin kesällä ja syksyllä varsin

kin lujuudesta liuolehtivia, vähitellen pieneneviä,

ahda.sonteloisia. paksuseinäisiii soluja. Talveksi

kasvu py.sähtyy. alkaen tuits voimakkaana ke-

viiällä. Vuotuisesti toistuen synnyttää tiima eri-

laisten ainesten

vuorottelu v u <>-

s i 1 u s t o t 1.

-renkaat,
jotka p:n poik-

kileikkauksessa

niikyvät saman-
ke.skisinä ke-

hinä, pituus-

leikkauksissa

pitkittäisinä

juovina. Vuosi-

lustojen luvusta

voi laskea p:n
iiin, niiden le-

veydestä pää-

tellä eri vuosien

edullisuuden

p:n paksuus-
kasvulle. On
kuitenkin huo-

mattava, että,

jos esim. hal-

lan t. hyönteis-

ten tuhotöiden

kautta p. kes-

kellä kasvu-

kautta menettää lehtensä ja nämä senjiilkeeii kas

vavat uudelleen, voi sam. v. syntyä 2 vuosilustoa

;

samoin .syntyy niitä 2 seuduissa, joi.ssa on 2 sade

ja 2 kuivaa aik.ia. Tienoilla, missä ei ole vuoden-

aikojen vaihtelua (muutamat troopilliset seudut),

ei vuosilustoja yleen.sä muodostu. K. L.

P. sisältää pääasiallisesti selluloosaa.
CdllioOo (ks. t.), ja kokoomukseltaan vielii liihemmin

tuntematonta, selluloosaa hiilirikkaanijiaa ainetta,

ligniiniä 1. sklerogeenia. Ci((II;,()io. sekä

vettä. Sitäpaitsi on puusolujen sisiissä viUiemmilssä

mäiirin, eri p.-lajeissa eri paljon munanvalkuais
aineita, tärkkelystä, dekstriiniä. sokeria, parkki-

bappou, väriaineita, hartseja, haihtuvia öljyjä, ki-

vennäissuoloja, y. m. P:n suurin osu kuivana on

selluloosaa, jota siinä on n. 47-02%. I.i<,'niiniä on

n. .38-,';:!%. ]':n v e d e n p i t o i s n u s vaihtelee

suuresti, riippuen puulajista. iiLstii. kasvupaikasta,

kaatoajiista y. m. .Sydänpuu on vähävetisiä. Tal-

vella kaadetussa p:Hsa on kymmenenkin % vähem-

män vettä kuin keväällä kaa<lptussa. Chcvan-
d i e r' n mukaan tulee eri puulajien vedenpitoi-

suus vuoden säilylysajan jälkeen jotenkin pysy-

Kuva I. Kuvn 2.

Kuva 1. Kuusen vunsUuslun pojkki-

iKjkkaus, n kevÄI-, h sykaypuuiB, r

s^-uraftvank<'vH)in puuta, m ydinsuteita.

s pihUatii-hyi K\iva 2. Paaisamnn
puun poikkib-ikkausta, u syksy-, l ke-

vntpuula. p putkilo, Ml y^linslth-ilft.
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väiseksi ja sen keskiarvo on silloiu lähes 20 %.
Äsken kaadetussa p:ssa voi olla 60:kiii % vettä.

Oksat ja pienet runj;ot sisältävät enemmän kuin

runkopuu. P:n tuhka-aineideupitoisuus on joten-

kin pieni, noin O.s-l.o %. I':u typenpitoisuus on
harvoin 0,s%:ia suurempi.

Useitten tutkimuksien tulokset osoittavat p:n
kemialliseu luonteen keskimäärin seuraavaksi

:

,
1

"? oC:» r<
o ^

'<
=-?=

'"l

50 6,0 44,0 _
60 li,o 4:H,„ 1

40 4,8 34.» 1 •20

Puu, tuhftton ja vedetön . .

„ tuhanpitoinen, vedetön .

] „ tuhanpiioinen, ilmakuiva

P:n ominaispaino vaihtelee tuoreena 0,4-1,5 :n

ja ilmakuivana 0.«-l,o:n välillä riippuen puu-

solujen ja putkiloitten laajuudesta ja paljoudesta

eli siis p:n huokoisuudesta. Selluloosan ominais-

paino on l,si. Seura.ava taulukko osoittaa eri

puulajien ominaispainot eri tutkijain tulosten

mukaan

:

1
\Vijkan-

Einerin muk. Gaye-

Puulaji
muk. rin muk.

tuo- ilmakui- 11—12 ilmakui-
reena vana »/„ vettä vana

PyOkki 1,01 0,7S O.TS 0,n
Tammi 1,»7 O.» 0,7S 0.74

Saarni ...... Oj, 0,76 0,^ 0.74

Jalava . . . . . Oj« O.ra 0.4i 0.66

Koivu 0,95 0.64 O.M 0,«
Haapa O.M 0.a 0.äi 0.45

Lehmus 0,-:i o.« 0.44 0,ss

Minty 0,TO 0.S1 0.34 Oj.
1 Kuusi 0.« 0,48 0,4ä 0,47

Juuri-p. ou yleensä keveämpää ja oksien p. ras-

kaampaa kuin run<;on p. Hyvin pieni ominais-

paino on eräillä korkkipuilla, n. O.ss.

Mitä simrempi p:n ominaispaino on, sitä kovem-
paa se on. Lämpimissä maissa on hyvin kovia
puulajeja esim. ebenholtsi, joita on vaikea vuolla.

Kovuuden mukaan voidaan järjestää muuta-
m,nt puulajit seuraavasti: vaahtera, saarni.

jalava, pyökki, tammi, koivu, mänty, kuusi, leh-

mus, haapa. P:n halkoisuus riippuu puu-

syitten laadusta ja a,':ennosta. P. -lajit, joilla on
pitkät, suor.at, yhdensuuntaisesti kulkevat puu-
syyt, halkeavat helposti, kun taas sellaiset, joit-

ten puusyyt kulkevat kierteissä toistensa välitse,

ovat vaikeat halkaista. Ydinsäteitten lukuisuus
tekee myös p:n helposti halkaistavaksi. Edelli-

siä ovat m. m. : kuusi, mänty, lehmus, tammi,
pyökki ja saarni. Jälkimäisiä: valkopyökki.
jalava, koivu, poppeli. Hyvin sitkeitä puulajeja

ovat pajut, koivu y. m. Sitkeys vähenee veden-

pitoisuuden vähetessä ja enenee kosteassa läm-
mössä. P;n kimmoisuus on suurempi oksa-

puussa. Havupuut, joitten vuosilustot ovat taa-

joja, ovat kimmoisempia kuin sellaiset, joilla on
harvat vuosilustot. Kimmoisuuden mukaan voi-

daan puulajeja järjestää seuraavasti : tammi,
jalava, vaahtera, pyökki, kuusi, lehmus, mänty.
Pakkanen vähentää sitä suuresti. Taivutus-
kestävyys riippuu myöskin puusyitten laa-

dusta. Pitkät suorat puusyyt enentävät sitä suu-

resti. W i j k a n d e r i n mukaan järjestyvät

puulajit tähän nähden seuraavasti: pyökki, koivu,

tammi, mänty, haapa, lehmus, kuusi. P:n kes-

tävyys ilman ja veden vaikutusta vastaan
(ks. P u u n s ä i 1 y t y s) riippuu p:n kaatoajasta

ja olosuhteista missä se on, Kestävyysjärjestys
kestävimmästä alkaen on huomattu vapaassa
ilmassa seuraavaksi : tammi, mänty, kuusi,

pyökki, haapa ja koivu.

P. hajaantuu jo kasvuaikanaan osittain bak
teerien, sienien y. m. s, vaikutuksesta ja hajaan-
tuminen jatkuu sen kuoltua yhä edelleen. Kuu
se tapahtuu kuivassa, lahoaa p. muuttuen val-

keaksi ja kuohkeaksi. Lahoamista jouduttaa

kosteuden ja lämmön jaksottaiset vaihtelut, jol-

loin hapettuminen helposti tapahtuu. Maatumi-
nen taas tapahtuu ilman hapetta kosteissa lämpi-

mähköissä paikoissa, etenkin seisovissa vesissä,

märässä maassa j. n. e.: p, muuttuu punertav;ui

ruskeaksi ja vihdoin mustaksi, joka tulos sisältää

nyt paljon enemmän hiiltä kuin p. sitä ennen ja

muuttuu vähitellen n. s. humusaineiksi. Määrä-
tyissä olosuhteissa esim. aivan kuivassa tai koko-

naan veden alla p. voi säilyä tuhansia vuosia

juuri ollenkaan muuttumatta, kuten pa.alu-

rakennus- y. m. löydöt osoittavat. S. 5.

P:n lämpö teho on riippuvainen p:n tihey-

destä, vedeupitoisuudesta, tilavuudesta sekä myös
esim. hartsinpitoisuudesta ( vrt. Poltto
aineetl. Eri puulajien teoreettinen lämpöteho

vaihtelee vähän ja tekee noin 3,000-4.000 kaloria

kg:aa kohti ilmakuivaa p:ta. .Jos verrataan eri

puulajien lämpötehoa tilavtuiden mukaan ja mer-

kitsemme puhtaan hiilen lämpöarvon suhdeluvulla

100, on Gayerin mukaan:

tammen l.tnipöarvo 26
saarnin j,a pyiikin l&mpöarvo 24
Vfiahteran ja koivun „ 23

männyn „ .20
kuusen „ .19
lehmuksen „ .18
turpeen „ . .3.5

kivihiilen „ .77
puuhiilen „ 96

Käyttö ou eri p.-lajeissa varsin erilainen.

Kotimaisista puulajeistamme ovat mänty ja

kuusi eniten käytettyjä sahatavara-, rakennus-,

puusepän- y. m. teollisuudessa, jotapaitsi ne ovat

välttämättömiä kaikenlaatuisiin kotitarpeisiin

ja kotipuutöihin. K o i v u-p. on samaten paljon

käytetty raaka-aine (rullatehtaat, faneeritehtaat,

pyörä-, nappula-, puukenkä-, ajokalu-, huone-

kalu-, puusepän-, suksi- y. m. tehtaat) jotapaitsi se

on paraimpia polttopuuaineita. Haapa esiintyy

raaka-aineena tulitikku-, lastuvilla- ja puumassa-

teollisuudessa. Leppä sopii käytettäväksi maa-
rakennustöissä, varsinkin kosteissa paikoissa; sa-

moin myös puusepänteollisuudessa. Vaahte-
ralla, jalavalla ja lehmuksella on etu-

päiissä merkityksensä puusepän-, puunleikkaus-,

huonekalu- y. ra. s. teollisuudessa. Samaten
saarni, joka on myös laivanrakentajalle arvokas

ja välttämätön puulaji. Monipuolisen ja paljon

käytetyn raaka-aineen antaa tammi sekä sama-

ten pyökki (rakennus-, huonekalu-, puusepän-,

tynnörintekijän-, piano-, laatikko- y. m. teollisuus).

Pajulajeilla on etupäässä merkityksen.sä kori-

1 teollisuudessa.— Paitsi edellämainittuja puulajeja

ovat, varsinkin viimeaikoina, erinäiset Euroopan

I

ulkopuoleiset lajit saaneet paljon käytäntöä puu-

teollisuudessa, erittäinkin raaka-aineina huone-

kalutehtailijalle, puusepälle, sorvarille, puunleik-

I
kaajalle, laivanrakentajalle y. m. Xäistä lajeista



1163 Puuaine—Puuhiomo 1161

maJDittakoon muutamat tärkeimmftt : teak-
puutu (ks. t.) ktirtetiiän ptupIili-^-iii liiivnii'

rakonnus- j» puuspp.Hiit«>otlisiuuless:i. Mahonki
(k». 1. 1 on erittäin li:ilutttiii raiik:i niiiottn, joUii

on laaja k&ytäiitö etu|>iiU.<sä laiviinntkeuniis .

huonekalu- ju puusepänteollisuudessa. Kaupassa
esiintyr kuitenkin niahongiu nimellisinU useita

muitakin p.-lajeja (ks. Mahonki). — Vaaleiui-

kelleriUvUU. kestilvUä ja hyvin taipuisaa

h i c k o r y-p uuta kfiytetuUn puusopUnteollisuU'

deä&a. työkaluihin y. m. (ks. IT i e k o r yp u u t).

jakaranda-puu (ks. t.) I. p a I i s a n t e r i-p.

on huonekalu- ja puusepänteollisuudessa hyvin
haluttua. Ehenholtsin iks. t.l nimellä esiin-

tyy kau|vissn suuri joukko tummia, raskaita

puulajeja, joita käytetään puusepän-, puunleik-
kau-i . pianonrakeunus- y. m. s. teollisuudessa.

Puliallussoittimiin, sorvarintuotteisiin y. m. käy-
tetiiän b u k g b o m- I. p u k s i-p :ta (ks. B u x u s).

Setripuun nimellä esiintyy nykyjään kau-
passa useita eri puulajeja, joilla on laaja käy-
täntö lyijykynä-, sikarilaatikko-. piano- y. m.
teollisuudessa (ks. Setri). P i t c h p i n e-prlla,

parkettimännyllä on yhä kasvava menekki laivan-

rakennus- y. m. teollisuudessa (ks. M ä n t y.

palsta 9431. Muita paljon käytettyjä vieraita

p.-lajeja ovat pokboltsi (ks. t.), p a d a u k-p.

(ks. Sante lipuu), ^renadill a-p. (ks.

Ebenholtsi), amarantt i-p. (ks. t.),

ereenheartp. (ks. Nectnndra), satiini-
I. a t I a s-p., san tel i-p.. quebracho (ks. n.),

r. m. O. Lth.

Puuaine, ligniini, selluloosan tapainen
aine, luultavasti sen oksiderivaatti. jota on niini-

ja puusolujen seinissä. Tavallinen puu sisältiUi

p:ta noin SO'^. Puuta kuivatislatessa p. hajoaa
muodostaen metylialkoholia. lientsolihiilivetyjä ja

f>'noliestereitä, y. m. Hapetettaessa muodostuu
oksaali-, muurahais- ja etikkahappoa. P. pois-

tetaan kemiallisin keinoin paperimassasta, hienoa
paperia valmistettae-isa. S. S.

Punetikka, aoetum pyrolipnosumcru-
d u m. piiutii kuivatislatessa saatu ruskea, hapan,
palaneenhajuinen neste, joka paitsi vettä, jota
on suurin osa. sisältää noin 6 <~; etikkahappoa.
jotenkin samanverran fenoleja. 1 <T, metylialko-
holia. 0.1 1 <^^ asetonia, furftirolia, y. m. P:aa
tislataan tavallisesti kuusi-, koivu- t. p.vökki-

puusta. .Sitä käytetään etikkahapon valmistuk-
«een. jolloin p. neutralisoidaan kalkilla, seos tis-

lataan ja tislautuva osa. metylialkoholi ja ase-

toni, otetaan talteen. .Jälelle jääneestä etikka-
happoisexta kalkista vapautetaan sitten etikka-
happo. P:aa käytetään sekä raakana että puh-
distettuna lääkkeeksi antiseptisten rmiinaisuuk-
»ienaa takia. konserveerausaine<"na, variteollisuu-
dessa peittojen valmistukseen y. m. iS. 8.

Pauhappo ks. Puu etikka.
Puuhiili saadaan puuta hiillyttämällä joko

miilui-sa tai hiillytysuuneissa siten, ettil ilma
ei suoranaisesti ole yhteydessä puun kanssa. P:n
laatu riippuu hiillytetyn puun laadusta. ITartsi-

ja pihkarikkaasla puusta saadaan kiiltävää, tii-

vistä p:ltil. hart»itlomasta taas liimnieiltä ja huo-
koista. Mitä huokoisempi puu. sitä paremmin
«iitä saatu p. paloa. Jos hiiltymialämpiitila on
alhainen, tulee p lämpftä hitaasti jolitavaa ja

päinvantoin. kun «e on korkea. P. ei ole vain
hiiltä, vaan »e sisältilä myilu vetyä ja liappea. Mii-

luista saatu sisältää 91. • % hiiltä, 2,17, vetyä ja

5,» «^ happea. Uuneista saadun p:M vastaavat lu-

vut ovat : 80.7 '^-, 4,o 5^0 ja !.'),« %. Mitä korkeampi
liimpiilila un ollut, sitä hiilirikkaiinipua p. on.

P.lä käytetään pajoissa, nia-suuneissa. rumliii vai

inistukseen. paloviinan y. m. kirkastamiseen, kaa
suja imeniitun. y. m. Ptuihiilen vienti Suomesta
oli tuhansissa kiloissa laskettuiui v. ISDti .MUi, v.

1S97 1.887. v. 1898 4,138, v. 1899 4.407 ja v. 1900
7,'22S, vrt. Hiili ja M i i I u. S. S.

Puuhiomo on tehdas, jossa puuvauuketta val-

mistetaan. Kuusipuu (joskus mänty t. haapa)
tuodaan tehtaalle 2-7 ni:n pituisina runkoina,
läpimitta 10-20 cm. Ne kuoritaan kuorima
koneella tahi käsin, josta johtuva paino
vähennys on l.'i 2,S %, ja katkotaan 40-100 cni:ii

pituisiksi pölkyiksi k a t k o s a h o i 1 l a. Kuoritut
ja katkotut pölkyt joutuvat hiomakoneeseen, jonka
pääosa on suurta tahkokiveä muistuttava hiekka-
kivi. Tämä pyörii nopeasti ja puupiilkky paine-

taan lappeellaan kiveä vastaan. Sanialhv voima-
kas vesisuihku huuhtoo hiomalla irtautuneot

puunkuidut kiveltä veden.sekaiscna velliiiii. joka
on puhdistettava ja vettä poistamalla koottava
levyiksi. Hiomakoneen kiven leveys on
0.»-l,i m ja läpimitta l.j 1,» m. Se on kiinni

tetty paksuun vaakasuoraan akseliin, joka useini

min taas on kytketty suoraan vesiturbiiiiiii akse
liin. Voiman tarve kiveä kohtion l.")0 (iOO lievosv.,

n. s. makasiinihiomakoneissa jop,a 1,,500 hevosv.

Hiomakivcä ,vmpäröi valuranfaiuen kehys, jossa

olevaan 3-5 laatikkoon hioniapölkyt työnnelään
sivusta. Laatikoissa liikkuu edestakaisin hioma-

Hiomftkone ivalmisn-ttn T.-iTiipprcon pellava- ]h raulji-

t. n!li..inis (i.-,v;n lehtnflssaj.

^^r°"i

_^^^^t

Makasiinlhlumukonoen lUpileikkauK.
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hiatta, joka vedenpaineen vaikutuksesta painaa
pölkyt hiomakiveä vastaan. Vedenpaine vaikut-

taa kunkin laatikon kohdalla liikkuvaan män-
tiUiii, joka taas on tanfroUa yhdistetty hioinalaat-

laan. Jottei alituiseen tarvitsisi käsin asettaa
hioniapölkkyjil laatikkoihin, on myös rakennettu
suuria m a k a s i i n i h i o m a k o n e i t a, joissa

hiomapölkyt automaattisesti asetetaan hioma-
kiven yläpuolella olevaan korkeaan säiliöön, jossa

ne omalla painollaan vähitellen laskeutuvat hioma-
kiveä vastaan, joten myöskin hiomapuiden syöttö

on autcmaattinen. Jos hioniakiveen kohdistettu

vesimäärä vähennetään, kohoaa lämpömäärä hiot-

taessa kiven ja puun välisen hankauksen vaiku-

I uksesta ja saadaan kuumasti hiottua
p u u V a n u k e l t a. joka ominaisuuksiltaan eroaa
runsaalla vesimäärällä valmistetusta kylmästi
hiotusta p u u v a n u k k e e s t a. \"edellä se-

koitettu hiomakiveltä poistuva puuvanukevelli joh-

detaan ensin t i k k u s i i v i 1 ä n kautta, joka
erottaii pcis karkeat hiomatta jääneet tikut. Massa-
velli tulee sitten keskipakoislajitteli-
j öihin, joissa nopeasti pyöri%'ään akseliin kiia-

nitetj"! siivet keskipakoisvoiman vaikutuksesta
iskevät massavellin lieriön muotoista hienorei-

käistä siivilälevyä vastaan, jolloin hienot massa-
kuidut menevät reijistä lävitse. Karkeampi massa
johdetaan uudelleen jauhettavaksi n. s. r a I f i-

nööreihin. joissa kuitumassa hienontuu kah-
den vastakkain pyörivän laakakiveu välissä.

Keskipakoislaiittelijan kautta kulkeneesta val-

miiksi lajitellusta puumassavellistä poistetaan

Pimvauukkeeii kpskipakoislajiitplij;!.

vesi kokouskoneella. Massavelli joutuu
ensin koneissa olevaan säiliöön, jossa tiheällä
metalliverkolla verhottu lieriö pyörii. Massassa
oleva vesi valuu verkon läpi pois. puuvanuke
taas painuu ohuena kerroksena metalliverkolle,
jolta se irrottuu huovalle ja joutuu kahden vals-

sin väliin, jossa vettä vielä pusertuu pois. Vanuke
kiertj-T ylemmän valssin ympäri ja poistetaan
siitä arkkeina. Jos massa käytetään heti samassa
tehtaassa paperin tai kartongin valmistukseen,
poistetaan se valssilta kaavarin avulla. Kokous-
koneelta saadut vanukearkit sisältävät vielä vettä
n. 70 %. Arkit ladotaan hydrauliseen puserti-
meen, jossa niistä n. 300 ilmakehän paineella
vielä puserretaan vettä pois ja saadaan n. 55 %
vettä sisältäviiä puumassaa, jota"50-prosenttisena"
myydään usein sellaisenaankin. Pitempiä lähetys-
matkoja varten rahtikulujen alentamiseksi kui-
vataan puuvanuke k u i v a u s k a n a v i s s a, joi-

hin vanukearkit työnnetään rivittäin. liikkuvissa
vaunuissa oleviin kannattimiin ripustettuina.
Kulkiessaan kanavan lävitse arkit joutuvat kuu-
man ilmavirran vaikutuksen alaisiksi ja kuiva-
vat sekä lähetetään 10% (12%) vettä sisältä-

vänä ilmakuivan puuvanukkeen nimisenä vanne-
raudalla kiinnitettyinä, tiukasti puserrettuina
kolleina markkinoille. Joskus kuivatus tapahtuu
kuivaussilintereillä. Jos hiomapölkyt
ennen hiomista höyrytetään suurissa suljetuissa

kattiloissa 4 ilmakehän paineessa n. 10-12 tuntia,

liukenee puusta osa kuituja toisiinsa sitovista

aineista, puu tulee ruskeaksi ja siitä saadaan
hiomalla sitkeätä, ehyempikuituista n. s. r u s-

keata puuvanu kettä, jcssa puun kuidut
ovat säilyttäneet alkuperäisen lujuutensa ja irtau-

tuvat hiottaessa toisistaan helpommin.
Suomessa toimii tätä nykyä 45 puuhiomoa, joi-

den vuosituotanto 1912 oli 97.894 tonnia ilmakui-
vaksi laskettua puuvanuketta. arvo 7,818,200 mk.
(1909 73.716 ton.: 6.438.200 mk.K Näistä ainoas-

taan 12 tehdasta valmistaa puuvanuketta yksin-
omaan myyntiä varten, muut raaka-aineeksi omaa
paperi- t. kartonkitehdasta varten, vrt. P u u-

vanuke. J. A.
Puukaasu ks. V a I o k a a s u.

Puukenkä, karkea, puupohjainen, tav. kanta-
suojusta vailla oleva kenkä. P:ää käyttää m. m.
osa meijereiden, sokeritehtaiden ja valimoiden
työväestä. Ranskassa p. on yleinen, sitä käyttää
maanviljelysväestökin. Y. L.

Puuki (ruots. hog). keulapullea. aluksen keula-

rungon ulkopuoliset pulleat kyljet,

vat keulavantaasta suoraan kyl-

keen asti keulamaston vaiheille.

F. W. L.

Putikiipijä (Certhia). Suku
Certhia ja heimo Ccrthidce oii

tiaisten lähelle asetettava. P:äin
varpaat, erittäinkin takavarvas.

ovat pitkät, kynnet pitkät, käy-

rät ja terävät. Xokka kaareva,

hoikka, pyrstö nalkkimainen.
tankea, suipposulkainen. kiipeile

misessä käytettäväksi sopiva. Elä

vät Euroopassa. Aasiassa ja Poh
jois-Ameriikassa. Tunnetaan pari-

kymmentä lajia ja alalajia, joista

vain yksi Pohjolasta, p u u k i i-

fii }ä. (C. familiaris). Päältä har- Puukiipijä.

jotka ulottu-
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niaankellmiruskea. vaaleankella- ja valkoatiiplui-

neo. alta valkea. 12.» U.i cm pitkä. 1*. oii Suo
meD etelä- ja keskiosissa jokseenkin yleinen. Eliiä

metsissJi ja kiertelee talvella laajalti maita. tav.

tiaisten ja liippiiiisteu seurassa. Kii|>eilee mai-
niosti puunrunkoja ylös pikkuliyönteisiä puun-
koloista bakien. Pesä irtautuneen kuoren ja puun
v&liss£, usein puun lialkeamassa. Munat. 5-7. ovat

valkeita, ruskeanpunatäpliiisiii. £'. \V. ^.

Puukivi, sahajauhoista ja niagnesia-sementistu

korkean |>aiueen alaisena valmistettu, lämpöä huo-

nosti johtava. tulenkestUvii. puuntapainen aine.

P reii valmistetaan Saksassa.

Puukko k-. \" e i t s i.

Puukkokielto ks. Puukonkantokielto.
PuukkosahÄ ks. S a h a.

Fuukkoviila ks. Viii a.

Puukonkantokielto, maalaiskuntain hallin-

nosta 1S'.>S annetun a>etukseu 8 §:n nojalla

kuntakokouksen luiuttämä kielto kantaa puukkoa
jublu- ja muissa yleisissä kokoustilaistiuksissa

(50 mk:n sakon uhalla). Kielto ja uhka.sakkoiiiiiä-

rfiys on alistettava kuvernöörin vahvistettavaksi.

joka harkit.see sitä vapaa.sti sekä laillisuus- cttii

tarkoituksenmukaisuusnäkukannoilta. .)os kunta-
kokous kat.soo sellaisen uhkasakon riittämättö-

mäksi hillitsemiiiin vallattomuutta, voi se pyytää
kihtakuniiancikeiitla korottamaan uhkasakkoa kor-

keintaan 400 markaksi. Kuvernööri voi myöskin
omasta aloitteestaan tai kuntien anomuksesta mää-
rätä samansuuruisen sakon. Kaupunkikuntien hal-

linnosta 137H annetus.sa a.setukses.sa on myöskin
samansuuntaisia mUurayksiä 76 j<:ssä. £{. A'.

Puulaaki iruots. holati). yhtiö.

Puulavesi, järvi Kanpisniemen ja Hirvensal-

men pitäjien alueella (pieniä osia kuuluu myös
Joutsan ja Mikkelin pitäjiin), suuruudeltaan Suo-
men järvistä kolmastoista, pinta-ala 4(57 km', suu-

rin pit. luoteesta kiuikkoon n. 50 km. levein kohta
n. 25 km, vedenpinnan korkeus 94 m yi. merenp.,
syvimmät mitatut kohdat n. 60 m: sade-alueen

laajuus 3.219.4 km*. P:n jakaa kahteen osaan.
pohjoisempaan ja eteläisempuän. luoteesta kaak-
koon kulkeva saarijono (.'«aarikuitunen ja Sar-
vuli. Koveronsaaret. IsoPaatsalo, Puukonsaari,
.S&kkisalo. \'äisälänsaari) ; eteläisemmän osan ja

samalla koko P:n suurin selkä on I' u u k o n-

lelkiL, jonka itUpäästU P. jatkuu kapeampina
saarisina ja mutkikkaina vesinä itililri ja kaak-
koon, päättyen kape:uin pitkään Liiikkolanlahtcen
lähelle Otavan rautatieasemaa; pohjoisempi osa.

jonka huomattavimmat selät ovat S i m p i ä n-

- .. 1 '. . . . I' a 11 n i n s e I k ä. pistää Kanpasnie-
II :< 3 pitkänä haarana, itäisin luoteista

pi aina Kanpisniemen kirkon ohi
(Vuojoselkä ja Kuovmlen selkä), läntisin Korte-
salmen (ks. t.) kautta pohjoiseen (Ilaapaselkä
ja sen jatko Kolhonselkä). P:n syvänteiden, saa-
rien, lahtien ja niemien muodoissa huomaa sa-

man, luoteesta kaakkoon (ja koillisest.i lounaa-
«eeni suuntautuminen, mikä on vallalla yleensä
Suomen järvialueen pintamuodoissa. varsinkin
Päijänteesiiä ja M^n ympäristöissä: I':n muo-
doixna tuntuu -iis selväsli myös sama iNuioaisten
maanjärinty-ih.ilkeamien miirrosviivasysteemi kuin
esim. juuri Päijänlw«Hä; jiUlkausi on luonnolli-

sesti sittemmin muotoja muovaillut nykyiselleen.
— P:n ympilrista ja hyvin lukuisat saaret ovat
yleensä korkeita, metsiiäkaHvavia, kallioisia mo-

reenimaita, joiden välillä olevat suomaat monin
paikoin tunkeutuvat aina veden rajaan asti. Vil-

jelysmaita on rannikoilla vain harvanlaiseen ja

nokin yleensä korkealla, kukkuloilla ja mäillii.

Kantaäyräät, moreeni- ja kalliorannat korkeita

ja jyrkkiäkin; paitsi järven erillisessä koillis

osassa Kanpisniemen puolella, samoin osaksi lou-

naisranta. — V. kuuluu Kymijoen vesistöSn;

päälaskiiväylii kulki ennen P:n länsipäästä Siika-

vedestä Suonteenjärveen j. n. e. Sysmän reitin

]
kautta Päijänteeseen, mutta kun is;>l-r)4 kaivet-

tiin P:n eteläpuolella olevasta Liekuneestii yhteys
Mäutyliarjiin reitin \'ahvajärveon Kissakosken
(ks. t.) kautta ja viimemainitun reitin alempiakin
osia perkailtiin, on P:n laskuväylä siten suiint^iu-

tuiiut tätä tietä Kymijokeen ja P:n vedenpinta on

I

nykyjään n. 2.» m alempana aikaisempaa vivlen

'korkeutta (vrt. Järvenlaskut). P:n huo-

i
mattavimmnt lisävedet ovat Kyyvesi (Liisäkosken

,
kautta) ja Mallos (Vuojakoskeu kautta) koilli

I sesta .sekä .Synsiö luoteesta. — Sääniiiillinen höyry
laivaliike Kaufrasniemestä ja Hirvensalmesta sekii

Kortesalmesta Otavan satamaan (sivurata Ota-

I van asemalta). Liikennettä varten perattiin ja vii-

I toilettiin kulkuväylät l.<89-95. [E. Hlomqvist.

I

..Kymijoki ja sen vesistö", teksti sivv. 80-82 (Li-

[
siä Suomen hydrcpratiaan II, HydrOf:rafisen
toimiston julk. 1911).] 'f,. Ilucn.

Puuliitokset, yhteinen nimitys puurakentei-
den eri osien viilisille yhteenliittämistavoille.

jotka aikaansaa-

daan joko yksin-

omaan liitosmuo-

tojen avulla tai

naiden lisäksi eri-

koisilla vahvistus-

aineilla (puuvaor-

noilla ja nalkeilla,

rautasiteillä, -nau-

loilla, -kengillä ja

ruiivipulteilla sekä
liimalla).

P:sta tulevat

puskut, lavat
ja hammas-

lavat kysymyk-
seen etupäässä hir-

siä, palkkeja, vuo-

liaisia pidentäessä,

jolloin varsinkin

puskujen käyttö
edellyttää, ettii lii-

toskohta on alta

tuettu. Hammas-
tettu pusku ja

hamma-slapa luji-

tetaan usein nal-

keilla. H u u l-

1 ok set ja p y äl-

l y k 8 e t esiinty-

vät vuoliaistcn,

palkkien y. m. s.

risteyksissä tai

näiden liittye8.sä

kulmittain toi-

siinsa tai (hirsi)

seiniin; tappi-
liitokset ristikkorakenteissa, kuten ristikko

seinis,sä, ristikkopalkeis.sa myös paalujen jatkok-

suoiZA lAM VINO um UMENPneriiiicN
UM

SUORA vmve vmo HAnHU" KU.nuA wwuun un& NVMMUM

HUUt^KSi/t [l;U«uiT1Mlli] PUlUKSi^

H n 'a

H U, U [:=_
nm Risnnpn • rmtatvpi- vb« Tvn*

tmj(iuiniKSi& (wrrauw&)

'mmuria WPluTn)9*

AJNmAuSLirnu

,
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PuunialansHlmi ja osa Puumalan kirkonkylän.

sissa ja puusepäntöissä : v i u o tappi-, p o n-

nike- ja k y n s i 1 i i t o k s e t varsinkin katto-

tuolirakenteissa- tuki- ja riippuansaissa. — Lau-
toja ja laukkuja liitettäessä kokoon yhtenäisiksi

pinuoiksi tulevat kysymykseen k y 1 k i 1 i i t o k-

set, kuten suora ja vino sauma, falssi
(huuli) 1. p u o 1 i p o n 1 1 i, t ä y s i p o n 1 1 i ja

kiilan muotoinen pontti. — Hammas-
tettu ansas on kokoonpantu kahdesta pääl-

lekkäisestä ja hamma.stetusta palkista, jotka
ruuvipulteilla liitetään lujasti toisiinsa: saman-
tapainen, mutta puuainetta säästävä liitos on
kiila- 1. nalkkiansaassa. jossa kova.sta

puusta tehdyt nalkit muodostavat hammastuksen.
Tällaisten yhteenliitettyjen palkkien kannatus-
kyky lasketaan olevan noin '/i samankokoisesta
eheästä palkista. — Hirsiseinäin liitostavoista

on ristinurkka vanhin ja käytetään osaksi

vielä maalaisrakennuksiäsa ja huviloissa. Yleisin

on nykyään tasanurkka, jolloin liitos on joko
yksinkertainen tai hammastettu lo-

henpyrstöliitos (jälkimäistä vastaavat

nimitykset hammasnurkka, lukkonurkka. kirkon-
nurkka).

Lapa-, slitsi-. tappi- ja sinkkaus-
liitokset tulevat kysymykseen erilaisissa

puusepäntöissä, kuten ovissa, ikkunoissa ja liuone-

kaluissa. Puusepäntöissä ovat huomattavat myös
sellaiset liimausliitokset. joiden avulla puun pai-

sumisesta ja kutistumisesta, aiheutuvia haittoja

poistetaan liimaamalla eri puukappaleita yhteen
siten, että puunsy^-t menevät ristiin. Täten ovat

valmistettavat m. m. faneerattavat puutvöt.

K. S. K.
Puuma, k u g u a a r i

(Ftlis coticolor), pohjois

ji^SkS

Puuma.

1. hopealeijoua
-ameriikkalaisten ..pant-

teri", verraten pieni-

päinen, solakkaruu-
miinen, matalajalkai-

nen amer. kissaeläin.

Pituus n. 1.5 m. häntä
65 cm, korkeus har-

tian kohdalta 65 cm.
Karvapeite lyhyt,

mutta tiheä, harja
puuttuu. Pääväri tummankeltaisen-punertava,
selkäpuoli vatsapuolta tummempi, pää har-

mahtava, kurkussa valkeata, hännänpää tumma.
Eri seuduissa väri kuitenkin on sangen eri-

lainen, eteläisimmillä asuinpaikoilla esim. mel-

kein hopeanharmahtava. Poikaset, joita naaras
synnyttää 1-2 kertaa vuodessa, ovat aluksi tumma-
pilkkuisia. P. on levinnyt Etelä-Ameriikan etelä-

päästä yli Keski-Ameriikan. Kanadaan saakka
pohjoisessa ja asustaa sekä aukeilla preerioilla ja

pampaksilla että erityisen mielellään metsäseu-
duissa. joissa kiipeilee puissa niin taitavasti,

että kykenee ahdistamaan apinoitakin. Pyydystys-
retkillä se liikkuu iltahämärässä ja yöllä. Jos
saalista on runsaasti, imee p. vain veren tappa-

mistaan eläimistä, mutta surmaa niin mouta
kuin mahdollista. Siipikarjaan tai lammaslau-
maan päiistyään se siten tekee suurta tuhoa,

jonka vuoksi sitä kaikkialla metsästetään innok-

kaasti. Tiheämmin asutuilta seuduilta se on vä-

hitellen hävitetty sukupuuttoon. Ihmistä ja koi-

ria p. yleensä aina pakenee. Nuorena vanjrittu

p. voi tulla sangen kesyksi ja käyttäytyy silloin

hyvin kotikissan tavoin, kehrää ollessaan mielis-

sään j. n. e. — Pohjois-Ameriikassa käytetään

p:n nahkaa eri tarkoituksiin, paikoin syödäiin

sen lihaaJcin. /. V-s.

Puumala. 1. Kunta, Mikkelin 1., Juvan kih-

lak.. Puumalan nimismiesp. ; lähin rautatieasema

Vuoksenniska 65 km kirkolta ; kesäisin vilkas

laivaliike (ks. Puumalansalmi) Savonlin-

naan. Mikkeliin. Lappeenrantaan ja Vuoksennis-

kalle (matka n. 60 km kuhunkin). Pinta-ala

774.8 km% josta viljeltyä maata (1910| 4.193 ha
(siinä luvussa luounonniityt 1.754 ha, viljaakas-

vava kaskimaa 184.5» ha. puutarha-ala 10,i5 ha>.

Manttaalimäärä 48 ^1^. talonsavuja 479. torpan-

savuja 205 ja muita savuja 105 (1907). 6.383 as.

(1913) : 1.299 ruokakuntaa, joista maanviljelystä

pääelinkeinonaan harjoittavia 1,070 (1901).

646 hevosta, 2.728 nautaa (1911). — Kansakou-
luja 9 (1914). Säästöpankki. Kunnanlääkäri.

Apteekki (jolla haara-apt. Sulkavalla). Kunnan-
sairaala. — Teollisuuslaitoksia: höyrymylly (kir-

kolla) : vesimylly (Miettulankoskessa) ; konekor-

jauspaja (kirkolla); 2 virvoitusjuomatehdasta

(kirkollal. — Historiallismuistoisia paikkoja:

Pirttimäki ja Puumalansalmi (ks. n.).

— 2. Seurakunta, keisarillinen, Savonlinnan

hiippak.. Juvan rovastik.; erotettu ainakin jo

1617 Säämingistä eri khrakunnaksi. — Kirkko
puusta, rak. 1830-31. viimeksi korjattu 1905.

L. H-nen.

Puumalansalmi, lähes 2 km pitkä, n. 290 m
leveä salmi Puumalan kirkonkylän eteläpuolella;

syv. 9-11 m. P:n kautta kulkevat koko ylem-

pänä olevan laajan vesialueen vedet Saimaaseen.

Salmessa yhtyvät ilikkelistä. Lappeenrannasta ja

Vuoksenniskalta Savonlinnaan j. n. e. käyvät

laivareitit. joten siitä on muodostunut tärkeä

pvsähdys- ja yhtymäpä ikka kysymyksessä ole-

vien reittien laivoille; laivalaiturit pohjoisran-

n.alla. P:n yli jatkuu lautalla Juvan-Puumalan-
Ruokolahden maantie. — P. oli vuosien 1788-90

sodan aikana Ruotsin Saimaan tykkivenelaivas-
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ton »s*iii«i>.iikkana. Silloin sen miinoille rakoi

ui-itiiu »iirustuksia. Porrassalmen jiilkiniäisi'

;ilk<>*ii il9 p. kesäk. lTS9i P. jouti

11 haltuun eikä ruotsalaisten onuistum.

vallilta situ uudelleen, vaikka lie Parkuiiiiie» voi

ton jtilkeen i21 p. lieinäk. 17S!>> sitii yritliviit

L. llntn .f A. Ks.

Puumassa ks. P u u v a n u k e.

Puumerkki, kirioitustaidottomau henkilön ni

nien».i asemesta piirtäinii merkki, usein uimo
alkukirjaimet. Entisaikoina erotettiin sellaisft

merkit, jotka kuuluiv:it yksityiselle henkilölle.

p reistä (ruots. bomärkt), jotka kuuluivat talolle

ja jaiväi sille omistajankin vaihtues.sa (siitä

nimi a s u n t o m e r k k iK P. piirrettiin, paitsi

asiakirjoihin, kaikenlaiseen talon irtaimeen omai-

suuteen, joka saattoi joutua syrjäisten käsiin tai

sekaantua heidän va.staavaan omaisuuteensa (ka-

lastuspaikoilla, myllyssä, metsässä j. n. e.). Talon

jakautuessa kehittivät siitä eronneet kaiitJitalon

merkkiä lisäämällä siihen joitakin viivoja; eri-

nUisis^ tapauksi.ssa käytettiin erikoisia p:ej:>

esim. a i d a k s e n merkkejä ja lammasten merk
kejä, jotka jälkimäiset tehtiin korviin. ..Olter

männin .sauvassa" olivat kyläkunnan kaikkien

talojen merkit. — P. voidaan myöskin piirtää

niin. että joku toinen henkilö ohjaa kirjoit-

tajan kättS. Asiakirja.ssa. joka on p:llä alle-

kirjoitettu, tulee olla kahden todistajan nimi-

kirjoitus. Kiidän syttyessä tarvitsee näiden

vain todistaa, että p. on sen laatijan omakäti-

sesti piirtämä. .Jos sitävastoin asiakirjassa ei

ole p:iä, täytyy sen henkilön, joka nojaa asia-

kirjan oikeellisuuteen, toilistaa. että se on sellai-

senaan määrätyn henkilön antama (Oikcudenkäy
miskaari 15:4. Keis. as. 28 p:ltä kesäk. 1798.

I §). — Lapissa on tapana polttaa omistajan p.

porojen korvaan. — Metsäntuotteita lautattaessa

on puihin pantava kunkin omistajan puutavara-

merkki, josta kuva on annettava sen piirin nimis-

miehelle, jossa lauttausta toimitetaan, ja jonka
hyväksvminen on lanttanshallituksen asiana (Vesi-

oikeusläki heinäk. 23 p:ltä 1902. 2:nen luku),

ks. L a u 1 1 a u s. El. K. d V. T. 8.

Puumosaiikki ks. I n t a r s i a.

Puumuli I ruots. homull), puuvilla (ks. t.).

Puuinusta. sinipuun ja kaliumkromaatin ku-

doksiin aiheuttama musta väri. S. S.

Puunata ks. B u u n a t a.

Puunaula. ..pliki". koivusta tai va.ahterasta

tehtyjä nauloja, joilla kiinnitetiiiin anturat ken-

kiin. .Xmeriikkalaiset p :t ovat neljältä sivulta

teroitettuja. 'Yleisemmin kiiytetyt saks. p:t ovat
litteäkärkisiä. P:oja valmistetaan erikoiskoneissa.

Puu sahataan naulan pituisiksi kappaleiksi. Näi-

den toiseen pääh.iri höylätään uurteita ja paloi-

tellaan niiltä uurteita myöten nelikulmaisiksi

nauloiksi tai leikataan pyöreän puukappaleen reu-

nasta pitkä teräväsyrjäineii puukaista, joka pa-

loitellaiin nauloiksi ja kuivataan. V. L.

Fuunilaiset 'lat. ;iiini < poeni), karthago-
laiset.

Puunilaiset sodat, kolme Rooman ja Karthafiron

viiliiita sotaa : ensimäinen oli 204-241 e. Kr., toi-

nen 218-201 ja kolmas 149 146. ks. Karthago
ja Rooma, historia.

Puunjalostus ks. P u u t a v a r a t e o I I i s u u s.

Puunkuljetus. Puulavara-raakaaineen kuljet-

taminen kaatO|iaikalta puunjalo.ttuspaikkoihin

Riisenlc»' & C(i;n tukk>i>n kuiifiuMinui iSiisijttrvfii

jn Pyhäjärven välillä.

toimitetaan sekä maitse että vesiteitse. Polijois-

maissa puunajo uittoväylien tai rautateiden var-

aille tapahtuu talvisin lumi- ja jääkelin aikaan.

Jo hyvissä ajoin syystalvella suunnitellaan hak-

kuupaikoille teitä, ottamalla huomioon kaltevuu.s-

suhteet. edullisimmat suunnat y. m. s. P:n hel-

pottamiseksi tiet usein jäädytetään. Useanlaatui-

sia tukkirckiä, tukkienkiinniltämis- ja nostolait-

teineen y. m. on rakenneltu. Varsinkin viime ai-

koina, puunhinlojpii nouste.ssa, on koetettu kehit-

tää p. -keinoja kulujen vähentiimi.seksi. Onpa eri-

tyisiä, talvisia metsiiteitä varten rakennettuja

automohiilcja ja vetureita meilläkin otettu käy-

täntöön. — Vähälumisissa ja lumettomissa seu-

duissa, kuten esim. Keski- ja Ktciä Euroopassa,

Yhdysvalloissa y. m., puunajo toimitetaan rat-

tailla, automobiileilla y. m. s. ajoneuvoilla, jol-

loin tieverkon metsässä tulee olla tiheä ja hy-

vilssä kunnos.sa. Myös siirrettäviä kiskotcitä ja

kapearaiteisia rautateitä, telaratoja y. m. käyte-

tään paljon, vuoristoseuduissa taas n. s. kuivia

rännejä, joita myöten |)ölkyt luisuvat vuoren

rinteiltä laaksoon kulkureittien varsille, sekä
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Tukkien kuljetus metsästii Kana la^sa.

riippuvia ilmaratoja. — P:sta vesiteitse ks.

Lauttaus. O. Lth.

Puunkuorimiskone 1. p u u n j y r s i m i s-

kone. koue, jota puunjalostuslaitoksissa käyte-
tään puunkuoren poistamiseen hiomopuista. rata-

pölkyistä y. m. s. puista. Kuorimisen toimittaa
koneessa vaakasuoran akselin ympäri pyörivä te-

rillä varustettu ratas. O. Lth.

Puunlelkkaus 1. -veisto, taito puusta leik-

kaamalla valmistaa kuvapatsaita, rakennusten ja

huonekalujen ornamentteja, kirkollisia y. m. esi-

neitä, aineena käyttäen hienosyisiä eikä liian

kovia puulajeja, kuten lehmusta ja päärynäpuuta,
saksanpähkinää sekä tammea etenkin sellaisissa

töissä, joissa puulta kysytään erityisesti kestä-
vyrttä. Pienempiin töihin ja esineihin soveltuu
mainiosti puksipuu. honka pehmeytensä vuoksi
vain leveäpiirteisiin sekä maalattaviksi aiottui-

hin töihin. Työaseista, veistoraudoi.sta, tavalli-

simmat ovat tasa- ja viistoteräiset tai matala-
kouruiset taltat, '/i-, '/»-ympyränkaariset kouru-
raudat, varsin tärkrät U- ja V-profiiliset kulma-
raudat sekä syvennyksiin ja pyöristelyyn sovel-

tuvat käyräraudat ; lisäksi käytetään apurautoina
raspeja, viiloja, puria. Työ suoritetaan joko
muovailutekniikan tapaan pyöristelemällä, loppu-
sievistelyyn hiekkapaperiakin käyttäen tai pin-

noille ja aseiden jäljille. — P. on varsin vanha
työtapa; m. m. varhaisimmat kreikkalaisten ja
muiden kansain kulttikuvat olivat puuhun veis-

tettyjä, Egyptissä p. oli kaikkina aikoina varsin
korkealla kannalla käsittäen tämän maan kui-
vassa ilmastossa kautta vuo.situhansien hyvin
säilyneitä kuvapatsaita, huonekaluja, parfymi-
lusikoita y. m. esineitä. Keskiajalla kirkon pal-

I veluksessa alkaa euroopp. kulttuuripiirissä p:lle
! varsinainen loistoaika. Huippukohtaa edustaa
I 1400- ja 1500-luku. joiden veistetyt madonnan-
ja pyhäinkuvat, alttariarkut ja

"

-kaapit sekä
ennen kaikkea rehevät kuorituolien selustat ja
käsinojat ovat vielä renesanssinkin p:n mieli-
aiheita, vaikkapa jo 1400 luvulla aletaan maal-
likkohuonekalujakin, arkkuja, kaappeja, korulip-
paita, kuvakehyksiä, yhä rikkaammin koristella,

kunnes lopulta p, ulottuu kokonaisiin huonesisus-
tojen paneleihin ja kattoihin, joista sen vasta
rokokon aikana stukkikoristelu karkoittaa.
Yksinkertaisen tekniikkansa, halvan ja helposti
saatavissa olevan aineensa vuoksi p:lla on aina
kansantaiteessa ollut tärkeä sija, etenkin metsä-
rikkaissa seuduissa, joiden puuarkkitehtuurissa
sillä oli monia suoritettavia. Muutamissa Saksan,
Itävallan ja Sveitsin vuoristoseuduissa se vieläkin
kukoistaa vasituisena kansantaiteen, kotiteolli-

suuden, haarana, ks. Alttari, Huonekalut,
Leikkauskoristeet. f "-o N.
Puunmittari ks. D e n d r o m e t r i ja K s y 1 o-

metri.
Puunmittausoppi (saks. nolzmes.skunde), oppi

puiden ja niiden muodostamien metsikköjen puu-
määrän (massan), iän ja (lisä-) kasvun mittaa-
misesta, määräämisestä tai arvioimisesta. [Baur,
,,Holzmesskunde" (189H, Huffel, ,,Les arbres et

les peuplements forestiers, formation de leur vo-

lume et leur valeur"' (1893), Muller, „Lehrbuch
der Holzmesskunde" (1899), Barth, „Skogtaksa-
tionslaere" (1910), Ericsson. ..Metsänarvioiminen"

j.Metsänarvioimisen alkeet"

O. Lth.

puupiirrosten tekijä, ks. Puu-

Arimo,

l'iiunleikk,Tus v:Uo I5:W,

(1903),

(1909).]

Puunpiirtäjä,
piirros.
Puunsäilytys. Puun säilymisen ensimäinen

ehto on sen kuivattaminen. Jottei kosteus

pääsisi uudelleen puuhun tunkeutumaan, sivel-
lään se suojelevalla aineella esim.

maalilla tai tervalla taikka poistetaan solujen

sisältämät, helpoimmin mädäntyvät munanval-
kuaispitoiset y. m. aineet liottamalla puuta
kylmässä tai kuumassa vedessä taikka paahta-
malla höjTyllä. Kylmässä vedessä täytyy puuta
liottaa 1-2 vuotta ennenkuin mainitut aineet siitä

liukenevat tyystin pois. Kuumalla vedellä ja höy-

ryllä käy tämä monin kerroin nopeammin. Pa-
ras keino puun lahoamisen estämiseksi on tätä

;!ikaansaavien organismien tehottomiksi tekemi-

nen kyllästyttämällä puu sopivilla ai-

neilla. Kyllästyttämiseen (imeyttämiseen, impreg-
neeraukseen) käytetään tavallisesti erilaisia me-
tallisuolaliuoksia tai kreosoottiöljyä. Tärkeimmät
näistil ovat : 1. Sinkkikloridiliuos (Burnettin

lapa). Puut paahdetaan ensin rautaisissa liereissä

kattiloissa 1-3 tuntia 2-3 ilmakehän paineisella

höyryllä, tämän jälkeen imetään kattilaan noin

0.2-O.ss ilmakehän tyhjiö ilmapumpulla, jolloin

kosteus poistuu: sitten lasketaan kylmä sinkki-

kloridiliuos (30 paino-osaa vettä ja 2 osaa sinkki-
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kloriiliai kattilaan ja puristetaan (i 8 iininki-liiiäii.

joäsa painee-^n puut saavat olla 1-1 ' < tuutia.

2. Vaskivilitrilliliuus (Boui-herie'n tapa). Liuukseii,

joe^^a on tavallisesti 100 puino-ositu vettä ja

tl.» o»aa vaskivilitrilliä. annetaan noin 10 12 m
korkealla olevista tynnyreistä omalla paineellaan

painua ii.sken kaadetun puun tyvipiiastii sisään,

johon on kiinnitetty tiiviisti sopiva kypäri. Liuos
tunkeutuu puuhun työntäen sen nesteet etlelliiän

ulos latvapäästä. Liuok.seen ei saa käyttää kalkin-

pitoista vettfi. eikä näin kyllästytetty puu saa

lulla raudan kosketuk.seen. 10 m pitkän puun
kyllästyttäminen tällä tavoin kestää r2-14 päivUU.

3. Kreoj-oottiuljy ilU-tliellin tapa) on .saavuttanut

laajan käytännön. Puu tulee sillä hyvin kestii-

vaksi ja lujaksi eikä mene kieroon, mutta sen

väri muuttuu, se saa palmu hajun ja sen sytty-

väisyys suurenee. Puut kuivatetaan kuivausknttl-

lassa 0-4 tuntia 100 140'" C kuumuudessa ja sitten

toises.<ia kattilassa O.i-O.si ilmakehän tyhjiössä

noin 60 80 minuuttia, jonka jälkeen lämmin kreo-

souttiöljy lasketaan kattilaan ja puristetaan
7-8 ilmakehän paineeseen, jossa ])uut saavat olla

7-8 minuuttia. 4. Klohopeakloridiliuos (Kränin
tapa). Puita liotetaan puuastioissa liuoksessa,

jo--!>a on 300 osaa vettä ja 2 osaa elohopeakloridia
8-10 päivSä. Tällöin neste tunkeutuu vain vähän
puuhun. Asuinhuoneisiin ci näin kyllästytettyä

puuta »aa sen myrkyllisyyden vuoksi käyttää.

5. Rautavihtrilli- ja kalsiumkloridiliuos (Plassel-

mannin tapa). Puita liotetaan ensin tyhjiössä

rsutavihtrilliliuoksessa, johon on sekoitettu rikki-

happoista savimullaa. jonka jälkeen niitii kuu-
mennetaan 12.">^ C liöyrys.sä 2-j tuntia. Lopuksi
ne pannaan kalkkimaito- ja kalsiumkloridiliuok-
sePU. — Puunsäilytystavoista mainittakoon vielä

tcrvaöljyllä höyryytys. Tällöin kuivataan puut
ensin tulistetulla höyryllä ja tämän jälkeen ne
paunaan 10-20 tunniksi tervaiiljy höyryyn.

Eri puulajit kestävät kyllästytettyinäkin eri

lailla. Keskimäärin kestävät esim. ratapölkyt
kyllä.'itytettyinä noin kaksi kertaa kauemmin
(noin 14 vuotta) kuin kyllästyttämättöminä. Suo-
men rautateillä käytetään vuodesta 1904 alkaen
kreosoottikyllä.-tyttämistapaa. Po I'-n.

Fuuntislaus tapahtuu tavallisesti valurautai-
sissa lieriönmuotoisissa astioissa, joista putki,

jota myöten kotisut ja nesteet tislautuvat. johtaa
juähdyttäjään. Puu ei ole yhtenäinen yhdistys,
vaan se sisältää monta eri ainetta, jotka kuu-
meunettnessa hajoavat yksinkertaisiksi ylidistyk-

iksi. Noin 150° iseen saakka eriää puusta siihen

imeytynyt vesi. §itten lämmön kohotessa happa-
mia kaasuja, yli 300° :n lämmössä keltaisia ja
ruskeita kaanuja, tervaa, metylialkoliolia. asetonia

y. m. Jäljelle jää puuhiili, joka havupuita tis-

lattaessa on piiat uot teen a. Puun hajaantuessa va-

pautuu paljon lämpöä, reaktsioni kerran alka-

neena kiiy miltei itnestään. Muo<lostunut kaasu
iHiltää m. m. hiilidioksidia r>()'/,, hiilimonoksi-
dia 30%. metaania 10'/,. etyleeniä 3% ja vetyil

1 %. Nämä käytctiiiin polttoaineena tislattaes.sa.

Nesteeksi jäähtynyt osa criilä seistessään kolmeen
kerrokseen, alinna terva, keskellä piiuhappo ja
ylinnä vanhto<iljyt. Terva on vedenpitoista,
ohutta ja »e haihdutetaan paksuksi. Viuihto-

Sljysta soodaan uudelleen tislattaessa kevyitä öl-

jyjä, tarpättiöljyä ja raskaita öljyjä. Piiuhuppo
OD puuelikkua (kit. t.), jota sitten käsitclliiiin eri

tavoin. Kuutiometristä puuta, noin 280 kilott,

.saadaan lähes 100 kiloa puuhiillä, 10-12 kiloa

etikkahappoista kalkkia, l.o-l.t kiloa puuspriit&,

1.1-20 kiloa tervaa, öljyjä y. m. NestemKisift

aineita saadaan lelitipuusta noin kaksi kertaa
enempi kuin havupuusta. Suomesta vietiin ulko-

maille vuosina lS!t(i l'.)00 p:ssa saatua tärpättiä

ja tärpältiöljyä ke.skimäärin 16,000 kiloa. 6'. S.

Puuntuhooja ks. C o s s u s c o s s n s.

Puuntäit ks. Punkit.
Puunvnki ks. M e t y 1 i a 1 k o h o 1 i.

Puuoppi - deudrolufiia (ks. t.).

Puupahvi ks. Pahvi. «
Puupaperi ks. Paperi. H
Puupiirros tarkoittaa puulaattaan koholl^—

i

uurrettua sekä siitä käsin tai kirjapainokoneella

painamalla jäljennettyä kuvaa. Pita valmistet-

taessa meuetellään tavallisesti niin, että sileälle,

enimmäkseen ohuella liitukerroksellu peitetylle

puuiipiiinalle teluliiäu i>iiruslus. joka nykyiiän

myöskin valokuvauksen avulla voidaan puuhun
sovittaa. Piirustuksen nuikaan poistetaan veit-

sillä tai kaivertimilla ne kohdat, jotka painaessa

eivät saa näkyä; kolio eli korkokuvan muotoi-

siksi jääneet paikat sivellään sitten värillä, jonka
jälkeen kuva painetaan paperille. P.-painok-

set ovat milloin yksi-, milloin monivärisiä.

P.-kuvan piirustuksen ja sen puuhun leikkaami-

sen suorittaa joko sama tai eri henkilö. .Mkuaan
käytettiin puuaineena etenkin pääryniipuuta.

joka oli pitkittäin saliattu ; nykyään on yleisim-

pänä tekoaineena poikittain sahattu puksipuu.
— Puunpiirtotaito 1. ksyloprafia
(kreik. ksylon = puu, rjrapheiii = piirtiiä) on

graafillisista taiteista vanhin ja kansanomaisin.
Se on vanhempi kuin kirjapainotaito (ks. t.) ;

ennen viimemainitun keksimistä sitä käytettiin

leimasinten, lilokki-kirjojen (ks. t.). pelikorttien

y. m. s. valmistamiseen. Vanliin eurooppalainen
vuosiluvulla merkitty, Jeesus-lasta kantavaa
pyhää Kristophorosta esittävä p. -lehti (säilyte-

tään Birminghamissa) on v:lta 1423. P:sten

varsinainen kukoistuskausi oli 1400-hivun lopulla

ja l.")O0-luvun alkupuoliskolla, jolloin |)uunpiirt0a

harjoitettiin varsinkin Saksassa (esim. Dtlrer,

Burjikmair, ITolbein, Cranach) sekä m. m. myös-
kin Alankomaissa (Lucas van Leyden). Kun
vaskipiirrokset tuliv.at 1.500-luvun loppupuolis-

kolla käytäntöön, syrjäyttivät ne suuressa mää-
rin p:t. kunnes niiniä jälleen 18:nne]la vuosis.

päiisivät Englannissa keliittymäiin u\i<lenaikai-

selle asteelle. P:illa oli 19:nneini vuosis. uusi

kukoistusaika, j.a ne vallitsivat kuvaleliticn ja

kirjojen kuvitusta vuosis :n loppupuolelle saakka,

jolloin fotomekaanisel jäljentämistavat tulivat

kiiytäntöön. .Mutia meiiliin päivinänmic ovat

monet taiteilijat uudelleen ruvenneet kiinnittä

miiän huomiota priiii. Snoinessa niitii ovat enneji

muita tehneet A. fiallCMi-Kallela ja Eric O. \V.

Ehrström. — Voittamattomia värillisten pisten

teossa ovat japanilaiset. jo(ka niissä käyttiivilt

vesivärejä eivätkil. niinkuin eurooppalaiset, öljy-

värejä. Japanilaiset p:t alkoivat 18(J0-luvnlla

levitä Eurooppaan, jonka taiteeseen ne ovat tun-

tuvasti vaikuttaneet (ks. .) a p a n i n kuvaama-
taiteet). Artikkeliin .\ p o k a 1 y p t i s e t rat-
sastajat liittyvä kuva on foloty|)iajäljeniiös

p:»tn. fKristeller. ..Ku()ferstich und llolzsrhnilt

in vier Jahrhunderten" (1905) ja W. von .Seid
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JUtilikispisUainen.

litz, ..Gescliiclite des japan. Fartienholzschnitts"

18071.] E. Rr.
Puupistiäiset (Siricidce) ovat pistiäisiin kuu-

!'ivia hyöufeisiii. joiden naarailla on pitkä, hoikka,
nmniii.sta kauas esiinpistävä

nmnmiasetintorvi. Naaras työn-
tää munansa kovaan puuhun yli

1 em:a syvyyteen. Toukka on
kuusijalkaineu, takaruumiin jal-

koja ei ole. Se syö puuhun mut-
kikk.iita käytäviä, ja tarvitsee

kehittyäksensä ainakin vuoden,
luultavasti usein kolmekin
vuotta. Toukkien ruumiissa elää

usein loispistiäistoukkia. — Suurin meikäläinen
laji on jattiliiispistiäinen (Sirex gigas),

jonka naaras tulee 4 '/j cm:n pituiseksi. Naa-
raan takaruumis on keltainen, leveän mustan
vyön ympäröimä, koiraan keltainen, mustakärki-
nen. V. S-s.

Puupuhaltimet, mus., eroavat vaskipiihalti-

inista vienoniman äänensävynsä puolesta (vrt.

P u 11 a I I u s s o i t t i m e t). Orkesterissa p. eivät

muodosta niin yhtenäistä ryhmää kuin jousi-

soittimet, vaan niitä käj-tetään etupäässä yksi-

löllisesti tahi yhteenliittäen 2-3 samanlaatuista
puupuliallinta. P. ovat 4 lajia; huilut (ynnä
pikkolo), oboet lynnä ensi. torvil. klarinetit (ynnä
bassoklarinetti

I ja fagotit (ynnä kontrafagotti)

.

Nykyään käytetään orkestereissa enimmiten
3 soitinta kutakin lajia. Ennen niitä käytettiin

kaksittain. Keskenään sulautuvat klarinetit ja

huilut paraiten toisiinsa; samoin fagotit sulau-

tuvat käyrätorviin. Orkesterin sointiväreissä p.

edustavat luonnonomaista välittömyyttä, elämän-
iloa ja nautintoa, kaihoa ja tunteellisuutta.

7. K.
Puupuna, Ccesalpinia echinataa, bresiljapuun

puusta valmistettu punainen väri. S. S.

Puuputki, tavallisesti vesijohtoihin käytettävä,
useimmiten mäntypuusta tehty putki ; pienet teh-

dään poraamalla lusikkaporalla tuoreeseen puu-
hun pitkittäinen reikä, suuret kokoonkyhäämällä
lankuista, joita rautavanteet pitävät koossa. Puu-
putket kestävät noin S- 12 vuotta. Po Po.
Puuraja, se alue. jolla .arktisissa seuduissa na-

paa kohti mentäessä (polaarinen p.) ja kor-
keilla vuorilla ylöspäin noustessa (alpi in i-

n e n p.) puulajien esiintyminen lakkaa. Syynä
tähän ovat varsinkin kuivat pakkastuulet. myös
lämpimän ajan lyhyys y. m. seikat. Polaarinen p.

yhtyy jokseenkin tarkoin heinäkuun -f-
10° ;u iso-

termiin. Puita kasvaa p:lla useinkin vain tuulen
suojassa ja ne ovat tav. hyvin kitukasvuisia,

maata matelevia pensaita. Siemennysvuosia on
harvoin. Meillä muodostaa p:n koivu (etupäässä
Hetuln odorata * lortitosa). jota kasvaa yleisesti

vielä pohjoisimmassa Lapissa, usein kuitenkin
vain laaksoissa tai muualla tuulelta suojassa. P. ei

metsänpalojen y. m. hävityksen takia aina ole

luonnollinen. Tämä koskee vielä suuremmassa maä-
rilssä metsärajaa, joka useinmiiten on p;aa
jonkunverran etelämpänä tai alempana. K. L.

Puurokasvain ks. A t e r o m i.

Puuselluloosa ks. Selluloosa.
Puusprii ks. M e t y 1 i a 1 k o h o 1 i ja Puun-

tislaus.
Puustelli (ruots. hoställe oik. = asumapaikka)

,

nuuitila. asumatila, virkatalo.

Puuta (ven., ruots. ja saks. pud), venäläinen
kauppapaiuo = 40 ven. naulaa = lO.n kg.

Puutarha ks. Puutarhanhoito.
Puutarhakaupunki ks. Puistokaupunki.
Puutarhakoulu ks. Maatalousopetus,

palsta l.-)4n fiO; Puutarhaopetus.
Puutarhanhoito 1. kasvitarhanhoito.

erilaisten talous- ja koristekasvien viljeleminen
joko varsinaisessa puutarhassa tahi lavoissa ja

kasvihuoneissa tahi myös suurviljelyn tapaan
peltosarekkeissa. P;n ja maanviljelyksen välille

on usein vaikea vetää tarkkaa rajaa. Ylimalkaan
on puutarhanviljely voimaperäisempäiL, enemmän
jokaiseen kasviyksilöön kohdistuvaa hoitoa, jota-

vastoin maanviljelys on „joukkohoitoa".
Jo Egj'ptin faaraot sääsivät lakeja ja mää-

räyksiä p;n edistämiseksi. Suurenmoisia vesi-

johto- ja kastelulaitoksia rakennettiin heidän toi-

mestaan Niilin laaksossa olevien kasvitarhojen
jlläpitämiseksi. Näissä ka.svatettiin monia meille

tuttuja hyötykasveja, niinkuin sipulia, purjoa,

kurkkuja, retikoita y. m. sekä viikunoita, taate-

leita, granaattiomenia ja viinirypäleitä. Upeita
olivat myöskin egyptiläisten koristepuutarhat.

jotka komeine istutuksineen ja kukkalaitteineen
ympäröivät palatseja. P. elpyi sitten uudelleen

Kreikassa ja Rooman valtakunnassa käsittäen

monia vielä tänäänkin tärkeitä hyöty- ja ko-

ristekasveja. Ainakin Rooman valtakunnan ku-

koistusaikana jo ruvettiin erottamaan varsinai-

set talouskasviviljelyt koristepuutarhoista. Kuu-
luja kautta aikojen ovat roomalaisten huvilapuu-

tarhat eheästä, taiteellisesta tyylistään, joka niin

oivallisesti mukautui silloiseen rakennustyyliin.

Talouspuutarhoissa viljeltiin, paitsi aikaisemmin
mainittuja egyptiläisten viljelemiä talouskasveja.

myöskin porkkanoita, pasternakkoja, mangoldia.
salaattia, parsaa, raparperia, herneitä, papuja

y. m. ja suuri joukko lääkekasveja sekä viini-

rypäleitä, viikunoita y. m.
Keskiajalla p. kukoisti etenkin luostareissa,

joiden mukana se levisi yhä laajemmille alueille,

m. m. Suomeenkin. Jlyöhemmin hallituskin ryh-

tyi edistämään sen levenemistä. Niinpä Kustaa
Vaasan aikana määrättiin, ..että ryytimaita oli

perustettava kaikille säteritiloille", ja Juhana
herttua antoi 155" määräyksen tammien suojele-

misesta. P. edistyi kuitenkin sangen hitaasti.

Varsinaisia puutarhoja oli vain joillakin rikkaim-

milla ylimyksillä ; aikansa kuuluisimpia olivat

presidentti Juho Kurjen suurenmoiset kasvitar-

hat ja hedelmähyötämöt. — Professori Elias Til-

landzin 1683 julkaisemassa ..Catalogus planta-

rum'' nimisessä teoksessa luetellaan Suomessa vil-

jeltyinä m. m. seur. puutarhakasvit; valko- ja

punasipuli, purjolaukka. anis, maa-artisokka,

parsa, punajuurikka, kaali, kupukaali. punakupu-
kaali. ryppykaali ja kukkakaali, lanttu, kirveli,

sikuri. korianteri, kurkku, meloni, moiliainen 1.

porkkana, Intian salaatti, papu, tupakka, salaatti,

humala, meirami, minttu, nauris, pasternakka,

persilja, herne, paisuruoho 1. portuKakka, retikka,

pippurijuuri; raparperi ja ajuruoho.

17:nnellä vuosis. puutarhaharrastus alkoi huo-

mattavammin elpyä, ensin yliopistopiireissä ja

sitten muuallakin. Varsinkin P. Kalm ja

P. A. Gadd (ks. n.) toimivat suurella innolla

luentojen, lentokirjasten y. m. kautta p;n hy-

väksi. M. m. perustettiin heidän johdollaan useita
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valtion avustuniiu kocpiiutarhojn eri seuduille

hyödyllisten viljelyskasvien meuestyiiiismnhdolli-

suuksieu selville saamiseksi. Kasvitieteellinen

puutarha perustettiin Turkuun 1751. josta se lS'J'.i

siirrettiin Helsinkiin. V. 1820 perustettiin

maamme ensimäinen puutarbanhoitoyhdistys. nim.
Turun puiden istutusseura. sekii vii-

bfin myöhemmin (1837) Suomen p u u t a r-

h a n v I I j e 1 y s s e u r n. Edellisen toiminta koh-

distui ensi alussa vain Turun kaupun<;in istu-

tuksiin, mutta myöhemmin myöskin nuiaseudulle.

useihin Länsi-Suomen pitiijiin. Sen toimesta is-

tutettiin m. m. useita satoja he<lelniäpuita Turun
lähipitäjiin. Suomen puutnrhanviljelysseurnn toi-

mesta perustettiin 1841 Kupittaalle Turun liihiM-

syyteen muanime ensimäinen puutarhakoulu, joka

aikanaan s.ii suurta tunnustusta hyiiilylliscstä ja

menestyksellisestä toiminnastaan. Monilla muil-

lakin keinoilla mainittu seura koetti edistiiii p:oa
maassamme, eikä turhaan, sillä varsinkin Lounais-
Suomesi^a alkoi itse rahvaskin ryhtyä pieniä koti-

puutarhoja perustamaan.
P:n hyväksi toimivat myös monet yksityiset

henkilöt, joista varsinkin prof. C. R. Sahlberg
ja paroni J. Hisinser ansaitsevat tulla eri-

tyisesti mainituiksi. Edellisen perustamassa, ai-

kanaan kuulussa „Huvitus" nimisessä puutar-
hassa (Yläneellä, Pyhäjärven rannalla) oli

m. m. 1,227 omena-, päärynä- ja luumupuuta ja

n. 100 kirsikkapuuta. Sitäpaitsi oli liänen hyötä-

möis.siiän useita arempia ulkolnisia hedelmälaa-

tuja sekä keittiökasviosa.sfossa kaikkia tärkeim-

piä vihanneksia, juurikasveja y. m. Esimerkkinsä,
neuvojensa ja lentokirjnstensa kautta prof. Suhl-

berp vaikutti herättävästi aikalaistensa keskuu-
dessa. — Paroni Hisiii;.'erin puutarha (per. en-

nen vuotta 1730) Fagervikin tilalla. Inkoossa oli

myös pitkät ajat maamme parhaita. Siellä sai

nähdä kaikkea, mitä karussa ilmanala-ssamme saat-

toi viljellä niinliyvin ulkosalla kuin lasin allakin.

Erikoi.sesti on mainittava, että perunaa, joka sil-

loin vielä oli maassamme tuntematon. tJiUllä en-

siksi viljeltiin. — V. 187.") saatiin Keis. Suomen ta-

lousseuran aloitteesta ensimäinen puutarhan-
b o i d o n n e u T o j a. V. 1899 saatiin jo toinen, ja

seur. V. kolmas. Monet maanviljelys- ja maamies-
seurat. Marttayhdistykset y. m. ovat myös p.ilkaii-

neet alueillaan joko yhden tai useampia mies- tai

naisneuvojia. Näiden avulla nn varsin.iisen kansan-
kin keskuudessa saatu hereille entistä voimak-
kaampi p.-harrastuB, josta näkyvänä todisteena
ovat kotipuutarhat talojen, torppien ja mäki-
tupalaisten asuntojen ympärillä. Varsin yleiseen

näkee niissä viljeltävän sipulia, punajuuria, pork-
kanoita ja lanttuja, toisissa myöskin senlisäksi

sikuria. koalia, herneitä, papuja y. m. Jokseen-
kin yleisiä ovat myöskin viinimarja- ja karviais-

marjapensaat. Vähemmässä määrässä tavataan
myös mansikoita ja vadelmia.

Varsinaisetita h e <1 e I m a n v i I j e I y k s e s t ä

ki). t. ynnä erikoisarlikkcleila.

.)o 1893 asetettiin ensimäinen valtion-
pomoloKJ I. hedelmäviijelyskonsulentti, jonka
toimintakausi kuitenkin lakka.si jo 180G. V :sta

1910 on tämä virka jälleen täytetty, nim. siten,

että fyeiman piiutarhaopiston hcdelmäviljelyksen
opettaja sitä hoitaa varsinaisen virkansa ohella.

Sam. V. asetettua valtion puutarhakon-
R u I e n t i n tointa hoitaa toistaiseksi Lepaan puu-

tarhaopiston yleisen p:n opettaja. Pomologin ja

vnltionpuutarhakonsulentin tehtävistii ks. .M a a n-

V i I j e 1 y s V i r k a m i e h e t. - - Melkein samoi-
hin aikoihin on myös täytetty Koulutoimen yli-

hallituksen alainen k a n s a k o u 1 \i p u u t a r h a-

konsulentin virka koulupuuiarlia luitteen

levittämiseksi kansakouluis.samme puutarhasuun-
nitelmien, neuvojen ja ohjeiden avulla. — Valtion
rautateiden ja kanavien palveluksessa
on myöskin puutarhureita, joiden velvollisuuksiin

kuuluu mainittujen laitosten kaunistaminen istu-

tuksilla. Suiirimniillu kaupungeilla on
omat puutarhurinsa puistojen y. m. istutusten

suunnittelun, ylläpitoa ja hoitoa varten.

I K a u p |i a p u u t a r h a 1 i i k e on viime vuosi-

kyinnieiiieii kuluessa suuresti edistynyt, varsin-

kin suurempien kaupunkien liiheisyydessä. Eten-
kin koristekasvien viljely ja hyötii on
meillä ihmeteltävän nopeasti kehittynyt. Se kes-

tää nykyisin jo hyvin kilpailussa naapurimai-
den kanssa. Sitävastoin on t a i m i s t o I u o t-

teiden kasvatus meillä paljon niistä jäljellä.

Suurin osa tarvittavia taimia, hedelmä- ja ko-

ristepuita ja -pensaita on miltei näihin asti tuo-

tettu ulkoa. Nykyisin on jo kuitenkin useita

huomattavi.a kotimaisia taimistoja, m. m. O.-y.

Lohjan taimistot (Lohjalla) ; O.-y. Ruokolan tai-

mitarhat (Pälkäneellä) ; O.-y. Viipurin puutarha-
yhdistys (Viipurissa) ; Varsinais-Suonien puu-
taimisto o.-y. (Kyrön as.) y. m. Sitäpaitsi on hy-

viä taimistoja Mustialan maamiesopiston, Lepaan
puutarhaopiston sekä useimpien alempien 2-vuo-

tisten puutarhakoulujen yhteydessä.

P u u t a r h a y li d i s t y k s i ä p : n edistämistä

värien on toistakymmentä, lluomatuiinpia ovat

Aura trädgftrdsvanner (Turku)), Fiuska träil-

gärd.sodlarefiirliundet (Helsinki), Helsingin suom.
puutarha.seura. Tampereen puutarhaseura, Lah-
den puutarhiuseura, Viipurin iiuutarhaylidistys,

Kuopion puutarliayhdistys, Jyviiskylän puutarha-
seura, Lounais-Sudmeii puutarliaylidistys (Turku),
Suomen maatalousseurojen iieuvojaliiton puu- ja

kasvitarhuriammattiosasto (Lahti) y. m.
P:n tuotteet eivät vielä läheskään riitä maan

tarpeisiin (ks. taulukkoa).

Puutarhatuotteiden vienti on sangen vähäinen,
ei täyteen 2 niilj. mk. v:ssa arvoltaan ja kuiten-

kin on tähän laskettu mukaan puolukat y- "'•

metsämarjat, joiden osalle mainitusta summasta
tulee .suurin o.sa.

Tuonti (markoissa)

1911 1912 19i:)

Vlhannpksl» y. m. puularh»-
liiollelta 4.127,488 4.901.048 l.C.OT.OOO

Hcdr-lmill j« marjoja .... 7,462.0.58 8.085,428 8,119,000

\'ienti (markoissa)

1911 1912 191.T

Vihanneksia v. ra. pmiiarlia-

tuottella 49..'>77 112,240 81.000

Hedelmiä ja marjoja ... 1,978,272 l,88;t,771 1,014.000

G. Ia.

Puutarhaopetus. .Ammatillista p:ta annetaan
Lepaan [niularhaopistossa (ks. t.) ja viidessä 2-

vuotisessa alemmassa puutarhakoulussa, nim.
Llngsjössä. Viipurin Myllysaaressa. Rantakylässä,
Niittylahdella ja Pinjaisissa. Kaikilla näillä on
käytännöllistietopuolinen ohjelma. Opetuskielenä
on muilla suomi paitsi Pinjaisten koululla ruotsi.

Työkausi alkaa marrask. 1 p. ja päättyy lokak:a
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lopulla. Tietopuolista opetusta annetaan pää-

asiallisesti marras-maaliskuun aikana. — Erityi-

sesti naisia varten toimii useita kasvitarha-
jata 1 o u s k o u 1 u j a. Iluomatuimpia näistä ovat
Reitkallin, Järvenlinnan. Haapaveden, Hö^allan
(ruots.) ja Hciraarin koulut. Keitkallin ja Järven-
linnan kouluissa on useita eri kursseja, m. m.
opettaja- ja neuvojakurssit y. m. Myöskin Haapa-
vetlcu ja Hö<r\allan kouluissa valmistetaan puu-
tarhauhoidonneuvojia. Lyhempiaikaisia, n. 6 kuu-
kautta kestäviä puutarhanhoito- 1. kasvitarhakou-
luja on useita Näi.stä ovat : ..Päivölä" Sääks-
mäellä, ..Pääskylä" Kempeleessä, Kankaanpään,
Uudenkirkon (V. 1.1 ja Niittylahden kesiikurssit,

Jolman koulu Ylitorniossa y. m. huomattavim-
mat. Paitsi näitä on suuri joukko samantapaisia
eri seuduilla maatamme, kansanopistojen y. m.
yhteydessä. Lyhytaikaisia puutarhakursseja kan-
.sakoulunopettajille, kiertäville neuvojille y. m.
järjestetään kesäisin eri paikkakunnilla. M. m.
on tällaisia vuosittain Lepaan puutarhaopistolla,

ja ne saavat valtion avustusta luennoitsijoiden

palkkaukseen, stipendeihin y. m. vrt. M a a-

talousopetus, Puutarhanhoito.
G. /-.<!.

Puutarhasiirtolat, nimitys, jota käytetään
kaupunkien läheisyydessä olevista, pieniksi pals-

toiksi jaetuista maa-alueista, jotka annetaan vuok-
ralle yksityisille puutarhanhoitoa varten. Skan-
dinaavian maissa perustettiin ensimäiset p. Köö-
penhaminan ympäristöön.
Puutarhayhdistys ks. Puutarhanhoito.
Puutaulupainatus ks. B 1 o k k i k i r j a t.

Puutavarahuutokauppa ks. Metsä n-

m y y n t 1 t a v a t.

Puutavaralajit. Pyöreä puutavara.
Mastopuut, suoria ja terveitä, järeitä puita,

pituus vähintään 70', tyvipään läpimitta vähin-

tään 24", latvan 12". Piirut (engl. spars) , suo-

ria, tasakasvuisia, mahdollisimman oksattomia
puita, pituus 36'-80', paksuus keskeltä mitattuna
6"-16". Vienti käsittää etupäässä kuusisia pii-

ruja (ichite sparsj : mäntyiset (red spars). mitä
viedään maastamme, ovat tav. mastopuiksi aiot-

tuja, Pelkkap uiden (ks, alemp,) tulee lat-

vasta mitattuina täyttää vähintään 13 V,". —
Sahapuilla, joista sahapölkyt, saha-
hirret 1. sahatukit katkotaan, ymmärre-
tään tav. puita, joi.sta saadaan ainakin yksi,

vähintään 4 m x6"-"" täyttävä pölkky, K a k e n-

n u s h i r r e t, puita, joita käytetään rakennus-
tarkoituksiin : läpimitta latvapäästä 6"-12",

pituus vaihteleva. Paalutushirret, suoria
tasapaksuja, latvapäästä keskimäärin 8"-10" täyt-

täviä, pitkänlaisia hirsiä. Käytetään rakennus-
perustojen vahvistamiseen y, m, P y ö r e ä t k a i-

voshirret (round mining timber, mining
poles), pienempiä hirsiä, joita käytetään kaivok-
sissa Saavat olla jonkunverran vääriä, oksaisia

ja sinistyneitä, Kuorit.aan pitkin pituuttaan ja

veistetään paksummasta päästä jonkun jalan

pituudelta kahdeksansärmäisiksi. Pituus keskim.
17'-18', läpimitta keskeltä 4"-7". Laivataan etu-

päässä Englantiin ja Irlantiin. Kelohirret,
hirsiä, jotka ovat katkotut juurikuivista puista.

•Sähkölennätin- ja puhelinpylväät
(telegraph or telephone polcs), suoria, terveitä

pylväspuita, latvaläpimitta 5"-10", pituus lS'-8ö',

vientipuut kuorittuja. Riuku-, tanko-,

kanki-, airo-, seiväspuut, ruoteet.
y. m. s. (yhteinen ruots, nimitys slanor, engl.

poles, scaffoldingpolcs, hoppoles, rickers, boat-
hooks y. m.), pitkiä, suoria, täysin terveitä, ver-
rattain hentoja, etupäässä kuusisia puita, latva-

läpimitta l"-3", pituus 16'-36': vientitavara kuo-
rittava tyvipäästä Vi'-l':n pituudelta. Päre-
puista kiskotaan tai höylätään päreitä ja liis-

teitä (männystä, kuusesta, haavasta). Hiomo-
puut (pulpaood) ovat pienemmistä kuusipuista
tehtyä puutavaraa, jota käytetään raaka-aineena
puuhiomoissa. Latvaläpimitta vähintään 10 cm,
pituus vaihtelee 1 m :stä ylöspäin. Suosittuja ovat
2 ja 2 •/. m:n pituudet. Vientiä varten puiden
tulee olla kuorittuja. Kaivospölkyt, prop-
sit 1. pitpropsit ovat pienemmistä mänty-
tai kuusipuista tehtyä puutavaraa, jota käytetään
hiilikaivoksissa tukipylväiksi y. m. Niitä on
kahta päälajia : pitkää ja lyhyttä propsia. Edel-
linen on vähintään 10' pitkää, keskipituus 1.5'16'

ja latvapaksuus vähintään 3", Jälkimäistä on
2Vs':n pituudesta aina 7'-8':n pituuteen ja

2 '/j" :n latvaläpimitasta 7"-8" :aan saakka. Vienti
etupäässä Englantiin. Koivupropsien tulee

olla mahdollisimman oksatonta ja täysin tervettä

puuta. Kotimaassa käytettyjen koivupropsien
pienin latvaläpimitta on n. 5" ja pituus tav. 2 m.
Vientitavara (m. m. englantiin) on tav, mitaltaan

3"-8"x6'-6 '/o'. Koivupropsit ovat kolottavat,

mutta halkeamisen estämiseksi jätetään kuori ehe-

äksi kumpaankin päähän muutaman tuuman
pituudelta. Niitä käytetään raaka-aineena rulla-,

sorvaus-, faneeri- y. m, s, tehtaissa. Käyvät
meillä usein r ti 1 1 a p u i d e n nimellä, T u 1 i-

tikkupuut ovat tervettä oksatonta, valkeata
ja suoraa haapapuuta, jossa kuitenkin saa olla

2 Vs" sydänlahoa, jos se on tarkasti rajoitettu.

Pölkkyjen pituus vaihtelee 6'-12': keskilatvaläpi-

mitta on 10". Käyvät väliin myös haapa-
propsin nimellä. Lastuvillapuut ovat
haapa- tai kuusipölkkyjä, suunnilleen saman-
kokoisia kuin hiomopuut. Tavaran täytyy olla

suoraa, ok.satonta ja täysin kuivaa.
Veistetty tai osaksi sahattu puu-

tavara Pelkat (square timber) ja par-
rut (small square timber), puutavara, joka
on kaikilta neljältä sivulta veistetty tyvipäästä

latvapäähän saakka. Varsinaista eroa niiden

välillä ei ole, mutta tav, sanotaan peikoiksi niitä

puita, joiden veistossivu on 9" ja sitä suurempi,
parruiksi taas niitä, joissa se on 4"-S '/«". —
Peikkojen täj-tyy olla hyvin veistettyjä ja aina-

kin "li :lta pituuttaan täysisärmäisiä. Tyvi- ja

keskiläpimitan erotus saa olla korkeintaan 2".

Vähin pituus on IS'. Peikkoja valmistetaan etu-

päässä mäntypuusta, parruja sekä mänty- että

kuusipuusta, mutta vaatimukset puun hyvyyteen
nähden ovat suuremmat kuin peikkojen suhteen,

-,'3 parrun pituudesta tulee olla täysisärmäistä ja

tyvi- ja keskiläpimitan erotus saa olla korkein-

taan 1 '/s". Vähin pituus 14', Sekä peikkoja että

parruja valmistetaan myös sahoissa (sahatut
pelkat, sahatut parrut), Egyptin
parrut, pienemmistä mänty- ja kuusipuista

nelisärmäiseksi veistettyä tavaraa, jonka paksuus-

mitat ovat 3"x3", 3"x4", 4"x4" ja 4''x5" ja

tavallisimmat pituusmitat 12'/;', 15*/i', 18'

22' ja Puun kapenemisen mukaan parrut
veistetään latvapäästään ohuempia. Vajasyrjää
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>!i.i olla '.'t pittiucle;>ta. Egyptin pnrnija voiste-
;

tiiän meillii pääasiassa Saiiiman vesistössU nmtu-
I

Dietsissä. XiitS viotlliUn Ejryptiin eritoten Alek- '

sandrituin ja kiiytetitän arnbiulaisniiijojen kiitto-

puiua. P y ö r e & I a t V a i s i il parruja vie-

Jiiäu meiltä paljon LoiiiiaiäSuoniesta piUiasialli-

>t»sti Saksaan : ne veistetään terveistli mänty- ja

kuusipuista, lalvaläpimittu 3" :sta ylöspäin, pi-

tuus l(i':sta S4':&äu saakka, vajasyrjää saa olla

-/> pituudesta. — Lehterit ovat niänty- tai

-ia kaliilelta puolen latvaan asti l',}":u

-i veistettyä puulnvarniu pituus 20, 24,

,><< \.i .>o jalkaa, saa olla toi>in päin väärä. Leli-

tereitä viedään etupääs^ii I.ouiiais-Suoniesta. eri-

toten Kaumulta (..Kaunian lehtereitä"). Saksaan
olkikattojen kannnttiniiksi. \ e 1 i s ä r m ä i s >; t

kaivoshirret (Anni niining limber) veiste-

tfiän täysisärniUisiksi tyvestii aina 5':n pitiniteeti.

siitä ylöspäin keveästi latvaan saakka. Vähin
lupiinitta 0'x5'; keskipituus 16'17'. Hollan-
nin pelkat. Järeitä, etupäässä kuusi.sia. hidas-

kasvuisista puista katkottuja hirsiä, jotka pitkin

pituuttaan ovat keveästi veistettyjä kalidclta.

tyvipiiiUtU 2-3 jalan pituudelta neljältä puo-

len. Pituus tiusaluvuissa 14-30 Amsterdaiulii jal-

kani, latvaläpiinitta 9 Amsterdamin tuumasta
ylöspäin. Vienti tapahtui etupäässä Alankomai-
hin, on viimeaikoina milt°i tauonnut. K y I-

jetyt rakennus hirret, kahden puolen
veistettyjä (kyljettyjä) hirsiä. pääasiallisesti I

seinäliir-iksi aiottuja. Ratapölkyt. Suomeni
valtionrautateillä käytettävien ratapölkkyjen tu-

[

lee olla valmistetut terveistä, kasvavista, marras-
|

helmik:n ajalla kaadetuista tai juurella kuiva-

neista, mutta miidästä ja sinipinnasta vapaista,

eheistu niänty- tai honkapuista, joissa on sydän-

puu ja jotka eivät ole hyötykasvuisia. Käyte-
tään kahta lajia: pitempiä, 275 rm. ja lyliyem-

piii. 230 cm pitkiä, edellisten vähin latvaläpi-

mitta 2jO mm. jälkimäisten 225 mm. Pölkkyjen
tulee olla puhtaaksi kuorittuja ja kahden puolen
veistettyjä tai .sahattuja. Pitkien ratapölkkyjen
pnksuus veistoksien välillä oli ennen 180 mm,
nyk. IflO mm, lyhyempien ennen 175 mm. nyk.

150 mm. Veistospinnan leveys ka]>eammalla puo-

l«-lla on nyk. pitkissä ratapölkyissä oleva 140 mm
ja lyhyemmissä 130 mm. - P,atapölkkyjä val-

mistetajin muunkinmittui^ia vientiä varten var-

oinkin Enfriantiin fslccpers), missä niitä käyte-

tiUin suuna määriä m. m. hiilikaivoksissa. Nii-

den pituus vaihtelee 3':Bta R':aan ja paksuus

2»/,-x4»/i'' jopa -ry a". — Splitsipuilla
(sfditt) ymmärretään keskeltä halkaistuja prop-

»cja. — Splits and hae k on splitsin ja

«ieepersin välimuoto.

Sahatavara. Lankut ovat sellaista saha-

tavaraa, joka on vähintään 2" paksua ja vähin-

tään 9" leveätä. B a t t e n s i t. sellaista saha-

tavaraa, joka on vähintään 2" paksua ja 4"-8"

levcätii. Alle 6'':n levyisiä battenseja sanotaan
tav. 8 o i r o i k H i funinltinijhj. Laudat ivat

Täliinlään '/>":n ja korkeintaan t'/t":n paksuja;
leveys vaihtelee 4" 12":»an. Pienistä lauiloista,

joiden leveys on 5" ja «iitu alle. käytetään nimi-
tystä p I a n r h e t t e s. P i n t a I a u d u t. saha-
tun pölkyn kylji>slä tai pinn:Lsta syntyneitä lau-

toja. Myydään «ekä syrjiittyinä että syrjäämät-
tnminä. Pinta- ja hylkylaudoista valmistettuja
ovat n. H. .S e h a a I h r < I t e r i t, joita laivataan

varsinkin Saksaan ; ne ovat tav. vajasyrjäisiK

t". '/»" ja »/."X4", 4 •/»". 5" sekä 5 «/s". — Lauk-
kuja, battenseja ja lautoja myydään yliinalkiuin

sekä lajiteltuina että lajittelemattomina. TaT.
lajitellaan mänty ja toisinaan myös kuusilaukut
eri liyvyysluokkiin. jotavastoin kuusibattenaeja

ja -lautoja laivataan ja myydiiän lajittelematto-

mina. .Mäntybattenseja ja -lautoja laivataan sekft

lajiteltuina että lajittelemattomimi ; niänty- ja

kuusi planselteja lajittelemat tornina. Lajittelussa

käytetään seuraavaa asteikkoa:

EnKi' Injitlflu Kniisk. UJiiiplii

Mixed IMte
Tliirds (;i:rds) 2;iiMBe

Fourths (4:(hs) :l:iöino

Fifilis (.Vths) 4:ij'rae _
Sixilis (fiiilis) .'i:i<im» ' %
Sfvenths (7:ths) tai (i:iV»mo

infenur (j;ih eli „wrftcks".

Viime aikoina on p;iiiasiall'.sesti rausk. lajittelu

ollut käytännössii ja ou ruvettu merkitsemiiiin

eri hyvyysluokat roomal. numeroilla IV. jolloin

I on parasta tavaraa. Lajittelemattomassa tav.i-

rassa {uiias.iortcd 1. lyhenn. ii.s) on kaikkia muita
hyvyysluokkia sekoiteltuna paitsi V:ttä. Lajit-

telussa eri liyvyysluokkiin arvostellaan sahatava-

ran laatu oksien, halkeamien, puun kiiMoiul<?ii,

tiheyden, vajasärmäisyydeu y. m. seikkojen mu-
kaan, jolloin kuitenkin on liuomiooiiotett:iva, että

järeänipi sahatavara saa sisältää suureiiinian mää-
rän oksia, halkeamia y. m. kuin pienempi tavara.

— Saliatavaroiliin on vielä luettava: K i m m e t

Islaf), joita valmistetaan sahattaessa jiliiueistä

pinnoista ja pienemmästä piiutavarastji. Niitä

tehdiiän sekä lailakimpiä ('/»"X-". 2 '/»". 3",

3 Vs". 4", 4Vj" ja •'>". pituus 24"-29") että pohja-

kimpiä. n. s. hfiiäings ('//' X 2". 2'/;" aina 7",

pituus 17", 28" ja 34" tai myös 18" ja 36").

Laivataan etupäässä Kii<;laiitiiii ja kiiytetäilii silli-,

.sementti-, maali- y. m. tynnyrien valmistukseen.

L a a t i k k o 1 a u (1 a t (liox hoards) valmistetaan

kaikenlaatuisiin mittoihin etupäässä pintahiii

doista. mutta viiliin paremmastakin aineesta. l)n

laivattu viime aikoina yliii suurempia miiiiriä laa-

tikkotarpeiksi mitä erilaatuisimniille valmisteille.

M u u r a u s s ä I e e t eli -1 i i s t a l (lullis, pian-

Icr laiha), ohuita, kaitaisia liistojn : käytetään

alustana seiniä ja kattoja muurattaessa, jotta

saviruukki paremmin tarttuisi. .Sahatuista sä-

leistä käytetäiin nimitystä sawn laths; käsin

halkaistuista h a n d s p 1 i t laths. Tavallisim-

mat mitat ovat l'/»"X'/i6". l"X'/«". l"X'/i«".

pituus 2 '/:'. 3', 3 '/j', 4' ja 4 •//. Laivataan etu-

päässä Enplantiin ja Irlantiin. L a t h «• o o d taas

tarkoittaa .sellaista pärepuun tapaisia puuta, josta

säleitä halkaistaan. Laivataan Eiif,'lantiin. —
L a n k n n- ja laudanpa ä t Ispliltmnd, firc-

tvood), lankkuja, battenseja ja lautoja justeera-

tessa syntyneitä putkia, pituudeltaan l':8tä

5*/j':een. Laivataan Eiifrlantiin, jos.sa niitä alku-

jaan käytettiin sytykkeiksi kivihiilitulta sytyt-

täessä (josta nimitys firinuood). mutia nykyjilän

raaka-aineena laatikkotelitaissa y. m. — H i m a t,

lankkuja, battenseja. lautoja y. m. syrjättäessä

syntyneitä jällellä, joista sivutuotteina tehdään

kimpiä, säleitä, liistoja. keppejii y. m. s. tai

polttopuita. ..rimahalkoja", joiliiii luetaan myiis

pinnoista (ruots. bakar) eli sahaamisessa

sahapölkyn kyljistä syntyneistä, toiselta puolen

kuperista jätelaudoista katkottua polttopuuta.
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.-»•s-T^fTV

Porvoon huvrvsaha.

Paremmista pinnoista valmistetaan, kuten jo

edellä on mainittu, kimpiä, laatikkolautoja y.

m. s.

Höylätty puutavara käsittää etupäässä
koneella höylättyjä lautoja ja lautalistoja, joita

samoinkuin sahatavaraakin myydään ja viedään
ulkomaille. Höylättyjä lautoja valmiste-

taan 6 jopa 2S ä 30 engl. jalan pituuksia,

4"-n" leveyttä ja Vj"- '/s"."^/»". '/s", 1", 1 Vb",
1 V«" i^ 1 '/j" paksuutta. ..Lyhytpituuksiin"

(stuage) luetaan 6', "' ja S' pitkät laudat.

Tavallisimmat lajit höylättyjä lautoja ovat ; sileä-

syrjäiset (ruots. slätkant), saumatut 1. pontatut
(ruots. spontade), saumatut uurtojuovalla varus-

tetut (ruots. spontade och perlade\ sekä saumatut
liistalla varustetut (ruots. spontade med fas).

jotka eri lajit engl. puutavaramarkkinoilla mer-

kitään merkeillä:"?. E. eli S. E.; T. & G.; T. G.

& B. ja T. G. & V. jointed. Höylättyä lista-
tavaraa valmistetaan lukuisia eri lajeja, esim.

ikkuna- ja ovilistoja, jalkapanelilistoja. katto-

panelilistoja, monenmoisia katto- ja reunalistoja

y. m.
Erinäisiä muita puutavaralajeja:

Puumassapuutavara (paperipuuta-
vara), käytetään raaka-aineena puuma.ssan val-

mistuk.seen. N. s. mekaaninen 1. hiottu puumassa
valmistetaan ylempänämainitusta kuusisesta

hiomopuutavarasta hiomalla, jotava.stoin n. s. ke-

miallisen puumassan valmistukseen, jolloin pirs-

tottu ja hienonnettu puutavara keitetään sulfaatti-

tai sulfiittilipeässä. käytetään selluloosa-
puuta. Tätä on niin hyvin mäntyinen kuin kuu-
sinen puuaines ja siksi kelp;va juurikuiva. kuorima-
ton ja kaikenlainen jätepuutavara. Sulfiittimassan

valmistukseen käytetään kuitenkin miltei yksin-

omaan kuusista selluloosapuuta. — Aitaus-
puita ovat aidakset, suorasyisestä kuusi-

tai mieluummin haapapuusta halottuja 3-5 m:n
pituisiksi ja n. 8 cm paksuiksi, sekä aidansei-
päät, jotka tehdään nuorista, mieluimmin hidas-

kasvuisista suorista kuusista tai katajista, n. 3 m
pitkiä, u.sein molemmista päistä teroitettuja;

aidanvitsakset, joiksi valitaan pitkiä

ohuita kuusenoksia tai aivan pieniä kuusia. —
Lopuksi on vielä mainittava polttopuut
(rangat, halot), miilupuut sekä tervanpolttoon

käytetyt tervakset. Ylläolevassa ilmoitetut

jalka- ja tuumamitat (': ") ovat. ellei tcisin ole

mainittu englannin jalkoja ja tuumia. [Rei-

ersen, „Praktisk handbok i trävaruhandtering";

3S. VII. Painettu =»,'5 IS.

Ekman, „Skogsteknisk
..Skogsteknologi" ; Gayer,

ks.

handbok"; Thelaus,

,,Forstbenutzung".]

O. Lth.

Puutavarateolli-Puutavaraliike
s u u s.

Puutavarateollisuus. Yksinkertaisten puuu-
niuokkaustyökalujemme. kirveen ja sahan, alku-

muodot olivat jo useimmilla kansoilla käytän-
nössä niiden esihistoriallisella ajalla. Puunmuok-
kauskoneista lienee sorvi vanhin. Sitä sanotaan
kiinalaisten keksimäksi, mutta lieneekin muinais-
int. alkuperää. Puunmuokkauksen tärkeimmät
välineet, sahakoneet, ovat paljoa myöhäisemmältä
ajalta, ja kauan kesti ennenkuin sahan liikutta-

miseen alettiin käyttää luonnonvoimaa. Vanhim-
mat vesivoimalla käyvät sahat („sahamyllyt"i
olivat käj-tännössä 4:nnellä vuosis. pienen Roer-
joen varrella Saksassa. Sahalaitos lienee ollut

Augsburgin läheisyydessä 1337. Etelä-Ruotsiin

rakennettiin ensimäiset sahamyllyt v:n 1530 ja

Norrlantiin v:n 1572 vaiheilla; Suomeen saatiin

ensimäinen sahamylly vähän myöhemmin. Niissä

oli alkuaan vain yksi terä jännitettynä neliö-

mäiseen kehään (josta nimitys kehä- 1. raami-

saha) . Hollantilaiset sovittivat ensimäisinä kehään
use.ampia teriä ja heidän rakentamansa oli myös
ensimäinen tuulenvoimalla käypä saha (1592).

Hollantilaiset saattoivatkin sahateollisuuden ku-

koistukseen ja olivat kauan vallitsevia tällä

alalla. V. 1777 keksi Miller Englannissa
pjörö- 1. sirkkelisahan. 1808 William New-
b e r r y Lontoossa yhtäjaksoisesti, suoraviivai-

sesti toimivan vannesahan ja 1810 otti kenraali

sir Samuel B e n t h a m, jolla yhdessä veljensä

ja insinööri B r ii n e 1 1 in kanssa on suuria

ansioita puunmuokkauskoneiden kehittämisessä ja

käytäntöön sovelluttamisessa, käytäntöön ensi-

mäisen höyryllä käyvän sahan Woolwicliin varus-

huoneella. Bentham ja Hattcn rakensivat 1791

höyläkoneen, joka myöhemmin täydennettynä

otettiin samaten Woolwichissa käytäntöön. Näitä

uranuurtavia keksintöjä seurasivat sittemmin

halkaisu- ja jyrsimiskoneet. Rullien valmistus-

koneet tulivat Ameriikasta.

P. on se teollisuudenhaara, joka tähän asti epäi-

lemättä tehokkaimmin on vaikuttanut Suomen
taloudelliseen elämään. Jo vanhoista ajoista

saakka on meiltä viety ulkomaille puutavaraa ja

muita metsänhyödykkeitä. Sahojen puutteessa

halkaistiin ja veistettiin puut alussa kirveellä

laudoiksi. Turusta vietiin 1551 kaikkiaan, paitsi
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5;.9 t\iiii\ria tervan. ;'.tiS tolttiii laiitojii sok ii puu-
astioita. Ilelsiu^n vienti kiisitti v. KitiO ttrvaii

1.036 tynurriä. luuloja 4.575 tolttia sekä sitii-

paitsi 2.t6<> syltä halkoja. V. 1640 vietiiu Huot-
siu vultakuiiua^ta. lukematta sila. mitil salaa

kuljeletliiu. kuikkiaau 31.100 tolttia lautuj:i.

1.T50 mastopuuta sekii 2.075 syltä balkoja. Tun-
tuvin osa Suumeu viounistä meni silloin Tuk-
holman kuutta: suoraan ulkomaille ilmuilet:uin

main. v. Suomesta viedyn ainoastaan 87 tolttia

lautoja, lukuunottamatta niitä puutavaroita, joita

^laristcl.iisaluksilla paljou vietiin Viron puolelle.

Ison villan aikana oh Suomen puutavarakauppa
lama.-isa, mutta alkoi taa.s elpyä rauhan tultua.

V. 1739 vietiin Kuotsista ulkomaille 102.337 ja

Suomesta 43.090 tolttia lautoja. Lautain vienti

Suomesta alkaa tähän aikaan saada yhä tärkeäm-
män sijan tervan vientiin verraten, johon syynä
oli osittain se. että niitä yhä yleisemmin aiot

tiin valmistaa sahalla, vaikkakin vielä 17(il)

mainitaan lautoja Suomes.sa valmistetun myös
kirveellä. 1700-luvun keskivaiheilla oli Suomessa
jo satakunta vedellä käypää sahamyllyä, useim-
mat Ktelä-Suomen rannikkoalueella ja jokunen
tuuli^iihamylly. Pohjanmaan sahamyllyt olivat

enimmäkseen kotitarvesahoja. Yleensä pysyi kui-

tenkin Suonien ja Ruotsin puutavarakauppa 1700-

luviilla saneen alhaisena, ilman sanottavampaa
kehitystä. V. 1797 vietiin koko Ructsin valta-

kunna.sta ainoastaan l.^O.OOO tolttia lautoja ja

lankkuja, siis ei paljoa enempää kuin saman
vuosis. alkupuolella. Tärkeänä syynä tähän on se

metsäin häviämisen pelko, joka vallitsi 1600- ja

1700-luvuilla. .Sahoja saatiin perustaa ainoa.staan

erityi.sellä luvalla, joka luvansjianti oli monen
vaikeuden takana. Vtn 1734 metsä;isetus myönsi
tosin, että mi^sä met.sää oli runsaasti, oli rajaton
sahaaminen luvallinen, mutta missä hirsi- ja

hnnkametsäS kat.sottiin olevan vähän, täytyi toi-

mittaa tarkat tutkimukset, joiden nojalla sittem-

min voitiin myöntää joku mäiirätty summa tuk-

keja sahattaviksi. Luvatta perustetut sahat ja

i^llaiset. joita varten ei katsottu olevan tukkeja
tarpeeksi, olivat muitta mutkitta hävitettävät.

Myöhemmin annetut a.setukset olivat pääasialli-

sesti samalla kannalla. V. 1853 Suomessa oli

kaikkiaan 167 verotettua sahaa, joista 158 sahassa
oli 291 raamia. 5 sahassa vain yksinkertaiset
terät, 4 saliasta puuttuivat tiedot: 149 sahalla
oli oikeus vuosittain sahata 473.500 tukkia. Ne
18 sahaa, joiden sahausmäärää ei ilmoitettu, oli-

vat enimmäkseen aivan pieniä, yllämainitusta
149 oli

rud^nmun lunlnl ... 17. «ahausolkcus 24.H00 takkia.
TuniB |B Porin ISAnlnl . 33. . 28.7n((

RImM-n la;ininiii . ... 27. . 4«.1(I0

Vi.pana . .7. . im.900
Mikkelin . 22. . 98,500
Kooplon . 17. . 84.500
Va&UB 12, . 34.100
folun . .14, . .'»2.900

Vaasan läänin sahoista 8 (vain 13.600 tukin sa-

bausoikciin) oli Pohjanmaalla, muut Hämeessä.
Vrnta <• p. huhtik. 1861 annettu asetus vapautti
en rahaliikkeen niistä rajoituksista, joiden
;-Ha nt- siihen saajtka oli ollut ja myönsi

tdlle tärkeälle elinkeinolle tilaisuuden miio<lo«tiia

»oveljanlla tavalla. Sitä ennen, eli 1857. oli

höyrysahojen peruit.-iminta koskeva kielto kumotin.
Tästii ajankohdasta on laskettava se huomat

tava kehit.vs. jonka alaisena maaiiinie p.. eritoten

iuihateollisuus. viime aikoihin saakka on ollut.

Kun sahateollisuuden harjoittajien ei eniiä tar

vinnut hakea sisämaan koskia sahojen paikriksi,

vaan he saivat perustaa niitji mniliiiikin sopiviin

kohtiin, alkoi vilkius toiminta tällii alalla. Saha
paikoiksi valittiin useimmiten uittoväylien suut
(joista tärkeintä. Kymijokea, vasta nyt pitkin

pituuttaan iLskallettiin ruveta uittoväylänä käyt-

tämään), jotenka sensijaan, että valmis vienti-

tavara ennen kuljetettiin mait.se suurilla kustan-
nuksilla, nyt itse riuika aine voitiin mukavasti
ja huokealla maksulla uittaa sahoihin. Höyry-
voiman käytäntöön rttaminen oli siten sahateol-

lisuudessainme tavattoman laajakantoinen edislv.<-

askel. Maamme eiisimäinen varsinainen höyry-
saha lienee ollut Porin vanha höyrysaha. —
Tärkeä edistysaskel oli myös lauttau.solojen jär-

jestäminen 1870-luvulla. .Mettiin toimittaa yhteis-

lauttausta, joka tietenkin melkoise.sti halvensi

kustannuksia. Kymin lauttausyhtiö oli ensiniiii-

nen ja se järjestettiin riiots. ja norj. mallin
mukaan. Mainittava merkitys sahateollisuuden

kehitykselle oli myös erityinen lauttaus- ja uitto-

tekniikan syntyminen (tukkien varppaus. kim-
puttaminen y. m.). Pitkälle sisämaahan ulottu-

vien valtajokiemme suut ovat näin ollen murdos-
tuneet saha- ja puutavarateoUisuuden varsinai-

siksi keskustoimintapaikoiksi. Kymijoen suu.ssa

Kotkassa toimii siten tätä nykyä 8 ja lahei.ses.sii

Haminassa 2 suurta sahaa. Porissa Kokemäenjoen
suussa 4 suurta sahaa. Oulujoen suus.sa ja sen

läheisyydessä 4. Kemijoen suussa ja sen lähei-

syydessä 4 ja Tornionjoen suussa 2 suurta höyry-
sahaa j. n. e.

Xykyaikaiseen sahalaitokseen kuuluu 1) n. s.

t u k k i m a k a s i i n i. 21 s a h a-, voimakone-
y. m. rakennukset, sekä 3) lautatarha rai-

teineen y. m. laitoksineen. Tukkimakasiinissa.
joka u.seimniiten on vedessä saharakennuksen
lähei.syydes.sä tuulensiiojaisella paikalla, säilyte

tään sahattava raaka ainevarasto. Siitä johtavat

erityiset nostosillat eli ..repsikat" saharakennuk-
seen, joka. erillään voimakone- ja pannuhuoneista.
tav. on rakennettu kahteen kerrokseen, joista

alempi on varattu voimansiirtoakseleita, kone-

hihnoja, piiunjätteiden poistamislaitoksia y. m.
varten. Yläkerrassa toimivat sahan varsinaiset

jalostii.skoneet : s a h a r a a m i t, s y r j ä y s I a i-

tokset ja katkoniissirkkelit: suu-

remmissa sahoissa useimmiten sen lisäksi k i m-
pien, liistain ja keppien valmistus-
koneet, höyläkoneet .v. m. (Norjan saha

Kotkassa: 9 saharaamia. 3 syrjäyslaitosta. 3 kim-
pien ja 3 liistain valmistiiskonetta: Hallan

saha Kotkassa; O saharaamia. 4 syrjäyslaito>ta.

2 kimpien valmistiiskonetta. 4 liisfakonetta. 1

keppien v.ilmistiiskone ja 1 höyläyskone, j. n. e.).

Kesäsahauksen aikana nostetaan tukit suoraan
tukkimakasiinista vedestä repsikoita myöten sa-

haan, talvisahausta varten ne taas nostetaan en-

sin n. s. kiramojen avulla pinoiliin tai kasoihin

maalle tai kiisatann veteen useampaan kerrok-

seen. Tukin tultua sahaan asetetaan se rulla-

vaunulle, joka kiskoilla liikkuu kohtisuoraan

saharaamia vastaan. Erityinen .syöttiilaitos kul-

jettaa tukkia sahnroamin läpi. jolloin raamin te-

rät sahaavat halutun määrän lankkuja tai lau-

toja pölkystä. Terien asianmukainen asettami-
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nen raamiin sekä pölkyn syöttämisen Viilvoniinen

on erityisen henkilön, n, s. s a h a n a s e t t a j a n.

varsinaisena toimena. Raamista tulleet landat ja

lanknt kuljetetaan syrjäyskoneeseen, joka (sirk-

keliterillii) syrjää ne miiärättyyn leveyteen. Sa-

hauksesta syntyneistä pinnoista, rimoista y. m.

valmistetaan erikoiskoneissa kimpiä, liistoja,

keppejä y. m. ^'almiit tuotteet kuljeletaan sa-

han lautatarhaan, jonka tulee olla tasaisella ja

avonaisella paikalla ja varustettuna kiskoteillä.

kUäntöpöydillä, vaihteilla y. m. Varatuille ta-

pulinpohjille tapuloidaan täällä |)uutavarat. jossa

toimessa myös erityiset nostokoneet tulevat käy-

täntöön. Lautatarhassa tulee puutavaran olla siksi.

kunnes se on ..vientikuivaa" (30 ^J, kosteutta vielä

jäljellä). Paikoin on erityisiä kuivau.suuneja

otettu käytäntöön. Ennenkuin sahatavara lauta-

tarhasta lastataan esim. laivaustji varten. ,,jus-

teerataan" se katkomissirkkelieu avulla määrät-
tyihin pituuksiin. Samalla toimitetaan lajittelu

(ks. Puutavaralajit). Sahauksessa synty-

neet, aikaisempina aikoina arvottomat sahajauhot

y. m. karikkeet voidaan nykyään käyttää raaka-

aineina selluloosatehtaissa, mikä .seikka sekin on

merkillepantava taloudellinen edistysaskel p:ssa.

Paitsi varsinaista sahateollisuutta luetaan p.-

ryhmään m.vös lastu villatehtaat, puun
kyllästyttämis- ja -värjäystehtaat,
faneeritehtaat. laiva- ja veneveis-
tämöt, puusepän- ja huonekaluteh-
taat, rulla- ja nappulatehtaat. sor-
vaus-, pyörä-, tynnyri-, laatikko- ja

suksitehtaat, lesti-, puuvarsi-, ke-
hys- ja pienatehtaat sekä näiden lisäksi

korkkitehtaat, parkkimyll.vt. paju-,
juuri- ja r o 1 1 i n k i t e h t a a t. Näiden teol-

lisuustvöpaikkcjen luku. tvöntekijä- ja muu
henkilökuntamäärä, sekä tuotannon bruttoarvo
Suomessa 1912 näkvv seur. taulukosta:

Pililavan saliu (11(10

Haaka-aineciia käytettiin sahoissa ja höylää-

möissä 1912 ,vhteensä 36.026.400 tukkia, arvol-

taan Smk. 90,597,600:— . PnnteoUisuusryhmän
työntekijämäärä (31,347 henkilöä) teki SO.si %
nuuimme koko teollisuu.styöntekijämäärästä

(102.751 henkilöä) sekä tuotannon bruttoarvo

(Smk. 149.693.600) 24.»i% maamme kaiken teol-

lisuuden tuotannon bruttoarvosta (Smk.
615.812.200:—).

Puuteollisuuteen laajemmassa merkityksessä
luetaan kuitenkin myös puuhiomo-, p u u-

vanuke- ja selluloosateollisuus,
puuntislauslaitokset, tervapolt-
timot ja kimröökkitehtaat sekä

myös tulitikku- ja kumitehtaat.
Puuhiomolta oli maassamme 1912 45. niissä

3,172 työntekijää, tuotannon bruttoarvo Smk.
19.546.900:— ; selluloosatehtaita 17, niissä 2.465

työntekijää, tuotannon bruttoarvo Smk.
22.177,000:— ; puuntislauslaitoksia. tervanpoltti-

mcita y. m. sellaisia 20. työntekijöitä 104, tuotan-

[

non bruttoarvo Smk. 508.800.— ; kimröökkiteh-

I

taita 4. työntekijöitä 25, tuotannon bruttoarvo
Smk. 129.300:— sekä

Henki iikunnan keski-
ij määräinen 1uku -3

S":?d: -3^

PuuteoUisuuslaji

—•O
c B.

1;?

P C:
» j:3 kS 5

O c'== c ^
(T> *: o

"S* g. tl Z^ a CO p:' o 3
B £ '

g?
CO
C3! 3

a) Sahaus- ja höyläys- sekä puun-
värjäystecllisuus.

Sahat ja hiiyliiämut 59.T 25,660 1,004 26.664 22.056.900 130,193,200

Halkosahat 9 104 10 114 65.200 747.700

Lnstuvillatehtaat 6 .H 5 .59 42,400 IJO.OOO

Puun kyllastytys- ja värjäys-
tehtaat .

'
. 1

2

3
14Ö

3
11

6

156

6.700

6:J,000

2.3,.50O

227,000Faneeritehtaat

b) Ptiunvalmisteteollisuus.

Laiva- ja veneveistämöt . . . 13 298 29 327 331,100 934,400

Puuseppä- ja huonekalutehtaat .
.=j5 2,274 166 2.440 3,204.60(1 10,252,400

Rulla-, ruUaemäs- ja nappulateht. 13 2,347 56 2.403 1.801.200 5,461,600

Snrvaustehlaat 2 159 3 162 128..300 256,500

Pyitr;itehta<it 1 33 4 37 33.300 91,800

Tynnyritehtaat ....... 7 76 2 78 75.100 513,000

Laatikkotehtaat 13 13 11.500 24.400

Lesti- ja puukenkätehtaat . . . 3 20 5 25 10.300 46.900;

89.5001Kehys- ja pienatehtaat . . . . 2 20 7 27 33.000

Suksitehtaat '. . 3 9 2 U 7.300 16.5001

1

e) Puutikuori- y m. sentaatuinen
teollisuus.

Korkkitehtnat 3 107 12 119 9:i.5O0 635.000'

Parkkimyllyt 2 10 — 10 1.300 16.900!

Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat . 2 15 4 19 17000 53.:300

Yhteensä 721 31.347 1,323 32,670 27,981,700 149,693.6001

129.300:-

tulitikkutehtaita 11,

työntekijöitä 756. tuo-

tannon bruttoarvo Smk.
1,215.300:—. Kumiteh-
taita oli meillä yksi.

jossa 86 työntekijää ja

tuotannon bruttoarvo

Smk. 807.100:—.
Puutavarat muodosta-

vat myös tärkeimmän ja

huomattavimman ryhmän
nykyisessä viennissämme.
Sen vientiarvo on viime
aikoina nopeasti kasva-

nut, ollen 1836 2.j milj.

mk.. 1856 5.3 milj., 1886-

90 keskimäärin 37,5 milj..

1891-95 52,4 milj.. 1896-

1900 92,5 milj., 1901-05

118.6 milj. ja i906-10'

keskimäärin 143. s milj.

mk. vuosittain. V. 1912

oli ryhmän vientiarvo

suurempi kuin minään
aikai.sempana vuotena,

nousten 173.4 milj. mark-
kaan 1. 51.4% :iin maam-
me koko viennin arvosta.

Puutavararvhmä vienni.s-
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summe kusittäu : ai puuaineita, joihiD lue-

taan : valmistainatou puutavara (mastot, piirut,

tukit, hirret, propsi-, hiomo- ja polttopuut!, veis-

tetty tai osaksi sjihattu puutavara \pelkat. parrut,

ratapölkyt, kelteet, rimat, ruoteet. kanget y. m. s,),

sahattu ja puoleksi jalostettu puutavara (lankut,

battensit, laudat, kimmet, böyliitty puutavara

y. m.i sekä b) puu teoksi a. joihin luetaan ra-

kennus-, huonekalu y. m. puusepänteokset. vuolin-,

kirvesmiehen- ja tynnyrintekijiinteokset, lastu-

villa, tulitikkuaineet, päreet, pärekopat ja rihma-

rullat. V;n 1912 puutavaraviennin arvosta teki

sahattu ja puoleksi jalostettu honkainen ja kuu-

sinen puutavara 76,: fc. honkainen ja kuusinen

valmi«tamatcn puutavara 12.7 %, veistetty tai

osittain sahattu honkainen ja kuusinen 3,< %,
erinäinen puutavara muista kotimaan puulajeista

0,« ''c. polttopuut 2.1 <^ ja puuteokset 4.i %. —
Suomen puutavaran tärkeimmät myöntimaat ovat

viime aikoina olleet Iso Britannia ja Irlanti.

Ranska, Saksa. Belpa, .-Mankomaat. Venäjä ja

Espanja. Puutavaranvientiä näihin maihin valai-

sevat ylläolevan taulukon numerot.

Paitsi edellUmainittuiliin maihin vietiin Suo-

mesta 1912 puutavaroita; Ruotsiin (7,i milj. mk:n
arvoTtta, etupäässä valmistamatonta tavaraa ja

polttopuita), lanskaan (5.. milj. mk:n arvosta),

Eu^ptiin (2.. milj. mk.), Norjaan (l.j milj. mk.),

.Alireriaan (0.« milj. mk.). Portupalin Itä-.Afrik-

kaan (0^ milj. mk.). Kap-maahan (O.i milj. mk.),

Kataliin iO.< milj. mk.i. Portugaliin lO.i milj. mk.).

Marokkoon (0,i milj. mk.). Senegambiaan
(0.1 milj. mk.) ja Brasiliaan (lähemmä 0., milj.

mk.). — Puutavaran tuonti .'suomeen on verraten

vähäpätöinen, tehden 1912 4., milj. mk. (O.ii %|.
Suurin on puuaineiden ja -teoksien tuonti Venä-

jältä (1.7 milj. mk.) ja Saksasta (l,i milj. mk.).

Ensi sijassa ovat puuaineet (2.» milj. mk.), sen-

jälkeen puusepän- ja sorvarintookset (l.i milj.

mk.), tynuyrintekijänteokset lO.» milj. mk.)y. m.

Tärkeimpien puutavaravientikaupunkiemnie
vientimäärät olivat 1912:

Viipuri .... 1.142,.t07 m'
Kotka . . 661.783 ..

Pori 406.087 „
I lulu ,S.i2.995 .

Kemi .... 34H.529 „

Tornio .... 33S.321 .

Piptarsaari 240,881 m*
Loviisa . 23.'i.33( ,
Raahe... 229.771 .
Kukkola 204,522 .

Turku 201.381 ,

Hamina ... ISL.ige .

Pohjanmaan kaupunkien viennistä yli puolet on

sabaamatonta puutavaraa, kaivospölkkyjä. paperi-

puita, sahatukkeja, piiruja y. m. s., jotavastoin

Etelä-.Suoinen kaupunkien puutavarain viennissä

on sahatuotteilla päämerkitys.
Suurimmat puutavaraliikkeemme ovat:

Liikkeen nimi
Sahalai-
tosten

luku

Vuotuinen
sahatavaran
laivausmUrft,
sianderttla

\a *<jur«>Kla aalialallokMexta

A. Ahlstrftm o.-v 8 noin 70,000

W. Ouizrit & C:o o.-v 4 . 56,000

Halla o.-v 3 . 65,000

Kemi o.-v • . 3 „ 39,000

Hackman A C:o 4 . 38,000

W. Ro8enlew & C:o o,-v. ... 2 . 30.000

Aug. Eklöf o -v • „ 30.000

«mlun-yhtiU 4 . 30,000

Reposaaren hövrvsaha o.-y. 1 20,000

(Mistaf (.•(I.Tberg & C;o . . . 3 . 17.000

And Kun * C:a o.-y 1 IB.OOO

Muita cvat : T. & .J. Salvesen. Finland \Vood C:o,

Kemijccnsuu o.-y.. H. G. Paloheimo. Kaalien puu-

tavara o.-y.. Vuojoki pods o.-y.. Viipurin saha-

teollisuus o.-y.. Karhulan o.- y., Kajaanin puutavara

o.y.. Koskensaaren o.-y., A. Terichoffln o.-y.,

I". .\. Juselius. K. Aladin, Aug. Fellman,

.Joh. Askolin. Laatokan puutavara o.-y., \Villi.

Schaum.ati o.-y.. .Äänekosken o.-y.. J. W. Enqvist

o.-y., Diesen VVood Company o.-y.. O.-y. Stookfor».

IJiskclän o.y. y. m. Suomen valtiolla on S saha-

laitosta (.Siiiro Pirkkalassa, KevUtniemi Liek-

sassa, .Sukeva Iisalmella), jotka toimivat Metsä-

hallituksen liallinnon alaisina ja joiden tarkoi

liiksena on jalostaa puutavaroita etupUilssä v.il

lion omaa 1 valtionrautateitten y. m.) tarvetta

varten. Viime aikoina on kuitenkin valtion

sahoista myös laivattu puutavaraa.
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Kuva lautatarhasta.

Yhdistävänä siteenä Suomen sahanomistajien

kesken toimii Suomen s a li a n o m i s t a j a-

yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää

maamme puutavarateoUisuutta ja pitää huolta

sen eduista. V. 1913 kuului yluiistykseen 51

laivausta harjoittavaa jäsentä, jotka edustivat

yhteensä 65 ä 70 % maamme sahatavaran vien

nin määrästä. — Muiden maiden puutavarateol-

lisuudesta ja puutavaraviennistä ks. Metsä-
varat. [E. G. Palman. ..Salialiike ja puutava-

rainvienti" (Oma maa VI), Max Alfthan. ,,Puu-

teollisuus" (Suomen kartasto TI, 1910), G.R.Snell-

man, „Tutkimus Suomen sahateollisuudesta" (t3'ö-

tilastoa XVI, 1914). Suomenmaan virallinen

tilasto I A kauppa 1912 (1914) ja XVIII Teol-

lisuustilastoa 1912 (1914), P. W. Hannikainen.
..Suomen metsät" (1896), Th. A. Askerpren.

..Handbok för nordisk trävaruindustri" (1913),

H. Renvall, ..Suomen metsäntuotteiden vienti"

(1910). T. Paavonen. ..Suomen metsäntuotteiden

vienti 1886-1910" (1911). JI. Endres, ..Handbuch

der Forstpolitik" (1905), T. Lorey, ..Handbuch
der rorst\vissenschaft" IV (1913). J. Marchet,
..Holzproduktion und Holzhandel" ( 1904-05 1.

L. Hufnagl, ,,Holzver\vertung und Holzhandel"

(1907), W. Faas, ..Apergu sur les forets. le

commerce et Tindustrie du bois en Russie"

(1913).! O. Lth.

Puutavaratulli. Tullipolitiikka puutavaroihin
ja metsänhyödykkeihin nähden vaihtelee eri

maissa sen mukaan, onko maa puutavaran tuonti-

vai vientimaa. Vientimaita ovat etupäässä Ruotsi,

Norja, Suomi. Venäjä, Romaania. Itävalta-Unkari
ja Yhdysvallat sekä Kanada, jotavastoin Iso-Bri-

tannia, Ran.ska. Saksa, Alankomaat. Belsria. Es-

panja, Portugali. Sveitsi, Italia, Balkanin niemi-

maa ja erinäiset Aasian, Afrikan ja Etelä-Ame-
riikan valtiot ovat tuontimaita. Useimmat tuonti-

maat ovat asettaneet puutavaroille tuontitul-
lin; vientitulli puutavaroille on sitävas-

toin olemassa ainoastaan Suomessa ja Kana-
dassa sekä nykyään myös Ruotsissa, jossa v:sta

1905 on. metsänhoidon hyväksi, viedystä puutava-

rasta kannettu pieni maksu, n. s. skogsvärds-

afjrift. — Suomessa ovat sahausmaksuja ja

sahaamattoman puutavaran vienti-

tullia koskevat määräykset olleet näihin asti

vahvi.stetut miUirävuosiksi. viimeksi 2 eri asetuk-

sella 28 p:ltä jouluk. 1907 v:n 1909 loppuun. .\s.

15 p:ltä huhtik. 1910 määräsi sittemmin 1907
v:n asetuksia noudatettavaksi, ktinnes toisin sää-

detään. Niiden mukaan suoritetaan kruunulle
sahausmaksua ulkomaalle (vaan ei keisari-

kuntaan) vietävistä sahatuotteista seur. mäiirät

:

laudoista, lankuista, soiroista (battenssista) ja

muista vähintään 2 m:n pituisista honkaisista tai

kuusisista sahatuotteista, joita ei ole erittäin

mainittu, 15 p. m':lta. taikka myös. laivalla vie-

täessä, joko mainitun laskuperusteen mukaan tai

50 p. jokaiselta rekisteritonnilta laivan mittaus-
kirj.assa ilmoitetusta nettokantavaisuudesta: sekä
2 m :iä lyhyemmistä honkaisista ja kuusisista saha-

tuotteista sekä kaikista honka- tahi kuusikimmistä
6 p. m': Itä. taikka myös. laivalla vietäessä, joko
vastamainitun laskuperusteen mukaan tai 20 p.

rek.-ton :lta. Vapautusta sahausiiiaksun suorittami-

sesta nauttivat : halot, kelteet eli pintalauda,t.

enintään 8 cm:n levyiset ja 5 cm:ti paksuiset ri-

mat, ruoteet ja listat sekä muista puulajeista kuin
hongasta tai kuusesta valmistetut sahatuotteet.

Jos laivan lastina on erilajisia sahatuotteita, ol-

koon lastinomistajalla valta, tarkemmasti laske-

matta sahausmaksua eri tuotteiden määrää myö-
ten, maksaa se koko lastilta sen perusteen mu-
kaan, jota on noudatettava siihen sen osaan näh-
den, mistä korkein maksu on suoritettava. —
Vientitullia kannetaan kiinteämittaiselta

kuutiometriltä seuraavat määrät; peikoista, saha-

puista, hirsistä, parruista. riu'uista, ja muista
vähintäänkin 2 m;n pituisista jykevämmistä
honka- tai kuusipuista 45 p. ; sekä sähkölankapyl-
väistä. ratapölkyistä, pärepuista (lath\vood). kai-

vospölkyistä. paperi- eli hiomopuista. kangista,

sauvoimista ja muista semmoisista pienemmistä
honka- ja kuusipuista, niin myös 2 m;iä lyliyem-

mistä. samoja puulajeja olevista puista, paitsi

polttopuista. 75 p. Kaikkia muita puulajeja kuin

honkaa ja kuusta saadaan maasta viedä tullitta.

Veistettyjen puiden kuutiosisällys on laskettava

niiden pituuden, keskileveyden ja keskipaksuu-

den mukaan, sekä pyöreiden puiden kuutiosisäl-

lys niiden pituuden ja keskikohdan läpimitan

mukaan, kuori siihen luettuna, kuitenkin huo-

mioonottaen, että. jos sellainen laskutapa tuottaa

vaikeutta taikka jos semmoisia puutavaroita las-

tataan maalaissatamassa ilman vartioimista tahi

viedään ma.asta lautoissa tahi lastat.ian merestä

suoraan laivaan, tullimaksu laskettakoon viejän

oman. konnossementilla todistetun kuutiosisällys-

ilmoituksen perustuksella, jonka ohessa, jos kon-

nossementti ei ilmaise kuutiosisällystä kiintein

mitoin, l.ss m' pinomittaa pidetään saman veroi

sena kuin 1 m^ kiinteätä mittaa, ja on asianomai-

sella tullivirkamiehellä oikeus, jos syytä on. pur-

kauttaa lasti ja eritäin mittauttaa puutavarat,

kuitenkin, jos hänen huomataan siinä kohden vir-

kaansa väärin käyttäneen, sillä seurauksella kuin

asetukset määräävät. — Erityisiä määräyksiä

puutavarain iImoittamise.sta niitä maasta vietäessä

kuin myös puutavaroista suoritettavan sahaus-

maksun ja vientitullin tulouttamisesta, ylösKan-

nosta sekä tilittämisestä on annettu senaatin piiä-

töksessä 23 p;ltä tammik. 190S. O. Uh.
Puu-teollisuus ks. P u u t a. v a r a + e o 1 1 i-



1135 Puuteri—Puuvanuke IIM

Puuteri, hieno valkoinea tai vttrilliueii jauhe.

jota kävletäiiii ihon. hiusten ja |H>ruukkiou

puuleroiuiisoen. Si.<iiltiiU tärkkelystii. sinkki-

oksidia, bariumkarltonaattia, talkkia, imrfyyiiiiii.

y. m. P:ia kiiytettiiu ju keskiajan lopulla.

^. S.

Puutiainen ks. Punkit.
Puutorvi ks. P a i m e u t o r v i.

PuutuUi ks. P u u t a V a r a t u 1 1 i.

Puutuminen, erikoisen ouilon tuntumuksen
syntyminen jo.s.sakin ruuniiiukohdussii, jula^su.

kiUlessä. j. n. e. .Syynä p;eeii ou jokin sisäinen

kiihotus, jolle kysyniyksenaluiseu kohdan tunto-

hermo joutuu alttiiksi. Niinpä käden nimetön j;\

pikkusormi pian puutuvat, kun niihin johtavaa

tuntohermon kyyiiärpuiin kohdalta tavalla tahi

toisella satutetaan tahi tahallaan likistetään:

jalka puutuu heljiosti. kun pitemmän aikaa istu-

taan ji>s.sakin luonnottonui»a asennossa, niin että

jalan hermot tulevat kiusaantuneiksi ja veren-

kierto jalassa häirityksi. Knimmäkseen p:u ai-

kaansaamat epämieluisat tuntunuikset pian jäl-

leen katoavat, kun sitä ailieuttavat seikat taukoa-

vat vaikuttumasta. Pitemmät ajat jatkuva puu-

tumisentunne jossakin ruumiin kohdussa saattaa

kuitenkin olla pysyväisemmän tuudillisen muu-
tok.--en merkkinä, vuatien lääkärin puoleen kään-

tymistä. .W. OB.
Puutylppy. kiiMvil.. ks. .} o h t o j u n n e.

Puutyyli, puurakennustyyli, jonka päätunuus-

merkkeiuii ovut puuaineen erikoisista ominaisuuk-

sista johtunut ja usein peittämättömänä esiin-

tyvä kon.struklsioni. joka muodostuu taiteellise.sti

vaikuttuvaksi tekijäksi, sekä leikkauskoristeet.

P:i>,»il voidaan erottaa kolme eri konstruktsioni-

rauoton : hirsirakennus. pystypuu-
(sauva-) rakennus ju r i s t i k k o r a k e n-

n u s. Ensimainittu tavataan metsärikkaissa seu-

duissa, kuten ^kun(tinuavia.s$a. Venäjällä, alppi-

maissa. Karpaateilla ja .Suomessa. Meillä on

hirtiirakennus tyylillisesti mielenkiintoinen eri-

toten vanhoissa puukirkois-

samme ja karjalaisissa ta-

loupoikaistaloissa, joiden

jälkimäisten omituisuu-

tena on rikas koris-

telu .sekä se. että nii-

den rakenne u.seinkin pie-

niä yksityiskohtia myö-
ten on telity yksinomaan
puusta liiman rautasitei-

lä) . P y s t y p u u r a k e n-

n u k H i s t a ovat huomat-
tavat Norjan keskiaikaiset
s a u V a k i r k o t. jotka
ovat p:n kauneimpia esi-

merkkejä. Näiden rungon
muodostavat p y ö r e ii t

pystypuut (sauvat), joiden
raiit ovat täytetyt pystysuorilla lankkuseiiiillii.

Sisulta on tav. hnsilikun muotoinen. Korkean
knkilaivan kaltm Inäkyvine kattotuoleineen)
kimnnttavai mastonta[iaiset pyöreät pylväät.

Kaikki o»at ovat erittäin vahvasta puuaineesta
t«hdyt (ks. B o r i; u n d i n n a u v a k i r k k o)

.

— Py-typuurakeniiii^tJipiuin on jueltava myös
japanilaisten p.. joka varsinkin heidän pyhättö-
rakennukxissaan ilmenee tarumaisen rikasmuotoi-
itcna. Tämän tyylin, jonka erikoisia kehittynei-

OIBOBBUTS i'PtJlja

kirk<»HiA

iKirkku siirretty IHM B.VKdohUn.)

y. m.|.

.syyttii luonnon turjoomu mainio puuaine osal

taan on edistänyt, tunnusmerkkeinä ovat in. ni.

mahtavan raskiuit. käyräviivai.set katot ja näitä

kannattavat, lukui-

sista pienoisosist.i

kokoonpannut moni-

kertaiset u I o n n I-

t u t p a 1 k i s t o t

.

konstruktsioui, jolla

on aikaansaatu mitä

rikkain koristevai

kutus. — R i s

tikkoraken-
II u k s e s s a on
runkona vinotukien

ja ristikoiden vah-

vistama pystypuu-

rakenne ipuut lä|ii-

leikkaukseltaaii ne
liskulnuiisiul. joss.i

välit tav. ovat täy

tetyt tiiliniuuraiik

sellu. Tästä rakeii-

nustavu.sta kehittyi

gotiikan ja reiie-

sanssin ajalla sangen huomattava p. sekä miuiluis-

etta kaiipunkirakennuksissa varsinkin Saksa.ssa

( Ilildesheim. Ilallierstadt. I?raunsdi\veig y. m.) ja

Englannissa (Bristol. Cainliridge. Chester
— P :ejä on ollut

olemassa ennen
vanhimpia taide-

historiallisia kivi-

tyylejä. joiden ke-

hitykseen ne ovat

huomattavasti vai-

kuttaneet. Tähän
käsitykseen on joh-

tanut m. m. vanhojen egyptiläisten, Vähän-
.\asian ja etruskilaisten kalliohautojen selvästi

puurakenteita jäljittelevä muotokäsittely. Tässä
valosssa .saavat monet omituisuudet kreikkalais-

tenkin temppelien arkkitehtuurimuodoissa luon-

nollisen selityksen. A'. S. K.

Puutäit ks. Punkit.
Puuvaha, vahainainen aine. jota saadaan se-

koittamalla keltaista vahaa, liartsia. venetsia-

laista tärpiittiä ja puunöljyä yhteen. Käytetään
kasveja jalostettaessa ja oksia poikkileikattaessa,

peittämään haavoja. S. S.

Puuvanuke 1. puumassa, on mekaanisin
keinoin liiuinalla erotettu puun kuitumas.sa (ero-

tuk.seksi selluloosasta, joka on kemiallisesti puh-

distettua puun kuitua). Ruuka-aineena voidaan

käyttää sekä havu- että lehtipuita. Suomes.sa käy-

tetiiän päilasiallisesti kuusipuuta, mutta myös pie-

nemmissä erin liiuipaa ja mäntyä. P. on paperin,

puupalivin ja kartongin valmistuksen halvin

raaka-aine. Valmistettaessa p:tu rikkoutuvat

puun kuidut, joten vulkoinen p. on siksi heikkoa,

ettei se sellaisenaan kelpaa paperin valmistuk-

seen, vaan siihen on vahvikkeeksi lisättiivä lujem-

pia kuituja, jotta paperi kesliiisi koossa. R u »-

k e a p u II tn a s s a on lujempaa ja sitä voidaan

sellaisenaan käyttää ruskeiden käiirepaperien ja

pahvien valmistukseen. Märkä puumassa sisältää

4.5% massaa ja 55 9; vettä, ilmakuiva 90%
massaa (Venäjällä 8R %) ja 10%, (12%) vettä.

Ilmakuivan puuvanukkeen hinta 8-11 jienniä kg,

Japanilttinen ulonneltu palkisto.
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iii*ki'a piniinassa on aina liiukan kalliimpaa.

\ 1 1. P n u li i o m o. J. A.
Puuvenprammi, v ä h ii p r a m m i (lioU. bo-

!i uinuin. i'nj;l. rot/ul) esiintyy ylulistyksissä : p.-

i;iiiko, p. raaka, p.-purje j. n. e., joilla tarkoite-

I

Ulan tankoa j. n. e. aluksen takilassa prammi-
taiifion iks. t.l yläpnolella. F. \V. /,.

Puuviiriäiset lOdontopliorina') muodostavat

n. 50 lajia käsittävän amer. kanalinturylimän.

Edustavimpia lajeja on Kalifornia.ssa elävä

t ö y h t ö V i i r i ä i n e n f Lophortyx caiiforni-

cus) sekä \''
i r s i n i a n viiriäinen (Ortyx

virginianus), molemmat melkein meidän pelto-

pyymme kokoisia. Oleskelevat mielellään puissa

mutta pesivät kuitenkin maahan. Edellistä on
yritettv istuttaa Eurooppaan, mutta luionoUa tu-

loksella. E. 11-. .S.

Puuvilla 1. ji u m puli viljeltyjen puuvilla-

pensaiden siemenkarvat. jotka syntyvät siemenen
päällyskettosolujen kasvaessa n. 2-4 cm pitkiksi,

1-soluisiksi. paksuseinäisiksi, ilmaasisältäviksi ja

sen johdosta useimmilla muodoilla valkeiksi muo-
dostuksiksi. Karvat ovat melkein puhdasta sellu-

loosaa ja ovat kuivuneina litteitä ja kierteisiä.

Teknillinen arvo riippuu karvojen pituudesta

(ollen tavallisella amer. iip/niid-lajilla 19-25 mm.
harvinaisella sea tsZand-lajilla 45-56 mm, egjpt.

p;lla 27-38 mm), kierteisyydestä. kiillo.sta. lujuu-

desta j. n. e. K. L.

Siemenistä ja karvoihin tarttuneesta roskasta

p. ennen irrotettiin käsin nyppimällä tai alkuaan
Intiassa käj-tetyllä. yksinkertaisella churka nimi-

sellä kojeella. Puhdistus oli siten tavattoman
hidasta ja p. kallista, kunnes amer. E. Whitney
1794 keksi saha-gin nimi.sen koneen, jonka työ-

kyky jo heti alussa oli n. StiO kertaa suurempi
kuin churkan; sillä puhdistettu p. tuli huokeim-
maksi kutomoteollisuuden raaka-aineista. Saha-
ginissä p. joutuu pyörivän karstasahan ja kiin-

tonaisten piikkihampaitten väliin, jolloin sieme-

net ja roskat irtaantuvat kuiduista. Koska täl-

löin kuidut pahasti katkeilevat, keksittiin n. s.

valssi-gin, joka työskennellen hitaammin säästää
kuituja; sitä käytetään enimmäkseen Egyptissä.

Gin-tehtaassa p. puristetaan n. s. farmaripaalei-
hin. jotka ulkomaille vientiä varten kuljetuksen
helpottamiseksi vielä toistamiseen erityisissä,

enimmäkseen rautatietrustien omistamissa puris-

tuslaitoksissa puristetaan puoleen kokoonsa. —
P:n valmistuksesta langoiksi ja kankaiksi, tuo-

tannosta y. m. ks. K e h r u u t e o 1 1 i s u u s.

Kutoma.teollisuus. Puuvillateolli-
suus. E. E. K.

Puuvillakankaat muodostavat tärkeimmän
kutomatuotteiden ryhmän, sillä puuvillan käy-
täntö on raaka-aineen huokeuden ja sen hypee-
uisteukin ominaisuuksien perusteella kasvanut
sangen suureksi. P. jaetaan sangen moniin eri-

laisiin luokkiin, joiden eroavaisiuidet useinkin
näyttävät sangen teennäisiltä ja vähäpätöisiltä.

Siksi mainitaankin seuraavassa ainoastaan ryh-

mitykset sidoksen perusteella. 1. KaksiVärtisten
ryhmään kuuluvat: karttuunit (20-30, numeron
langasta), kalikot (36-42-numeroi.sesta). chiffonit

ja perkalit (50-60 numeroi.sest.-il. Skotlannin hätis-

tit ja musliinit 16O-SO numeroisesta 1 ; paksum-
pia kankaita ovat moUinot (14-26 numeroisista
langoi.stal. lisäksi tulevat tylli ja harsokankaat.
2. Toimikkaisiin kuuluvat: toimikkaat, tvillit.

moleskin. molton. nankinit. harehent y. m. 3.

Pomsikaiikaita ovat satiinit. 4. Sidoskuviollisia

on tavaton määrä, esim. ripsit, pikeet, puu-
villadanuisti, ontelokankaat (doiible) ja vakosidok-
siset (cordi y. m. P:siin kuuluvat myös puuvilla-

sametit, jctka kulkevat nimellä manehester. Kus-
sakin ryhmässä tunnetaan lankatiheyden, lanka-
laadun y. m. ominaisuuksien [/erusteella suuret
määrät erilaisia kankaita, jotka kukin kulkevat
erikoisnimillään. Värjäys ja viinu'istely saavat
lisäksi muodostumaan eri ryhmiä kuten gingha-
mit, Oxfordit, printersit. flanellit y. m. E. J. S.

PuuviJlansiemenkakut, ])\ui villa nsiemen-
kakkujauliot. ks. (iljy kakut.
Puuvillansiemenöljy. rollnn oil. olcum gossu-

pii, rasvaöljy. jota .saadaan puuvillapensaau sie-

menistä. P. eristetään joko viljelyspaikoilla tai

Euroopassa siten, että siemenet puhdistetaan,
ruhjotaiin. kuoritaan, siemensydämet puserretaiin

hydraulisella pusertimella ja uutetaan lopuksi

bentsiinillä tai rikkihiilellä. Sakea, vaaleanrus-

kea öljy. Om.-p. 0.9SO 15°C. Sisältää oleiinia, pal-

mitiinia, ja vapaita rasvahappoja. Sitä käyte-

tään margariinin valmistukseen, saipjiuateollisuu-

dessa. rasvaus- ja polttoaineena sekä ruokaöljyjen

ja -rasvojen väärentämiseen y. m. Oljynvalmistus-
jätteitä käytetään karjan ruuaksi arvokkaina

p u u V i 1 1 a n s i e m e n k a k k u i n a. S. S.

Puuvillapensas fGossypiumj. malvakasveihin
kuuluvia lämpimien maiden ruoho- t. pensaskas-

veja. noin '/2-I ^/j m kor-

keita, joskus korkeampia,
puumaisia. Lehdet ovat

kourasuoniset. vaahteran
lehtiä muistuttavat, kukat
yksittäiset, suuret, keltai-

set t. punaiset. Hedelmä
saksanpähkinän kokoinen.

3-5-lokeroinen kota, sieme-

niä useita, melkein herneen

kokoisia. !?iementen pinta

pitkän, tiheän, p u u v i I-

lan (ks. t.) nimellä tun-

netun karvan peittämä.

Suvun lajit ovat viljelys-

muuntelun ja ristisiitok-

sen kautta käyneet hyvin
vaikeiksi määritellä. Lajimäärän voinee laskea

9:ksi, joista viljellyt muodot .sisältyvät kolmeen
seuraavaan: G. barbndense, kotoisin Länsi-In-

tiasta ja Ameriikassa viljelty jo kauan ennen
tämän maanosan löytöä; vähimmän viljelty, usein

puumainen, Afrikassa vieläkin villinä tavattu

G. urboievm : ruohomainen G. Jierbnceiim. joka

mahdollisesti polveutuu etu-intialaisesta G. Slock-

sii-lajista ja on yleisimmin viljelty. Itä-Intiassa

jo yli 2.600 vuotta. G. hirsiitum ja (>'. rcligiosum

lienevät G. herbaceumin muunnoksia. P:n viljo

ly-stä harjoitetaan suurissa määrin kaikissa läm-

pimän ilmaston maissa, eniten Pohj.-Ameriikin
kaakkoisosissa. Viljelyksen pohjoisraja kulkee

Pohj.-Ameriikassa noin 35° pohj. lev.. Euroopassa,

jossa sen viljelys on suhteellisesti vähäistä. Va-

lencian. Xapoli'n ja Krimin kautta. P. kylvetään

siemenistä. 2 kk. myöhemmin kasvi kukkii ja ke-

väällä kylvetyistä korjataan .sato syksyllä, sit.ä

mukaa kuin kodat aukeavat, pitemmän ajau ku-

luessa. Kasvia pidetään usein leikkaamalla ma-
talana ja kylvetään aina uudest-iin 2 3 v. ku'nt-

Puuvillapensas. kukkiva
oksa ja avautuva kota.
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lua, — Siemenknrvojen Inndiistu ja piihilistuk-

s<>»ta k'^. Puuvilla. Sioiiieiiistii ptiristetaiiii

p u u \ i I I a 11 s i e III e 11 6 I j y ii |ks. t.l. h. /..

PuuTillasitU ks. A n i I i i n i s i u i.

Puuvillateollisuus on ulkuann kehittynyt In-

lia&sa. jO'^>;i piiiivilla|>eiisn»tn iks. t-) jo kitunii oii

viljelty. Tiiiillä on jo sjin^eu vurliiii.-iina aikuiiia keh-

rätty varsin hienoja piiuvillalniikoju ja valmistottii

mitä hienoimpia puuvillakankaita, jotka epiiile-

maltii liienouiles.sa vetiiviit vertoja hienoimniille

teht!,>>tiiotteille. Puuvillakankaista iiuiinitaau jo

vuiihimmissa tunnetuissa kirjoituksis.sa ja Käy-
tettiin niitä sen mukaan jo llermlotuksen aikoina

pukukankaiksi. Hieno intialainen niusliini. ..ku-

dottu tuuli", on jo ammoisista ajoista ollut mai-

neessa. Vähitellen tämä teollisuus tuli tunnetuksi
myös Kiinassa ja muissakin iilän sivistysmaissa

kuten Persiassa. Meedin.ssa, Bahylonia.ssa. E.sryp-

tissä. Foinikiassa. Kreikassa ja Kartha>:ossa.

Vanhimma.sta puuvillatuotteitleii kutoniatai<losta

totlistavat vain hautalöydöt. Mutta myöhempänä
aikana, etenkin Foinikiassa ja Karthairossa. tie-

detään oUeeu sangen huomattavia teollisuuslai-

toksia.

Paitsi itämailla kasvoi myös Ameriikassa eräs

puuvilla|>ens)is. ja sen käyttö oli tunnettu Amerii-
kan löydön aikoina. Monet Etelä-Ameriikan kan-
sat käyttivät jo tällöin puuvillakankaisia puki-

neita. Vieläpä ne puuvillavaipat ja -matot, joita

Cortei lähetti Kaarle Ville, herättivät hienoudel-

laan hänen hovissaan ihmettelyä. — Pohjois-Ame-
riikan puuvillanviljelys on pidettävä sinne siir-

tyneiden euroo|>palaisteu tuomana.
Euroopan p:n panivat uluUe E^spanjan mauri-

laiset, ja se kehittyi kukoistukseensa r2:nnella
vuosis. Granadassa: tiedefäiin Kaarle Suuren saa-

neen tiiiiltä lahjaksi puuvillatuotteita. Jo i:!:n-

nella vuosis. oli kristityilläkin Barcelonassa huo-

mattavia teollisuuslaitoksia. Italian p:n panivat
alulle venetsialaiset, ja vähän myöhemmin 14 :n-

nellä vuosis. mainitaan Firenze kutomoistaan,
värjäys- ja viimeistelylaitoksistaan kuuluisana.
Sveitsissä mainitaan Ziirich 14:nnellä ja 15 :n-

nellä vuosi», puuvilla- ja puuvillatuotteiden kau-
pa.>itaan tärkeänä.

Hollantiin ja Eniantiin toivat venetsialaiset ja

penualaiset p:n 14.niiellä vuosis. Etenkin Hollan-
nissa kehittyi teollisuus sanjren korkealle, ja lC:n-
nen vuosis. alussa siirtyi hienompien karttuiinien

ja miisliinien valmistustaito uskonasioissa vainot
tiijen pakolaisten mukana Enelantiin, jossa Hen-
rik Vni:n aikana alkoi kuuluisaksi kehittynyt
Lanrashiren p. TUrkeämmän sysäyksen kehityk-
Kensä tämä teollisuus sai vuosina 17"0-2l kart-
tuunipninamisen aJknessa, kun samalla intialais-

ten tuotteiden tuontia rajoitettiin.

18;nnen vuosis. loppupuoliskolla mekaaniset
kehruu- ja kutomakoneet keksittiin Englannissa
ja ne ovat luoneet siitä tekstiiliteollisuuden „klas-

sillisen maan".
Nykyään p. on kehittynyt äärettömän valta-

vaksi tekijäksi koko sivistyneessä maailmassa.
Koneteollisuus on rakentanut sille itsetoimivia
kehruu- ja kiitom.ikoneita sekä pitkälle kehitettyjä
»iimelitelykoneita ja kemiakin on väriteollisuu-

den muodosia astunut sen palvelukseen.

P:n merkitys s(-lvinner- parhaiten puuvilla-
liiotantomiUiristä eri aikoina. .Seuraava taulukko
eaittää .\meriikan puuvillutuotantoa (joka on noin

- j koko maailman tuotannosta) ; tuhansissa paa-

lei.ssa ä 220.j kjr:

V. 1790 ... 3 nih. paalia

. 1820 . . . 60C „

„ IMO . . . z.xa .

, 18fiO . . 4.861 .

. 1870 . . . :t.iu .

. 18811 . . . .'),761 .

Koko maailman tuotanto nou>i viime viiosikym
menellä seuraaviin määriin

V. 1890 . 7,311 tiih. paalia

, 191I0 . 10,41K» „

. llHIfi IS-M-I „

.. 19UT 11,''"S .

. I«U . r-',0(l7 ..

I9.>l4.>.0no pil

1 «..il.'.1100 .

\'MM 18.S0;MN«1 paalM lOOfi

19(l,"> l.i,747,(KHI „ 1907.

Maailman vuotuinen puuvillatuotanto voidaan
vioida n. .'i.OOO inilj. Suonien mk :ksi.

Tuotaiitomaihin iiäliden jakautui v:ii 1907 sato

seuraavasti eri tuotaiitomaideii osalle:

il
.\ni«'riiknn Yhdysx-allat
Kn;;lannin Intia . . .

Eirypii .......
VenajÄ
Knnii
Brasilia

.Mrksikkii

IVru .

Turkki
Persia . -

Muut maai

. lO.ÄKi tiih. paalin M •„

i.'.;'«i - . ^*

.

<-'»* . - u.
>•>

, ,. Oj .
M „ .. Oj.
Kll „ .. Oj .

11 , .. Oj .

•->oo . . Ij .

Esitetyt tuotantonumerot osoittavat puolestaan,

kuinka suureksi kulutus on kasvanut. Puiivilla;i

käyttö on vuosi vuodelta lisääntynyt ja kuvannevat
sitä parhaiten p:ssa toimivat kehräluvut, jotka lii-

ton ,, International federation of ootton spinners"

julkaisemien tietojen mukaan olivat seuraavat:

1 p. maalisi,. 1909 i:tll.7yr..927 puuv. kp|ir«Ä

1 .. , iiiio i;i;i42i.()04 „

1 .. „ 1911 i:!.'>..'.9(>.724

1 „ . 1912 I:f9,:il2.870 ,

1 ,. „ 1913 14.i.l8fi,308
.,

1 „ . 1914 144.7IP4.012 ,

Maailman kehräluku on lakka.niiiatta vuosi

vuodelta jo ]iitenimän aikaa lisääntynyt niin. ettei

puuvillasato kaikkina aikoina tahdo riittää vas-

taamaan kysyntää. Koska senlisäksi koko p.

on riippuva .\iiieriikan sadosta, jota katokiu

joskus saattaa kohdata, ovat useimmat Euroopan
maat koettaneet siirtomaissaan viljellä puuvillaa

vapautuakseen tästä riippuvaisuudestaan. Toistai-

seksi ovat tulokset kuitenkin vielä epiivarmoja

ja työ kokeilujen asteella. Verratessa eri maiden
p:ta toisiinsa, voivat seuraavat luvut kehrä-

luvusta, kufonnikoiicista, puuvillan kulutuksesta

ja työntekijämääristä antaa jonkunlaisen vcr

rannollisen kuvan:

Ki-hrill

1914

nuiiiiiia-

knniila
19i:i

1 lllivi linii

kulutus
paaloissn

Tyiln-

ii'kiii>ilS

Iso Briiannia ."i.">.971..i(ll 7Si;.(KKI 4.427.000 «17.000

,«akBa . . 11.404.944 23ll.fHKI l.OHniHKI :!7.'i.(KI0

VenÄjÄ . 9.lll.K:r. 2.'>II.(HKI 1.73.'i.lMWi 427.000

Ranska 7.4(HI.(KKI I08.IHXI I.120.0(HI 1(11.IKK)

Inlia . . i;.397.142 89.000 2.0.iO.O(IO 24 4, IKK)

Iiuvalta 4.941.320 LVlIKKI 87H.IIIIO 17II.IKKI

Halla 4.wifl.noo 140.000 900.IKI0 2IKI.IKKI

Japani 2,414.')44 21.000 1.3.'i7.(K)0 94,000

Kilnn . . l,.il;!.(KH) _ iifi2IIOO —
Espanja . . 2,200 IKKI .Vi.ono 370.IKHI 70.000

Bi-lKin l..'il8.134 24.(KK) 2.'><M«"I 17.IKK)

Svciit-I . . 1.3K!..'i72 22.(K)0 99.1 K Hl 21.IKKI

.\lanknmnai 4!I'I.9'I4 :iHIKIO 10.'>IIIHI 2.'i.lHK)

PoriUKall 4S-J IHHI ]'.M"KI .'ill.lHKI 2.'>.IKKI

Rilliisi . .'i.MMHMI 12.l")(l IIKMMMI 12.IKK)

Tanska II3.4KH 4.0110 27.IKKI —
Nurja ."1.-I.772 2.0(KI 12,1X10 3.000

Balkanin valliin . 2:10.000 _ —
P.-.\merllkan Yhdys-

vallat 31. .il 9.760 695.000 .i.«09.000

Kanada 901.000 2;>.ooo I47,(KI0 I4.U00

Brasilia. Meksikko
y. m SIO.OOO — -



1-.'01 Puuväkiviina— Puy 1202

\'aikka ylläoleva taulukko onkin jonkun verriin

puutteellinen eikä kaikissa suhteissa täysin luo-

tettava, antaa se sangen asiallisen verrantoperus-

teen. ja ovat siinä olevat kehräluvut ,,Inter-

iiatioiinl federation of cottun spinners"in julkai-

-cniipn tietojen mukaiset. — Puolan ja Suomen
teollisuuslnvut ovat yhdistetyt Venäjän teoUi-

--.iiutla koskeviin numeroihin.

Suomen p:n voidaan otaksua alkaneen noin

1828. jolloin Finlaysonin konepajassa valmistunut
ensiniäinen puuvillnnkeliruukone lienee alkanut
toimintansa. Seuraavana aikana, ennenkuin toi-

nen tehdas maassamme 184G alkoi toimia, osoit-

tavat tämiin edi.stystä seuraavat luvut:

Kutnmn- Tyijläi- Vnlmisius-
Uoneita sia «rvu
— äO -
50 22.') 100.000: —

209 5:11 600,000: —
Seur. vuosina alkoi vilkkaampi kehitys, kun uusia

tehtaita perustettiin ja kukin tehtaista lisäsi

vähitellen koneistojaan ja tuotantoaan. Teollisuu-

den ka-svamista osoittavat parhaiten teollisuus-

tilastosta saadut luvut

:

is:!5.

1S40

1S45

Kehriä

ö0r>

2.452

S,95C

2 %
-1 _"

o -
;. " o

sr « H ^1'
^1 =

p'
^ x r

5 3.139 9,812.000 2,629.000
4 4.6.58 16.330.7tK) 4.406.800
li 6.611 25..599.00O 5.823.587

8 7,096 35.921,700 7.18:),091

8 6.836 32.:3:ä500 6.:347.888

9 6.9:U 36.496,:«0 7.1:36,000

li
tn'

p

= 5

3 S

90.000 1.820 2..500 12 n
42.000 1.0.50 1..500 4.B 5ä6
42.000 700 1.000 4 5

23.808 523 790 2 4.5

21.000 6.50 900 r 4
20.000 ,500 6,50 2 4.,:^

V. 1885

, 1895

. 1905

„ 1908 ,

.. 1910 . .

, 1912

Työpaikkojen lukumäärän ei tarvitse merkitä
teollisuuslaitosten lukua. P :mme on nyt jo sanan
täydessä merkityksessä suurteollisuutta ja ovat

6 tärkeimpää tehdastamme voimasuhteiltaan liki-

main seuraavat:

Finlayson & C:o u.-b.

Forssan o.-y. , . .

Vaasan puuvillatehdas
Tampereen puuviUateoUi'
suus o.-y

John Barker o.-y. . .

Porin puuvillatehdas ,

Jos Olamme huomioon koko maahan tuodun puu-
villamäärän raakana piuivillana. kankaina sekä
kaikenlaisina muina tuotteina, niin ei liene liika

alhaista arvioida viiotnineu kulutus henkeä kohti

maassamme noin 4 tai 5 k<;:ksi. — P:n teknii-

kasta ks. K e h r u u t e o 1 1 i s u u s. K u t o m a-

teollisuus. E. J. S.

Puuväkiviina, tavallinen viina, jota saadaan,
kun puuainetta, selluloosaa käsitellään ensin

rikkihapolla ja näin muodostunut sokerinpitoinen
neste saadaan kävmään hiivasienen avulla,

S. S.

Puuväli, jonkunlainen heinämitta; käsittää

sen heinämäärän, mikä korjataan ja sullot;ian

kahden pystyyn lyödyn puupylvään väliin seu-

duilla, joissa heinä varsinkin luonnonniityillä

kootaan pieleksiin 1. suoviin. P:sta tulee tav. noin
2-3 kevyttä talvikuormaa (ä 150-200 kg) heiniä,

ks, H e "i n ä. U. H.

Puuvärit, väripuista valmistetut värit.

Puuöljy 1. puunöljy ks. Oliiviöljy.

Puvis de Chavannes.

Puvis de Chavannes [pym's da sava'n].

Pierre C e e i 1 e ( 1824-98), ransk. taidemaalari ;

synt. Lyon'issa. lopetti sai-

rauden takia opiskelunsa

polyteknillisessä koulussa

ja rupesi taiteilijaksi. Ly-
hyen aikaa olivat hänen
opettajinaan H. Scheffer.

Eug. Delacroix ja Th. Cou
ture, mutta enimmäkseen
hän opiskeli omin pilin j;i

sai Italian-matkoillaan

vanhoilta primitiivisili:i

it. mestareilta määrääviin
mät taidevaikuttiksensa. 1'.

ei herättänyt huomiota eii^i

esiintymisellään 18.')0 Pa-
riisin salongissa, josta hä-

nen maalauksensa pitkät

ajat hylättiin. Va-sta 1861

hän salongissa olleilla ..Concordia" ja „Belluni"

kuvillaan saavutti täysin kehittyneen, oman yksi-

löllisen alansa. .Senjälkeen seur;t.sivat toinen tois-

taan hänen lukuisat mestariteoksensa, suuret

öljyväreillä kankaalle valmistetut seinämaalauk-
set, joita hän tilausten perusteella on tehnyt

m. m. Amiens'iin (esim. .,Työ" ja ,,Lepo", 1863,

,.Ave Pieardia", 186.5. ja ..Lndns pro patria". 1882)

Marseilleen (,.Messalia", 1869, ja „Kesä", 1873).

L3oniin (.,Runotarten pyhä lehto", 1884), Rou-
eniin („Inter artes et naturam", 1890-92), Parii-

siin (Sorbonnen yliopiston juhlasalissjv ,,Sorbcn-

nen allegoria", 1889, Pariisin kaupungintalossa
,,Kesä", , ,Talvi", ja ,, Victor Hugon apoteoosi",

1891-93, ja Panthfonissa Pyhän Genovevan 'elä-

mästä 4 kuvaa, 1876-98, ks. kuvaliitettä M a a-

laustaide III) ja Ameriikkaan Bostonin ylei-

seen kirjastotaloon (useita vertauskuvallisia esi-

tyksiä, 1896). P:n verraten harvoja taulukuvia
on m. m. Lillessä, Chartres'issa, Pariisin Luxein-

bourg-museossa (esim. ..Köyhä kalastaja". 1887i

ja meillä on Antellin kokoelmissa pastellimaa-

laus ..Naismalli". — Edeltäjinään Poussin ja

Chasseriau P. on klassillisluonteisen ransk. tyyli-

aistin huomatuin mestari. Nykyajan maalauk-
sien viivasommittelun ja koristeellisen periaatteen

vaikutusvaltaisimpana edustajana hän on Rans-

kassa vanhan italialais-keskiaikaisen monumen-
taalitaiteen eloonherättäjä, joka tällä alalla on

monen mielestä, viime vuosis:n suurin. Hilli-

tyillä, vaalean harmahtavilla värisoinnuilla ja

arkaistisesti tyylittelevällä piirustuksella hän

esittää synteetti-sesti laajoille pinta-aloille etu-

päilssä vertauskuvallisia aiheita. luovan mieli-

kuvituksen ihannoimia, juhlallisen rauhallisia ja

suurpiirteisen selviä ihmisryhmiä, jotka kuva.s-

taessaan taiteilijan aatteiden ankaran puhdasta
sävyä elävät niinkuin kaukaisen kulta-ajan olen-

not .sopusointuisessa yhteydes.sä idylliniäisen tai

ylhäisen luonnon parissa. [Vachon. ..P. de C."

(1896), L. Riotor. ..I/art et id^e. Essai sur P.

de C." (1896) ja Ren6 Jean. „P. de C." (1914).]

E. R-r.

Puy /l>y>J. Le (Le P.-enVelayl. kaupunki
Ranskassa. Auver.gnessa. Haute-Loire nimisen de-

partementin pääkaupunki, Mont Anis-vuoren rin-

teellä ja juurella. Borne-joen varrella, 3 km
Loiren vas. rannalta; 20.944 as. (1911). — Ja-

kaantuu kapeakatuiseen. synkkään vanhaankau-
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punkiin ja haii>kiiaii uiidFmpaan kniipiiiikiiu.

Tuomiokirkko i lUX)-luvultai. St.Jeau «kii»t<>

kirkko ölK) luvulta i. St. I-aureiit kirkko [V-OO

luTulta. I>u^iet4-liuin muiäto|>ut.-^si. oikeuspalat:>i,

Ldifa\rttpn muistopat.sas. muistomerkki Notre-

Dameile-Knini-* \\6 m korknii Mont .\uis'n hui-

pulla. Ylempi seniiniuiri. opettuja ja o|>ettajatar-

seminaari, pitsiteollisuuskoulu. Crozatier-musoo,

teatteri. IMispuuistuin. — Pitsien y. m. s. tava-

rain valmistusta, viina . suklaa- ja siiilvketeol-

lisuutta. Maalaistuotteiden kauppaa. H. on
roomal. aikainen .4ni(-iurn. myiiliemmin /'oi'iii»i

-IninVn.vr. Keskiajalla tunnettu pvliiinvaellus-

paikka. K. E. h.

Puy-de-D6me ( pyidi-dö'

m

I . l. Vuoristo miyös
ilonts Itume ja Vkaine df.i l'iiysi Kaakkois-

Ranskassa. Mout Doren ryiimän |>olijoisin oisa.

On enimmäkseen tuliperäistä .syntyii; yli 6utylp-

päii vuorenkeilaa ([luy). joista korkein P.-d.-D.

(1.465 m yi. merenp.). Sillä on observatori.

Merkuriuksen temppelin rauniot. — '2. Departe-

mentti KaakkoisRanskassa. e<lelliiniain. vuoriston

ympärillä, kä-sittää osia .\uvergnen ja Bourl>on-

aais'n maakunnista; S.0I6 km*. 525.91C as. (1911).

Pääkaupunki Clermont.

Pyat /•i'*'/. K^lix 1 1810-89). ransk. sanonia-

lelitikirjailija ja politikko. tuli asianajajaksi 1831.

oli radikaalisten sanomalehtien avustaja ja kir-

joitti useita kumouksellisi-en henkeen käypiä näy-

telmäkappaleita i..Les deiix serruriers". y. m.).

Kansalliskokouksessa 1S48 P. oli radikaalien joli-

tajia. Pantuna syyttee.seen osallisuudesta Ledru-

Rollinin kapinayritykseen kesäk. 1849 hän pakeni
Ixmtooseen. missä oleskeli v:teen 1S69. Julkaisi

KaifVkaan palattuaan Combat ja Xenfieur nimisiä

lehtiä, joissa olleilla kirjoituksilla joudutti kom-
munististen metelien syntymistä 1870 ja 1871.

Oli yksi Pariisin kommuunin johtajia, pakeni
kapinan kukistumisen jälkeen maasta ja palasi

Ta«ta 1880 armahdettuna takaisin. V :sta 1888

edur-taiakamarin jiLsen. A'. IV. R.

Piickler-Muskau, II r- r m a n n L u d w i g
li e i n r i r II von (178öI871i. ruhtina-s. saks.

kirjailija, meni 1813 Venäjiin sotapalvelukseen.

oli mukana .sotaretkellä .Mankomaissa ja toimi

jonkun aikaa BrOjr^en kuvernöörinä. P.-M. teki

pitkiä matkoja EuroopnÄ.sa, Pohjois- .Mrika.ssa,

Egyptissä y. m. Kli sittemmin omistamallaan
Branitzin tilalla, oli v:sta 1803 Preussin her-

rainhuoneen perinnöllinen jä-sen.. P.-M. järjesteli

maatiloilleen suurenmoisia puistoja ja puutarhoja.

Hänen kirjalliset tuotteensa ovat etupiiässä malka-
kuvauksia, jotka ovat liuomattavia elävyytensä

ja loistavan tyylinsä puolesta (..Briefe eines

Verstortienen". ...Aus .Meheme<t .Mis Reioli". ym.).
ffjudmilla .Xssinp. ..Pfirst Hermann v. P.-M.".

Petxold. ..FUrst P.-M. in seiner Bedcutung fUr

die hildeiide flarlenkunst".) K. W. H.

Pycno^onida ks. M e r i 1 ii k i t.

Pydna, entinen kaupunki Etelä-Makedoniassa;
täällä roomalaiset 168 e. Kr. voittivat Make-
donian kuninkaan Perseuksen.

Pyelitis ikreik. //i/r/o» = allas), munuaissuppi-
lon tulehilus.

PyelonefritU (kreik. /lye/o* = allas, ja nepAro'»
^munuainen), munuaissuppilota ja itse munuaista
kohtaava tulehdus.

Pyemia (kreik. ;/i/on=mätä. märkä, ja haima
= »eri) k». Verenmyrkytys.

Pygnialion / -röii/. kreik. tarulienkilii. Kyp-
rok.-iMi kuninuiis. Erään tarun mukaan liän oli

liillittöniästi raka.stunut norsuiiluiseon .\pliro(liten

kuvapatsaaÄeon. Toisen tarun mukaan liän oli

valmistanut norsunluusta neidon kuvan ja siinä

määrin rakastunut siihen, ettji .\phrixlile taipui

luinen kiihkeihin pyyntöihinsä ja antoi kuvalle

elämän. /.. 7".

Pygme /•<''/ ikreik.). nuiinaiskreik. nyrkki-

taistelu, tunnettu jo sankariajalla, saiiutuillis'

tetty ja otettu Olympialaisten kisain olijelmaan

t>88 e. Kr. — P. suoritettiin alussa paljain

kiisin. mutta myöheuimin kierrettiin nyrk.

kien ja ranteiden ympäri härännalikaisia hih

noja käsien suoj.aksi ja iskujen tehostamiseksi.

Pantiinpa tapojen raaistuessa hihnojen alla

lyijykuuliakin. A7. V. S.

Pygmee (kreik. pyg)na'xos oik. = nyrkinkokoi-

nen ; kroik. pi/;;mc' = nyrkki) . kääpiö; p:l. myto-

loginen kääpiökansa. jonka Homeros mainitseei

asuneen Okeanoksen partailla.

Pyhiinvaellus, useissa uskonnoissa tavallinen
|

sellaisilla |>aikoilla käynti, joiliin liittyy arvok-

kaita uskonnollisia muistoja tai joita niillä ta-
'

palituneiden ilmestymis- tai parantamisihnieidea

vuoksi pidetään jumalallisen voiman erityisinä
]

vaikutussijoiiia. Juutalaisten Beteliin. Jerusale-

miin y. m. pyliille paikoille tekemien jmnalan-
palvehismatkain mallin unikaan kristikunnassa-

kin tuli jo aikaisin tavaksi käydä marttyyrien

y. m. pyliimysten haudoilla, mutta suuremman
voiman tapa saavutti vasta 4:nnellä vuosis., jol-

loin Konstantinus Suuren äiti Helena kiinnitti

kristikunnan huomion .Jeesuksen elämän ja kuole-

man pyliittämiin paikkoiliin. Sittemmin tapm
|

pyhimysten palveluksen voimistuessa sai l&pi

koko keskiajan yhä hartaampaa kannatusta, kun-

nes lopulta kaikilla kristillisillä mailla, jopa usein

yksityisillä maakunnillakin oli omat pyliät paik-

kansa. Varsinkin se ajatus, että pyhillä paikoilla

käyminen oli ansiollista ja kelpasi syntien sovi-

tukseksi, lisäsi pyhiinvaeltajain lukua. Palestii-

nan rinnalla ovat p. paikkoina huomattavia var-

sinkin Xeitsyt Marialle, apostoleille ja jonkun
maan ensimäisille evankeliumin saarnaajille py-

hitetyt paikat, kuten Kooma, Tours. Compos-
tella. Loreto, Einsiedeln, Lourdes, Montserrat

i

y, m. .Suomen huomattavin p.-paikka oli P. Hen-
rikin hauta Turun tuomiokirkossa. Islamin, hin-

dulaisuuden, liudillialaisuuden. sintolaisiiudcn

y. m. idän uskontojen tunnustajat harjoittavat

myöskin edelleen alikerasti p:sta. fl. Marx. ..Das

\Vallfahren in der katliolisclien Kirclie" (1842),

H, v. Rudniki. ..Die heriihmtesten \Vallfahrtsorte

der Erde" (1891), H. Siebert, ,,Beitriige zur

vorreforinatorischen lleiligen- und Ri'llc|uien-

verehrung" (1907), Th. Trede. ,.Das Heidentum
in der römischen Kirche" (4 nid., 1889-91).]

A. J. l'-ä.

Pyhimys k-. V y li ä i ii p a 1 v e 1 n s.

Pyhiniysjäännösten juhlapäivä, keskinikai-

sessa Suomen kirkossa tammik. 20 p., jolloin ko-

koonnuttiin Turkuun P. Henrikin jäännöslen luo

jiililiinann. A. J. P-n.

Pyhimyskaappi tarkoittaa katolisissa maissa

usein jotenkin samaa kuin pyhäinjiUinnöslipas

(k«. t.l tai myöskin pyhäinkuvilla varustettua

kaapintapaista. Lavallaan pienoispyhättöä. vrt.

.\ I I t a r i.
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Pyhimyskehä ks. N i m b u s ja G 1 o r i a.

Pyhiniyslipas ks. P y b ä i n j ä ä n n ö s 1 i p a s.

Pyhimysreliikki iks. Reliikki) ks. P y-

h ä i n 1 ii ä n II ö k s e t.

Pyhimystarina I. [> y li i m y s t ;i r ii k.s. L c-

g e n d a.

Pyhittäminen dat. consecratiol. liturginen

toimitus, nimenomaan ehtoollislitnrfriassa suori-

tettava asetussanaiu lukeminen, jonka kautta
leipä ja viini siunataan pyliäiiii tarkoitukseensa.

Katolisen käsityksen mukaan tapahtuu pyhittä-

misen kautta leivän ja viinin muuttuminen
Kristuk.seu ruumiiksi ja vereksi. — vrt. Pyhi-
tys. E. K-a.

Pyhitys ilat. sanctificatio]. vanhaluterilaisen

uskonopin nuikaan armonjärjestyksen (ks. t.)

neljäs kohta. P:llä tarkoitetaan milloin Jumalan
Hengen pyhittävää työtä ihmisessä, milloin sen

tulosta, ihmisen pyhäksi tulemista. P:n ja van-
hurskauttamisen keskinäisestä suhteesta ks. V a n-

h u r s k a u t t a m i n e n. E. K-a.

Pyhitysliike, uskonnollinen liike, joka 1870-

luvulla sai alkunsa Pohjois-Anieriikan metoilisti-

sissa piireissä. Liike, jonka tunnuksena on py-

hitys uskon kautta ja sydämen täydellinen puh
distuminen synnistä, on myöhemmin levinnyt

Englantiin ja Saksaan sekä Skandinaaviaan.
Saksassa se tunnetaan seuraliikkeen ((iemein-

schaftsieucgung ) nimellä. Myöskin n. s. hel-

luntailiike, joka alkoi 1907. on haarautuma ylei-

sestä pyliitysliikkeestä. [A. J. Pietilä. ..Helluntai-

liike" imi:!).] E. Ka.
Pyhitysvaara (myös Koston-Pyhitys),

425 m yi. merenp. (19.) m yi. Kostonjärven)
kohoava vaara Taivalkosken pitäjässä, n. 25 km
kirkolta pohjoiseen. Kostonjärven länsipuolella;

suurenmoinen näköalapaikka. L. Hncn.
Pyhtää (ruots. P y t t i s). 1. Kunta, Vii-

purin 1., Kymin kihlak.. Pyhtään-Kymin nimis-

miesp. ; kirkolle Loviisan kaupungista 22 km.
Kyminlinnan rautatiepysäkiltä 23 km. Pinta-ala

278.6 km2, josta viljeltyä maata (1910) 4.526 ha
(siinä luvussa luonnonniityt 1.546 ha. puutarha-
ala 8.77 ha). JIanttaalimäärä 16.s». talonsavuja

331. torpansavuja 8 ja muita savuja 604 (1907).

5.031 as. (1913), joista ruotsinkieli.siä 2.031:

694 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelin-

keinonaan harjoittavia 289 1 19011. 497 hevosta,

1,914 nautaa (1911). — Kansakouluja 11 (19141.

joista 7 suomenkielistä; 4 kiinteätä pientenlasten-

koulua. — Teollisuuslaitoksia; Stockforsin puu-

hiomo ja salia; Sillankylän (Brobynt meijeri;

Länsikylän (Vesterbyn) Stcckforsin myllyt;
Heinlaliden ..Leantiili"-tehdas. — Vanhoja karta-

noita : Ahvenkoski (Abborfors) ja Stockfors. —
2. Seurakunta, keisarillinen. Savonlinnan
hiippak., Haminan rovastik.: alkujaan toden-

näköisesti kuulunut kappelina Pernajaan, maini-
taan kuitenkin jo 1380 eri pitäjänä, josta myö-
hemmin Turun rauhanteossa 1743 Kuotsinpuolelle

jääneet Elimäen ja Ruotsinpyhtään kappelit sekä

Anjalan rukoushuonekunta. — Kirkko harmaasta
kivestä, rak. 1320 iP. Henrikin nimikoksi) : sitä

korjautti Lorenz Creutz 1671. [R. Hausen. ..An-

tiqv. forskningsresa 1876 i Östra Xyland" (Vet.

soc. bidrag N:o 44).

j

L. H-nen.

Pyhtään saari, maa-alue Kymijoen itäisten

ja läntisten suuhaarain välissä, käsittää koko
Pyhtään pitäjän ja länsiosan Kymin pitäjää.

Pyhy, Konrad von (k. 1557), saks. aatelis-

mies ja seikkailija, tunnettu myös nimellä
Peutinger, tuli 1538 Ruotsiin Kustaa Vaa.sau
hoviin, jossa ensin saavutti suuren vaikutusvallan
ja tehtiin kuninkaan kansleriksi. Hänen neuvos-
taan ryhdyttiin laajalle ulottuviin hankkeihin
hallitusvallan keskittämi.^ieksi ja kuningasvallan
enentämiseksi. Saks.Tn mallin mukaan, samalla
kuin pantiin toimeen vaino Olaus Petriä ja Lau-
rentius AndreiEtä. kuninkaan entisiä neuvon-
antajia vastaan. Mutta syksyllä 1543 palates.saan
eräältä lälietysmatkalta Ranskasta P. äkkiä
vangittiin, syytettiin hänelle uskottujen varojen
kavaltamisesta ja sai .senjälkeen viettää loppu-
ikänsä vankeudessa, jossa lienee kuollut vasta
1557. Ä. G.
Pyhä on alkuaan jumalanpalvelusta ko.skeva

käsite, jota käytetään sellaisista esineistii ja hen-
kilöistä, jotka välittömästi kuuluvat jumaluudelle
ja ovat sen johdosta kaikesta jokapäiväisestä
erotetut. Mikä on pyhää, on koskematonta

; py-
hää tulee ihmisen vain pelolla ja määrätyltä
sääntöjä noudattamalla lähestyä, vrt. Tabu.
V;n T;n aikaisemmissa osissa merkitsee Juma
1 a n P y h y y s hänen olentonsa majesteettiutta.
joka ei ihmisen puolelta siedä ajattelematonta
lähestymistä eikä ko.sketusta vaan päinvastoin
saattaa käydä hänelle hengenvaaralliseksi. Niinpä
kuvataan Siinaiu-vuorta. Jumalan antaessa sillä

Israelille lakinsa, niin pyhäksi, ettei hengen
uhalla mikään ihminen eikä eläin saanut siihen

sillä aikaa sattua; jos joku sattui, oli se sääli-

mättä kivitettävä tai ammuttava kuoliaaksi

(2 Moos. 19io, 13). 2 Sam. 6:nnessa luvussa kerro-

taan, kuinka muuan Ussa niminen mies Jumalan
arkkia kuljetettaessa koski siihen, mutta sai tä-

män kosketuksen maksaa hengellään. Myöskin
ankara kielto Jumalan nimen turhaan lausumista
vastaan, mikä Israelissa johti siihen, ettei Ju-

malan nimeä yleensä sellaiseniian mainittu, on
yhteydessä tämän koskemattomuus-aatteen kanssa.
— Kun sitten profeettain julistuksen kautta us-

konnossa pääpaino siirtyy kulttitoimituksista

siveelliseen mielialaan ja toimintiian. saapi Juma-
lan pyhyys jonkun verran uuden sisällyksen.

..Israelin Pyhä", niinkuin esim. Jesaja usein ni-

mittää Jumalaa, osoittaa it.sensä pyhäksi v a n-

hurskaudessa (Jes. öis). Pyhyys tulee Ju-

malan siveelliseksi ominaisuudeksi, joka ilmenee

kaikenlaisen synnin vastustamisessa ja tuomitse-

misessa. Jumalan |)yhyys saattaa vaatia valitun

kansankin hukuttamista, jos se laiminlyö paran-

nuksen ja siveellisten velvollisuuksien täyttämi-

sen. — U:ssa T:ssa on profeettain kehittämä

käsitys Jumalan pyhyydestä vallitseva. Isä-

meidän-rukouksessa Jeesus asettaa Jumalan ni-

men pyhittämisen ihmisen korkeimmaksi velvol-

lisuudeksi. Mitä tähän sisältyy, selviää Vuori-

s;iarnan sanoista ; ..ei jokainen joka sanoo mi-

nulle; 'Herra. Herra' pääse taivaan valtakuntaan,

vaan se. joka tekee taivaallisen Isäni tahdon"

(Matt. 72i). Missä muutoin Urssa T;ssa teroite-

taan Jumalan pyhyyttä, kuten 1 Piet. lisi». siinä

johdetaan siitä kristittyjen velvoitus siveelliseen

elämään ja nuhteettomaan vaellukseen. — Kris-

tillisen kirkon p y h ä p ä i v i .3 t ä ks. Kirkol-
liset juhlat ja Kirkkovuosi. E. Ka.
Pyhä allianssi on se liitto, jonka Venäjän

keisari Aleksanteri I, Preussin kuningas Fredrik
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Vilhelm III ja Itäv:(llAn kei:iari Kriius 1 tekivät

Napoleonin lopulliseu liUviuii julkeeu Puriisiss»

SNVsk. -6 p. 1813. Aleksanteri I oli seu «itiuuiii-

tellut. ja seu tarkoituksena oli saada ii>koiito

politiiku.«sakin niiUirtiävuksi voimaksi : ..pyliäii

u$J<oiiiioii periaatteiden, oikeuden, rakkauden jii

- i . m |H>riaatteiden" tuli olla johtumassa hallit

«n toimia; veljeys oli vallitseva ruhtinaiden
kesken, ja kansojansa heidän tuli hallita kuin
isii lapsiaan. ..Kaikki vallat, jotica tunnustavat
oikeiksi nämii [>eriaatteet. otetaan niielihyvUUu

pyhuiiu allianssiin", sanottiin siin&. ju Euroo
pan muut vallat. |>aitsi Englanti, paavi ja Turkki,
siihen liittyivätkin. P:ssä a:ssa kuvastuu Venä-

jän keisarin mystillis uskonnollinen mieliala: hiiu

luuli kaitselmuksen nuiuruuneen hUnet hitvittä-

möiin vallankumouksen tuoman uskottomuuden ja

turmiollisen vaikutuksen : mutta sen merkitys ei

ollut tosioloissa suurenkaanarvoiuen. Taantumuk-
sellinen suunta, joka tulee esille Euroopan ruhti-

nasten yhteisissä kongresseissa v:n 1815 jiilkecn.

on kyllä usein luettu p:stU a:sta aiheutuneeksi,

mutta se oli vain jatkoa edellisen vuosisadan

suurvalta(>olitiikasta. — (Miihlenbeok, ..Efude sur

les oripnes de la Sainfe-.-Mlianoe" ; Deliidour.

..Ilistoire diplomatique de TEurope" I.J A'. O. L.

Pyhä hame, Joh. 19jj mainittu Kristuksen
yhdeksi kappaleeksi kudottu hame. Tämä kirkon
ensimäisinä vuosisatoina harvoin mainittu ja pit-

kiä aikoja kokonaan unhotuksissa ollut pyhimys-
reliikki veti yleisempää huomiota puoleensa 12 :n-

nen vuotis, alussa, jolloin pyhäinjäännösten arvo

oli ristiretkien vaikutuksesta suuresti kohonnvit.

Sitä sanottiin säilytettävän Trierin kaupun$rissa.

ja 1196 tapahtui ensimäinen näytteillepano.' Sit-

temminkin aika ajoin näytettynä p:n h:n pal-

velus joutui lS44 ankaran tieteellisen arvostelun

alaiseksi ja antoi aihetta saksalaiskatolisen liik-

keen syntymiseen. Viimeisen kerran näyttämi-

nen tapahtui 1891 lähes 2 miljoonalle henkilölle.

Kuinka vähän takeita on tämän 1 '/jXl jalan suu-

rui.sen villaisen vaatekappaleen aitoperäisyydestä.

osoittaa jo se tosiasia, että 20 muuta, etupäässä
.Xr-renteuilissa siiilytetty. kilpailee .sen kanssa
kunnia.sta. [I. Gildemeister ja H. v. Sybel, ..Der

heilipe Rock lu Trier und die 20 andern unge-

nähten Röoke" (3:8 pain. 184.51. I. N. v. Wil-
monsky. ..Der heilipe Rock. eine archäolcpische

PrUfunV' MSTBi. C. \Villems. ..Der heilipe Rock
zu Trier und seine Gepner" (1892). G. Kaufmann.
..Die I>epende vom heilipen Rocke" (2:nen pain.

I»04i.] A. ./. P-ä.

Pyhä hauta, .Jerusalemissa oleva kallinhauta.

jo-sa .leeauk-^n ruumis on levännyt. Paikalla

oli keisari Hadrianuksen ajoista asti pakanallisia

pyhäkköjä, mutta Konstantiniis Suuri antoi toi-

mittaa kuivauksia, jotka p:n h:n jälleen paljas-

tivat. Keisarin äiti Helena rakennutti paikalle

en>-imäi«en kirkon. .Siitä pitäen p. h. on ollut

kristikunnan kallein pyhäkkö, jonka omistami-
nen aiheutti keskiaialla vuosisatoja kestäviä tais-

teluita muhammedilainten ja kristittyjen välillä.

Että hauta on oikea, on todennäköistä, mutta ei

ehi|ot1oma-ti varmaa. A. J. P-ä.

Pyhä Henki ilat, HfrirituK Kanctun), kristin-

opin mukaan jumaluuden kolmas persoona. V:flsa

T:i»«a esiintyy .Jumalan Henki luomakunnan ylei-

nen» elvyttävänä voimana, myöhemmin myöskin
profetian ja henpellinen viioauden alkuperusteena.

— Li :ssa T:sstt kerrotaan evankeliumeissa, miten
I*. H. kasteessa laskeutui Jeesuksen päälle ja mi-

ten hän llenpen voimassa saarnasi ja paransi sai-

raita. Johanneksen evankeliumissa olevissa ero-

jaispuheissaan (luvut 14-17) Jeesus lupaa opetus-

lapsille P:n H :ii. jota hän nimittää Puolusta-

jaksi (ks. P a r a k I e e t t i) ja totuuden henpeksi.

Sellaisena hän on Kristuksen sijainen ja jatkaa

hänen työtänsä. — Paavali puhuu kirjeissään

Pistä 11 :stä uuden eliimän |ierusteena. P:stl
II :stä johtuvat kaikki kristilliset liyveet ja var-

sinkin armolahjat (ks. Karisma). P. H. va-

kuuttiva kristittyjä heidän pelastuksestaan ja

lohduttaa heitä kärsimyksissä. VIeensii esiintyy

P. H. U:ssa T:ssa kristityn ilimisen omasta hen-

gestä erillisenä. objektiivisena juMU\lallisena

voimana. — Kirkon opillisessa keliityksessä käsi-

tetään P. H. yllä enemmän erikoiseksi persoo-

naksi. Ensimäiset kirkkoisät eivät vielä tarkoin

erottane<>t Junialan Sanaa ja Henkeä, nuittu kol-

minaisuutta käsittelevä opinkehitys joliti välttä-

mattömästi P:n H:n yhä suurempaan persoonal-

liseen itsenäisyyteen. Sittenkuin opinkeliitys

Athanasiuksen ja Basiliuksen kautta oli tullut

päätökseen, sääsi Konstantinopolin yleinen kir-

kolliskokous 381. että P. H. on samaa olentoa

kuin Isä ja Poika ja että häntä on yhdessä Isän

ja Pojan kanssa palvottava ja kunnioitettava.

P:n H:n lähtemisestä Isästä tai Isästä ja Pojasta

olivat kirkkoisät eri mieltä. Itämaiset kirkko-

isät opettivat edellistii. .\upustinus taas jiilki-

mäistä ja Toledon synodissa .')89 päätettiin li.sätft

Xikealais-konstantinopolilaiseen tunnustukseen

sana fiUoque (ja Pojasta), minkä kreik. kirkko

myöhemmin .selitti uskontunnustuksen väärenfii-

miseksi. Kysymys on ollut jatkuvana riidan

aiheena itämaisen ja länsimaisen kirkon viilillä.

Uudempi protestanttinen jumaluusoppi käsittää

P:n H:n Isän ja Pojan hengeksi, jonka kautta

uskoville annetaan jumalallisen elämän osalli-

suus, vrt. K o 1 m i n a i s u u s. E. Ka.
Pyhäinjäännökset, Kristuksen, kuuliiisain

marttyyrien tai muiden pyhimysten ruumiit ja

niiden osat, vaatteet sekä kidutus- y. m. esineet,

jotka ovat olleet kosketuksessa lieidän kanssaan.

Kiiden kunnioitus pääsi voimaan 4:niiellä vuo-

sis., jolloin varsinkin Palestiinassa luultiin teh-

dyn tärkeitä löytöjä, ja risliretkiliike antoi tälle

pakanalliselle hurskauden muodolle uutta viri-

kettä. Huolimatta kirkon omassa keskuudessa jo

varhaisimmista ajoista asti p:n osaksi tulleesta

ankarasta arvostelusta sekä niistä monista vää-

rinkäytiiksistä. joihin ne antavat aihetta. Triden-

tin kirkolliskokous juhlallisesti hyviiksyi niiden

palvelemisen, koska ...lumala niiden kautta osoit-

taa ihmisille monta hyviiä tekoa'". Pahimpien epä-

kohtain elikiiisemispksi vaaditaan paavin liyväk-

symi.stä. ennenkuin milaiin uutta esinettä saa ot-

taa kunnioituksen esineeksi. Jokaisen kirkon

alttariin on sekä roomalaiskatolisessa että oi-

keauskoisessa kirkossa kiltketty pyhäinjäännös,

ja muuten niitä säilytetään taiteellisesti valmis-

tetuissa lippaissa, monst ransseiss» j. n. e. Roo-

malaiskatolisessa kirkossa p:iä eritylKinä aikoina

näytetään kansalle, annetaan suudeltaviksi j. n. e.

Uskonpuhdi-tajat liylkäsivilt p.. koska „ne ovat

kaikki kuolleita kapp;ileita. jotka eivät voi ke-

tään pyliittää". fK. Pfister. ..Der Reliquienkult im

Altertiim Ml" (1909. 1912). ,Sf. Beissel. ..Die Ver
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chrung der lleili^ren uiid ihrer Reliquieu iu

DcutschUind" (1S90), Tlialliofer, ,,H;uicil)uch der

katholiseliPQ Liturjrik". 1 (-:neii pain. 1S94), Yrjö
Hirn. ..Det lieliira skriiiet" (1909).] .-1. J. P-ä.

Pyhäinjäännöslipas (l;it. rdiquiarium). kato-

lilainen pyliiiinjääiiiiösteii siiiliu. joka tavallisesti

sijaitsi joko alttarilla tai sen yläpuolella ja

takana tai niyö.skin erityisessii aarrekainiiiiossa.

AIk\iaiin p:na oli inilloiii mikäkin eri maista ja

pakanakansoiltakin saatu rasia tai koruastia.

Kun näitä säiliöitä vartavasten ruvettiin mitä
runsainimalla loistolla ja kuv;vamatait<'iden ynnä
taideteollisuuden mitä moninaisimmilla keinoilla

valmistiunaan ja kori.stamaan, tehtiin ne m. m.
kirstun, sarkofagin, itse säilytettävän pyliäiu-

jäännöksen (sormen, jalan, pään t, m. s.), rinta-

kuvan, kuvapat.saan, tornin tai varsinkin kirkon
muotoisiksi, sillä niiukuin katolisen uskon mu-
kaan kirkkorakennus usein käsitettiin pyhimys-
ten hautalippaaksi. niin käsitettiin ja esitettiin

myös p, pienoiskirkoksi. vrt. Pyhäinjään-
nökset ja Pyhäinpalvelus. [Stiickelberg,

„Reliquien und Keliquiare" (1896) ; Yrjö Hirn,

„r)et heliga skrinet" (1909).] E. R-r.

Pyhäinkuvat, kaikki maalatut tai muovaillut

katolisia pyhimyksiä esittävät kuvat, samoinkuin
muutkin vihityt kuvat, joille osoitetaan kunnioi-

tusta. A. J. Pä.
Pyhäinmiestenpäivä, kirkollinen juhlapäivä

kaikkien pyhimysten ja marttyyrien kunniaksi.

Itämainen kirkko sitä viettää helluntain jälkei-

senä sunnuntaina, roomalaiskatolinen 1 p. mar-
raskuuta. Suomen kirkossakin juhla on säilytetty,

mutta sitä vietetään, jos 1 p. marrask. on arki,

va.sta seuraavana sunnuntaina. A. J. P-ä.

Pyhäinpalvelus, jo 2-selta vuosis. alkaen
kristillisessä kirkossa esiintyvä yhä laveammalle
leviävä tapa osoittaa marttyyreille ja ,,tunnus-
tajille" erityistä kunnioitusta. V:n 250 tienoilla

pitää Cyprianus kirkkoisä luonnollisena, että

marttyyrien muistoa vietettiin vuotuisilla juh-

lilla. Marttyyrin (ks. t.) kuolinpäivänä kokoon-
nuttiin hänen haudalleen, esitettiin hänen yhä
enemmän tarunomaisia piirteitä saava elämäker-
tansa ja kärsimyshistoriansa, nautittiin ehtool-

lista ja osoitettiin hänen jäännöksilleen kunnioi-

tusta. Kun vainot 4:nnellä vuosis. loppuivat, al-

koivat kuuluisat erakot ja muut askeetit, evan-

keliumin julistajat, kirkon opettajat y. m. etevät

kristityt saada osakseen samaa kunnioitusta kuin
marttyyritkin. Apostolit ja muut Raamatun hen-

kilöt nauttivat sitä jo vanhastaan. Kaikkein suu-

rin oli Neitsyt Marian kunnia. Näin kasvoi

pyhimysten luku kasvamistaan, sillä heidän pal-

velemisensa vastasi täydellisesti pakanuudessa
eläneen, sankareita palvelleen, taikaesineitä käyt-

täneen kansan tottumuksia. Kullakin paikkakun-
nalla oli lopulta oma p a i k a 1 1 i s p y h i m 3' s.

jolle kirkko oli pyhitetty, jonka jäännökset oli-

vat sen pääalttarin alla kätkössä ja jolle uhrat-

tiin vihkilahjoja j. n. e. Usein tapahtui, että

kirkon paikalla olleen pakanallisen temppelin
vanha pakanallinen jumala muutettiin pyhimyk-
seksi, jollei suorastaan, niin siten, että jotain

hänen ominaisuuttaan osoittava sana tehtiin pal-

veltavan pyhimyksen ominaisnimeksi. Samalla
siirtyivät epäjumalan juhlan yhteydessä pidetyt

markkinat. huvitukset j. n. e. pyhimyksen
nimikkopäiville. Lapsille annettiin pyhimysten

nimiä, joten nimipäiväin viettäminen oli oikeas-

taan s u o
i
e 1 u s p y h i ni y k s e n kunnioitta-

misia. Kirkon opettajat pitivät näitä tapoja kai-

kin puolin kannatettavina, mikäli pyhiä ei pal-

veltu, vaan ainoastaan kunnioitettiin, ja kirkollis-

kokouksissa tehtiin samansuuntaisia päätöksiä.
Mutta kansan suuret joukot tietenkään eivät voi-

neet tehdä eroa näiden käsitteiden välillä, ja niin
muodostui p, keskiajalla todelliseksi alempain,
välittäväin jumalolentojen palvelemiseksi. Pyhi-
mykset olivat muka eläissään hankkineet itsel-

leen hyveillään ja kärsimyksillään suuren ansio-

varaston, ja sen nojalla he voivat menestykselli-
sesti rukoilla .lumalaa niiden puolesta, jotka hei-

hin turvaantuivat. Oli pyhimyksiä, kuten Neitsyt
Maria, jonka puoleen saattoi kääntyä kaikissa
asiois.sa, mutta tavallisesti heillä oli joku erikois-

ala, jossa heidän ihmevoimansa oli osoittautunut
luotettavaksi. Ruttoa vastaan auttoiviit Rochus
ja Sebastian, silmätautia vastaan Ottilia, Klaara
ja Lucia, hammastautia vastaan .Apollonia, Anna
suojeli raskaita vaimoja, palvelijoita, vuorimie-

hiä y. m.. Joosef puuseppiä. Luukas maalareita,
Gregorius opiskelevia, Crispinus suutareita, Gal-

lus hanhia, Antonius sikoja. Jos pyhimys oli

uhrannut elämänsä jollekin maalle, oli luonnol-

lista, että hän oli kuoltuaankin sen edustajana
Jumalan luona. Sentähden espanjalaiset kunnioit-

tivat Jaakob vanhempaa, unkarilaiset Tapania,
ruotsalaiset Eerikkiä, suomalaiset Henrikkiä.

Apu tuli, kuteu arveltiin, joko suoranaisena Ju-

malan vastauksena pyhimyksen esirukouksiin, tai

hänen taianomaisesti vaikuttavien jäännöstensä,

tai ilmestystensä kautta, .\lkuaan p. oli sii-

hen nähden kokonaan kansan vallassa, että pyhi-

mykseksi tunnustaminen riippui vain siitä. Mutta
kun pyhimysten luku täten kasvoi suunnattomiin
ja moni arvotonkin saattoi kohota tähän kirkon

korkeimpaan kunniaan, oli kirkon pakko järjes-

tää p:ksi julistaminen laillista tietä. Sittenkuin

ensin piispat olivat valintaa harjoittaneet, otti

paavi asian omiin käsiinsä (1170), Pyhimykseksi
julistamisessa on kaksi astetta: autuaaksi julis-

taminen dat. beatificatio). jonka kautta asian-

omainen korotetaan määrätyillä paikkakunnilla

kunnioituksen esineeksi, ja pj-himykseksi julista-

minen (lat. canonisatio) , joka nostaa hänen yleis-

kirkolliseen arvoon. Kristilliselle taiteelle p.

on tarjonnut suuren joukon oivallisia aiheita. —
vrt. M a r i a n p a 1 vei u s. [E. Lucius, ,,Die

-Anfänge des Heiligenkults in der christlichen

Kirche" (1908), A. Dufourcq. „La ehristianisa-

tion des foules. £tude sur la fin du paganisme

populaire et sur les origines du eulte des saints"

(3:s pain. 1907), P, Saintyves, ,.Les saints suc-

cesseurs des dieux" (1907). D. H. Kerler, ..Die

Patronate der Heiligen" (1905).] A. J. P-ä.

Pyhä isä, paavin (ks. t.) kunnianimi.

Pyhäjoen vapaaherrakunta, joka käsitti

85 ",'54 manttaalia Pyhäjoen. Merijärven, Ou-

laisten, Haapaveden ja Kärsämäen pitäjissä, lali-

joitettiiu 1652 kuvernööri Klaus Bjelkenstjernalle,

mutta siirtyi hauelta 1655 vaihdon kautta Johan
Oxenstiernalle. Tuloja se tuotti (1653) 1,462 ta-

laria.

Pyhäjoki (ennen myös Petä- 1. Patajoki),
joki Pohjanmaalla, pit. 166 km, sadealue n.

3.095 km'. P. alkaa ..Suomenselän" luoteisreu-

nustalta. n. 124 m yi. merenp. olevasta Pyhä-
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jiiive^tä. virraleu polijoista ju hiotletta kulili

Folijanlahle<:n ja laskien j^iiheu kululellti »iitiliaik'

r-iUu Pyhäjoeu kirkonkylän etelS|>uolitsr. 1'. oi>

PoLijiiiiiiiaan vultajokia. sen raiuiallu tai liilii.s-

töllii on 5 kirkonkylääkin, uimittain KUrsuinlien.

Haapaveden. Oulaisten, Merijiirven ja PyliUjoeii.

9<4kä PyliUjitrven kirkonkylä s;iniaiininiisen jär-

ven rannalla; rannikot varsinkin keski- ja ala-

juoksun varrella tilieäänasuttuja ja liyvin viljel-

tyjä. P:u kevättulvat ovat aikoinaan liiottaueet

|>uljuu turmilta läliinnnille ympäristöille, mutta
niiden voimakkuus on saatu välieneniään lukui-

sien kuskenperkausten avulla. P:n alajuoksulla

eroaa pääväylästä liaara va.semmalle. juosten

Merijärven kautta ja yhtyen taas n. peninkul-
maa alempana varsinaiset^n P :een ; nykyjään.
Meriuirven laskemisen jälkeen, on täs.sä haarassa
vettä vain korkean veilen aikana. ITfll-luvulla.

jolloin myös P:n (lerkaus toimitettiin, kulki jo-

kea myöten vilkas liikenne Savosta Polijaiiinaan

rannikolle: nykyjäiin P. on enää vaivoin veneellä

kuljettava, osittain kelvotonkin kuljettavaksi.

—

Huomattavimmat sivujoet ovat: Kärsämänjoki
(ks. t.l ja Piipsanjoki ikuivatun Piipsjärven

kautta) oikealta. — P. tuo mereen korkean ve-

den aikaan 364 m' vettä sek :ssa. matalan veden
aikaan :15 m'. — P:n 67 koskesta, joissa llydro-

prafisen toimiston julkaiseman koskiluettelon mu-
kaan on kaikkiaan 8 saliaa sekä 39 myllyä, ovat

tärkeimmät (mainitun koskiluettelon mukaan esi-

tettvinäi :

K- r-5*

-

^ £ ^ "Z 3 ^ - "

j

Simi
Teollisuus-
laitoksia

3i 3
'

5«|

V>n>-tp>lonkoski . i,-»o 9j> 4.200

RuDiU- . . . 100 2* i320
Saan- , . . 300 3j 3,480 M.vll.v.

_ 630 U 2.976 Saha, mylly.
n Älspu 800 3j) 6,080 Saha. mylly.
Mi<-lus-

. 530 Za 4.0M Mvllv.
SOO u 8,120 Mvllv.

jakosicl . . fWO aj, 7.760 Mvllv.
Oulaisirn- . . 940 6j 18..il5 Saha, 2 myll.v».
Inraa- . . .

_ Ij 4.:i:K Mvllv.
Hlr»l- .120 2j 7.G67 2 myllyä.
VUr*- . . . «0 1.4 .V:t:!:i 'i mvllvA-
Mannuton- 14« 1.. BHir, 2 mylly».
Tynki-
Lohlkarlo-
Pyh»- ^aha, myllv.

1 NaisiPD- . . l/Vj *.: liMj.v: Mylly. "

|K»U- . . 800 3ji 16,707
Innnialon- ia Pyvn-

1
ko«k'i 700 *J> 19.093 Mylly.

Haapakmki . . . 30O U 7,280 Mylly.

iPtikJiiintn mulutara:

MouruDkrMkrt . . — ^'uuhiomo, 4 sa-
tiaa, mylly.

KilnklllnkMkl . . . 5S0 3j 2,902 2 sahaa.

'''' '' '*uhaara:

1 . . . 300 7.. 27,627 3 sahaa.
. . . 208 U 7,499 Saha.

P:ea (»illoi.^ita Petajokea) myöten määrättiin
Pälikinäxaaren rauliaxta il.'i23) ensimäinen Huol-
aio ja Venäjän välinen raja kulkemaan Pohjan-
lahteen. /,. Unen.
Pyhäjoki «ennen myö» Petä joki). 1.

Kunta. Oulun I., Saloiaten kihlak.. Pyhäjoen-
Merijurven Oulaidten nimiHmlesp. ; sijaithee »a^

mannimiM^n joen »uulla Pohjanlahden rannikolla,

kirkolle Kiuihen kaupuii<;ista :>'J km. Oiilaisteo

a.seiiialla ii km. Pinta-ala ,"il(l.» km', josta vil-

jeltyä maata |1910i 0,8T:i ha tsiitiä luvussa

luontionniityt 8.883 ha). Manttaalimäärä 4s*'/m,
talonsavuja 4(i2. torpansavuja IS ja muita sa-

I

vuja 12 (19071. 4.878 as. (1913»; 628 ruokakun-
t:ui, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan liar-

I
joittavia 481 ilöOll. 519 iievosta. 2.660 nautaa

i
119111. — Kansakouluja 4 1 19141. Sää.stö|iaiikki.

Oulaisten lääkärillä vastaanotot kahdesti kuussa
P:n kunnassa. Haara-apteekki. — Teollisuuslai-

toksia: Hourunkoskeii puuhiomo (.\. .^antaliolmR

o.-y.l; Pyhäjoen osuusineijeri ; Halusen. liiiukin

ja Kittilän myllyt. — Maanviljelyksen ohella

huomattavana elinkeinona kalastus rantakylien

asukkailla. — Historiallisia muistoja :
^'

p p ii r i n

ja Viirteen y. m. taistelupaikat, joissa Suo
men nrmeian jälkijoukot I.(i\vt'nlijelniin. v. l)fi-

belnin. v. Es.senin. Palinfeltin y. m. johdolla

puolustautuivat urhokkaasti Kulnevin johtaniaiii

venäläisten etujoukkojen hyökkäystä vastaan
16 p. liuhtik. 1808. tuottaen viholliselle suurta
vauriota, täytyen kuitenkin Klin^-sporin käskystä
peräytyä. ..Ilanhikivi", jota pidetään Pälikinä-

SiUiren rauhan aikuisena rajakivenä. — Kirkon
kylä ..Polijankylä"' sijait.see Pyhäjoen suun poh
joispuolella. — 2. Seurakunta, konsistorilli-

nen. Kuopion hiippak.. Kalajoen rovastik.; kuu-

lunut todennäköisesti alkujaan Saloon, mutta ero

tettu siitä eri pitäjäksi jo ainakin 1,'>73. P:een
ovat aikain kuluessa kiiiiluiieet .seuraavat nyky
jään itsenäiset khrakiinnat : Pyhäjärvi. Kärsä-
mäki. Haapavesi (Haapajiirven ka|>pelin nimelläl,

Oulainen ja Merijärvi. — Kirkko puusta, rak.

1844 (C. L. Rn<!eliii piirustusten mukaan).

[H. Schulman. ..Taistelu Suomesta 1808-1 «09".

Siv. 60-68.] /,. n nm
3. Puuhiomo yllämain. pitäjässä. Ilouruii-

kosken (ks. Pyhäjoki, joki Pohjanmaalla)
varrella, omistaja A. Santaholma o.y.. raken-

nettu 1905. valmistus 1.000 ton. hiottua v">'
massaa. Johtajana insinööri .\. K. Santaholma.— Tyiiväestö 25 henkeä. f,'. E. K.

Pyhäjoki (rtiots. Heipä), muinainen kunin-
kaankartano Perniön pitäjässä, mainitaan jo 1347.

V. 1441 se lahjoitettiin Naantalin luostarille. .Ai

komuk.sena oli siirtää luostari tilalle Karin-

kylästä, mutta tuuma jäi toteuttamatta, paikka
kun ei ollut kaikin puolin sopiva ja kun luostari

seur. v. sai lahjaksi tarkoitukseen pareinniin

soveltuvan Ailoksen tilan Raisiossa. P. p.vsyi liios

tarin hallussa kenties v :een 1556 saakka. Myö-
hemmin se oli uudelleen kruunulla v:een 1684.

Nykyään on lähellä Perniön Pyhäjoen kylää vä

häisiä raunioita, joita on arveltu luostariraken-

nusten jäännöksiksi. Ne ovat liiiiltavasti kuiten-

kin sikäläisen kuninkaankartanon jäännöksiä.

sillä luostarin jierustamishommiin on paikalla

tuskin ehditty ryhtyä, [llist. arkisto X.MI: II. i

»iv. 10-13; Finskt Museum 1896 siv. 85-88; AI
bum utp. nv ,\lio avdclninp II »iv. 33-36.]

A. Es.

Pyhä joukko, Pelopidaan tlielialaJHista nuoru-
kaisista muo<lostama valiojoukko. Sen avulla Epa-
meinondiLs ratkaisi T,euktraii taistelun 371 e. Kr.

Kliaironeian taistelussa 338 e. Kr. p. j. kaatui

viimeiseen mieheen. />. T.

Pyhäjärven hoitoalue ks. Hoitoalue ja

M e t H ii u h o i I o 1 a i t o H.
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Pyhäjärven rata i H v v i n k ä ä n-P y li ii j ii r-

V e 11 rata), vk.sityinoii kapearaiteinen rautatie

Hyviiikiiiiii asemalta Karkkilan tehtaalle Pyhii-

järven pitiijiissii ; pit. 44,tsi km, sivu- ja haara-

raiteiden pit. 8,400 km, raideleveys 0.;s m, suu-

rin nousu 0,!i. pienin kiiyristyssiide 100 m

;

vetureita 4. matkustajavaunuja 2. tavaravau-

uuja 60 (1912). Alkuperiiiset rakennuskustan-
aukset 1,839,098 mk. (siiuil valtion avustus
300,000 mk.). Myönnytys radan rakentamiseen
annettiin 2.! p. jouluk. 1907. Kataosan llyvinkiiii-

Kytiijä (11 km) rakennutti kamariherra Hj. Lin-

der ja se avattiin viiliaikaiselle liikenteelle jo

8 p. maalisk. 1909: 1910 otti radan haltuunsa
erikoinen osakeyhtiö (O.-y. HyvinkääPyhiijiirvi
jiirnviigs a.-b.), joka suoritti radan jatkamisen
Karkkilan tehtaalle: riidan loppuosa (Kytäjä-
Karkkila. n. 33 kmi. avattiin viiliaikaiselle lii-

kenteelle 7 p. marrask. 1911. Senaatti oikeutti

osakeylitiön 29 p. lokak. 1913 heti avaamaan koko
radan yleiselle liikenteelle. — Rataa kiiytti v. 1912
52,337 "matkustajaa; tavaraa kuljetettiin 99.000

tonnia. Tulot (1912i 214.984 mk. ja menot
177,410 mk. L. Hiien.

Pyhäjärven vapaaherrakunta kiisitti 58 '/•

atraiimaata ja 101 talonpoik:ia Pyhiijiirven pitä-

jässii Karjalassa ja oli 1650 annettu sotaneuvos.

vapaaherra Otto von Yxkull-Gylleubandille. Se
tuotti 1.2.n.') talaria vuotuisia tuloja. A". G.

Pyhäjärvi, lukuisien j ii r v i e n nimi Suo-

messa : nimityksellä on todenniiköisesti yhteyttä

pakanuudenaikuisten, pyhinä pidettyjen paikko-

jen kanssa. Monista P:istä tärkeimpinii mainit-

takoon :

1. Uudenmaan 1 issä, Iitin ja Jaalan pitii-

jissä. Kymijoessa (ks. t.) ; siinä yhtyy Kymi-
joen alkuosan tuomiin, sekä Kirkkojärven ja

Pelinginselän kautta virranneisiin vesiin. Vuohi-
järven y. m. kautta, koillisesta laskeva suuri

Mäntyharjun reitti: muista P:n lisävesistä mai-
nittakoon P:n luoteisnurkkaan. Kimolanlahteen.
laskeva Ilonjoki. P. on niinmuodoin Kj-mijoen
vc-äistön alin keskusjärvi, johon kokoontuneet laa-

jain vesialueitten vedet, siten ylityneinä. lähtevät

P:n eteläisimniästä päästä mereen. P. on Ruot-
salaisen jälkeen suurin niistä jiirvistii. joita Kymi-
joki muodostaa Päijänteestä lähdettyään, suurin

pit. luoteesta kaakkoon 15 km. suurin lev. 5 km.
suurin syv. n. 16 m. pinta-ala 42,s km-, pinnan
korkeus 65 m yi. merenp.. ollen jotenkin samalla

tasolla ylempänä olevan Kirkkojärven kanssa.

Länsi- ja pohjoisrannat korkeampia kuin itä- ja

etelärannat, yleensä niemissä korkeita ja jyrk-

kiä, lahdissa matalampia, paitsi korkearantai-
se.s.sa luoteeseen pi.stäviissä, vuonomaisen kapeassa
Kimolanlahdessa. Saarista on huomattavin Hii-

densaari länsipäässä, keskellä Pelinsrinselkään

vievää salmentapaista osaa: harvinaisen laaja

ja ihana näköala ympäröiville vesistöille saaressa

olevalta H i i d e n v u o r e 1 1 a. joka vasta viime
aikoin;i on joutunut yleisempään huomioon. —
P:llä säännöllinen laivaliike Kimolanlahteen, Jaa-
laan ja Voikkaan (ks. K a u s a 1 a n-L e i n i n-

selän rata). [E. Blomqvist, ..Kymijoki ja

sen vesistö" (Lisiä Suonien hydrografiaan TT.

teksti siv. 113).]

2. tludenmaan l:ssä. Artjärven ja L a p-

t raski n pitäjissä, suurin pit. n. 8 km itä-

koillisesta länsiluoteeseen, suurin lev. n. 3 km,

pinnan k(ukeu> :;n m yi. merenp. P:stä laskee
lv os k e n k y 1 ii n j o k i (ks. t.) mereen (Per
najanlahden pohjaan). — Koillisrannikolhi .'\rt

järven kirkko.

3. Turun ja Porin 1 :ssä. Säkylän. Euran.
Il o n k i 1 a 11 d e n ja V 1 ä n e e n pitäjien alueella,

suurin pit. luoteesta kaakkoon 20 km. suurin
lev. n. 9 km, saaret pieniä ja harvalukuisia.
Koillisrannikclla esiintyy runsaasti hiekkakiveä.
Itärannikot kauniita hietikoita, lounais- ja osa
länsir:intaa kallioisia, muuten moreenisora- tai

hiekkarantoja. Pohja kauniin hienon hiekan peit-

tämää. Koillisr:intaa pitkin kulkevalta harjulta
(Säkyliissä) erinomaisen kaunis näköala järvelle.
P. laskee Eurajokea myöten Raumanmereen.
— Koillisrannikolla sijaitsee Säkylän kirkonkylä,
lähellä eteliipilätä Vläneen kirkonkylä: Eurajoki-
varres.sa, lähellä P:n pohjoispäätä Kauttuan teh-
taat, jonne päiiltyj' Rauman radalta haarautuva
Kiukaisten-K:uittuan rata. — Säkylässä harjoi-
tettiin ennen huomattavaa talvikalastusta P:stä
(kalaa vietiin runsaasti m. m. suoraan Pietariin).

4. Hämeen 1 :ssä, Pirkkalan pitäjän alueella

(itäisin pää vain pistää Messukyläiin). tärkeii

keskusjärvi Kokemäenjoen vesistössä: sii-

hen laskevat pohjoisesta Tammerkosken kautta
Näsijärveen keräytyneet laajain vesialueitten ve-

det ja etelästä Vanajaveden reitti (siihen keräy-
tyneine Längelmäveden ja Hauhon reitteineen

y. m. lisävesineeu). P:n suurin pit. n. 15 km,
suurin lev. n. 3 km. pinta 77 m yi. merenp.. suu-

rin syv. n. 50 m. P. on eteläpäässään. kahden
puolen Luodon saarta yhteydessä samalla tasolla

olevan Sorvanselän kanssa, jonka kautta Vanaja-
veden reitin vedet virtaavat P:een; laivaväylii

kulkee saaren länsipuolitse n. s. .Sotkanvirtaa

myöten. — Pohjoisrannalla näkyy m. m. Pirkka-
lan kirkko. Pitkäniemen mielisairaala. Maatia-
lan kartano: etelärannalla Sankilan. Valkilan

ja Haikan kartanot : itäpäässä Hatanpään kar-

tano ja pohjoisempana Tampereen kaupunki.
Rannikot tiheään a.suttuja ja hyvinviljeltyjä.

Pitkin pohjoisrantaa kulkee Tampereen luona
Pyynikin harju, jolta myös P :lle kaunis näkö-

ala. — Vilkas laivaliike Tampereelta P:n eri

laitureihin sekii eteläpuolella olevien vesistöjen

liikekeskuksiin i Vesilahdelle. Lempäälään j.n. e.).

— P :stä lähtevät vedet Nokianvirtaa myö-
ten Kuloveteen ja siitä edelleen Kokemäenjokeen.

5. Hämeen l:ssä, Tammelan pitäjässä.

Loimijoen (ks. t.) latvoilla Kokemäenjoen
vesistössä, suurin pit. n. 7 km. suurin lev. lähes

5 km, pinta 97 m yi. merenp. P:een laskee sen

kanssa jotenkin samalla tasolla oleva Kuivajärvi

idästä, sekä Talpianjärvi Kalliojitrven kautta lou-

naasta. Pohjoisrannalla Tammelan kirkko.

6. Viipurin l:ssä, Karjalankannaksen kaakkois-

osassa Pyhäjärven pitäjässä: pohjoisranni-

kolta lähtee leveähkö luoteis-kaakkoissuuntainen

niemi, jonka ympäri järvi kiertiiä hevosenkengän
muotoisesti, niemen ympäri itäisen lahden poh-

jasta läntisen pohjaan n. 20 km. Saaria vähän,

rannikot enimmäkseen hieta- ja savirantoja.

Pinta 19 m yi. merenp. (14 m yli Laatokan).

P:n huomattavin lisävesi on idänpuolella oleva

Yläjärvi. P. laskee Kiimajärven ja Konnitsan-

joen kautta Vuoksen pohjoiseen haaraan.

7. Viipurin ja Kuopion läänien rajalla, Uuku-
niemen. Kesälahden ja Kiteen pitii-
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jissi. Vuoksen ve>i'itöou kuultivu siiarekiis

liiouuoniliana j&rri. rannat miitkai>iii liililicn jii

iiiciiiirn rikkomia, suurin pit. eteläisiiiiinitstU

lahdesta Pubukseeu D. 4ö km. iiintaulu ii. 2Ö0 km-',

pinnan kork. n. SI ni rl. nierenp. Polijoispuo-

le»saan P. syvässi Srrjiisalmessa ulitautiiu aivan
ka|>eitlen rnntaiiyräidtMi väliin, leveten tiins |>oli-

joisenipauu pieniksi seliksi. Itärannikon |>ohjois-

o&ossa pitkä Papinniemi erottua JuiirikkasaI

mella P:een yhtyviin Atäskönjiirvi nimisen os.in

varsinaisesta P:stä. P. laskee |>olijoista kohti

Oriveteen kahta eri tietä, nimittäin l'uhok.*oii

kosken kuutta ja luuiiempiUi lliiskosken kantta.

puälaskuväylU käy Puhoksen iks. t.l kautta.

Aikaisempi laivaliike iPuhosKesälahtiUuku-
nienii-Annikänniemi) . joka varsinkin Ke.sälahden-

Annikännienien välillä aikanaan oli huomattava
(vrt. Puruvesil. on nykyjään lakannut. Etelii-

rannikolta pistävällä leveähköllä niemellä lUiku-

niemen kirkonkylä ja länsirannalla Ke.suhihden

kirkonkylä.
S. Mikkelin l:ssä. Pieksämäen pitäjän

länsiosassa. Kymijoen vesistöalueella. Mänty-
harjuo reitin latvoilla, suurin pit. lähes 9 km.
suurin lev. n. 3 km : laskee pienten jokipalasten

ja Järvien kautta Kyyveteen, joka taas Puula-

veteen j. n. e. — Pieksämäen pitäjussii on
toinenkin pienempi P.. n. f> km kirkolta kaak-
koon; pit. n. 4 kni: kuuluu Vuoksen vesistö-

alueeseen, laskee Ruokojärven. Pyhitynjoeu y. m.
kautta Joroisten vesiin j. n. e.

9. Vaasan l:$sä. Saarijärven pitäjässä.

Kymijoen vesistöalueessa, suurin Saarijärven
reitin järvistä, pit. 18 km. suurin lev. ti.t km.
pinta-ala 64. km', pinta n. 120 m yi. niercnp.,

saueulue ">04 km'. Hannat osittain korkeahkoja,
osittain taas matalia ja soisia. — P. laski aikai-

semmin yksinomaan itärannikoltaan Pienen-

Lum|ieroi.sen kautta Isoon-Lumperoiseen. Saari-

järveen. Summasjärveen j. n. e. ; nykyjään kul-

kee sitä tietä vettä ainoastaan korkean veden
aikaan, mutta P:n pääla.skuväylä käy järven
eteläpäästä. 1852 kaivettua Parantalan kanavaa
myöten suoraan .Summasjärveen (..kanava'' on
nykyjään muuttunut luonnolli.sen laskujoen luon-

toiseksi).

10. Oulun 1 :8sä. Pyhäjärven pitäjässä.

Pyhäjoen latvajärvi, suurin pit. n. 25 km.
pinta n. 124 m yi. merenp.. pintu-ala n. 1.35 km';
järven muodoille ovat ominaisia monet pitkät lah-

det ja niemet; pohjoispiiäss-iän P. kapenee lähes

peninkulman pituisek-i lalideksi. länsirannikolla
ovat Emolahti. .'siioneiilahti ja Kivilahti huomat-
tavimmat. kaakk'Mjn pi-<tä;i laajasuinen Maiin-
»elänlahti; niemixtu ovat huomattavimmat Emo-
niemi ja \'uohton emi .•M-kii Kivilahtca pohjois-
p.,,.i„i... 'Tjoittava pitkä niemi (länsirannikon
'•' Rannat yli^i-nsä louhikkoisia ja

ij.. : Tärkeimmät saaret; .SelkiisJiari. Rita-

»lari. Iloiik.i-:iari y. m. — Länsirannikon pohjois-

Oi^aona pienellä niemekkeellä Pyhäjärven kirkon-
kylä. — P. lajskee Pyhiijokeu myöten Pohjan-
lahteen. — Kaloista tärkein on muikku.

11. Ylläolevien P:ien lisäksi mainit-
takoon vielä seuraavat: Uudenmaan I :Hsä Pyhä-
järven pitäjän kirkolla. MiiHlionjoen vesistö-

alueella ipit. 1 '/> km. pinta 7.1 m yi. merenp.l:
Hämeen I -.»ni Hauhon ja T u u 1 o k s e n ra-

jalla. Hauhon reiti>i-.ä Kokemäenjoen vesistiissä

isuurin pi). 7 km): Viipurin I :ssä 3. niniittäin

I Impilahdella Koiriiiojan latvoilla ipit.

3 km) ja 2 Suoja r veliä Suojoen vesistössä

(Suuri P.. pit. 7 km ja Pieni P., pit. 3 km)

;

Mikkelin I :ssä Juvan pitä ässä. Vuoksen vp

sistöaliieella (pit. ,'> knii : Oulun I :s.sä 4, iiiinit

täin Suomussalmella li ueii vesistiissä ipit.

3 km). Sodankylässä Pyhätunturin polijois

puolella Kemijoen vesistössä (pit. 3 km). Kitti
Iässä .'\akenus- ja Pvliätuntiirien viilis.sä (liiiias

joen vesistössä ipit. 2 km) ja Inarissa \'asko

joen vesistössä ipit. 4 km). /.. Il-nrn.

Pyhäjärvi, kolmen pitäjän nimi.

>i. 1. K u n t a. L'(i(lonniaan L. Lohjan kihlok..

Pyhäjärven nimisniiesp.; kirkolla Karkkihm
asema. Pintaala 237. s knr. josta viljeltyä maata

1 19101 3.430 lia isiinä luvussa liioiiiionniit\ l 059

ha, viljaakiusvava kaskimaa e.«o lia. puutarha ala

5.1) hai. Mantt.aalimäärä 20.i<a>. taloiisavuja 87,

torpansaviija 160 ja muita savuja 389 (1907).

4.966 as. (1913), joista ruotsinkielisiä 52; 922

ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona

476;Ila ja teollisuus 334:llä (1901). 738 hevosta.

2.246 nautaa (1911). — Kansakouluja 8 (19l4i

Yhteiskoulu (2-luokkaineu [1914] i. Säästöpankki.

Vlid_\spaiikin haarakonttori. Kunnanlääkäri yli-

teinen Pusulan kanssa. Ilaara-apteekki. Sai-

raala (yksityinen). — Teollisuuslaitoksia: Kark-
kilan ruukki (ks. t.) ja Valtolan puuhiomo;
Pitkiilän saha: yhtiömeijeri; Karkkilan ja Nä-

rön myllyt ja sahat (vesivoimalla käyvät). —
Kirkonkylän erikoisiiimitys N y h k ä I ä. — Kun
nan postiosoite: Pyhäjärvi U. 1. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen. Porvoon hiippak., Lohjan
rova.stik.: kuulunut alkujaan Viiniin emäseura-

kuntaan kappelina (perust. n. 10541, erotettiin

omaksi khrakunnaksi sen. päät. 20 p:ltä jouliik.

1801. Vanha nimi Pahajärvi. — Kirkko
puusta, rak. 1781 (korj. 1872 sisältä). [A. J. Hip
pin.i;. ..Beskrifninjr öfver \i(litis sookeii" (IH45I.

b. 1. Kunta. Viipurin I., Käkisalmen kihlak..

Pyhäjärven nimismiesp. ; kirkolle Sairalun rauf.i-

tica.semalta 57 km. Käkisalmesta 26 km (,.Pyliä-

järven susema" uudella lliitolanKaasulin radalla

tulee sijaitsemaan 4 kin:n päässä P:n kirkotta);

22 km Sort an lahden (ks. t.) satamasta.

Pinta-ala 521. i km', josta viljeltyä maata (1910)

9.500 ha (siinä luvussa luonnonniityt 3.773 ha,

viljaaka.svava kaskimaa 122. i> ha. puurtarha-ala

5,11 ha). Manttaalimäärä 78, is, taloiisavuja 615.

t<irpaiis;ivuja 51 (1907). 7,180 as. (1913): 1,158

niokakunlaa, joista maanviljelystä pääelinkciiio-

nimn harjoittavia 915 (1901). 907 hevosta, 2,935

nautaa (1911). — Kansakouluja 8 (1914). Kon-
nitsan mnamieskoulii. .Säästöpankki. — Teollisuus-

laitoksi;! : Itiiskan mylly ja saha; Taubilaii mylly.

— \'anlioja kartanoita: Tauhilan (Touvilan) ja

Konnitsan hovit. - Kirkonkylän nimitys Pyhä
kylä. — Kunnan postiosoite: Pyhäjärvi Vi. I.

-- 2. Seurakunta, keisarillinen. .Savonlinnan

hiippak.. Käkisalmen rovastik.; P:n alue kiiiihii

iiiltaisemmin Sakkolan kreik. -katoliseen seurakiin

tuiin, kunnes täällä .syntyi oma liiterilaini-n

seurakunta lOOO-Uivulla. käyttäen silloin kirkko-

naan osittain Käkisalmen, osittain Sakkolan liite

rilaisen seurakunnan kirkkoa. Vv. 1042-1735 P.

oli yhdisteltynä Kiikisalmeen. .senjälkeen oma
erillinen khrakunta. Kirkko puusta, rak. 1704

(korj. 1902).
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c. I. Kunta. Oulun 1.. Haapajärven kihlak.,

Pyhäjärven-Kär.sämiieii nimismiesp. ; kirkolle

Kiuruveden laivaraniuLsta 43 km, Iisalmesta 90 km
(talviteitse 70 km), Ylivieskan rautatieasemalta

100 km. Piutuala 1.341,o km=, josta viljeltyä

umata (1910) 10,6(58 ha (siinä luvussa luonnon-
niityt 7.492 ha, viljaiikasvava kaskimaa 3,78 ha,

puutarha-ala 5,oi ha). Manttaalimäärä 43"/,, ta-

lousavuja 371, torpansavuja 76 ja muita savuja
301 (1907). 6.474 as. (1913); 1,005 ruokakuntaa,
joista maanviljelystä pääelinkeinonaan luirjoitta-

vi.i'888 (1901). 600 hevosta, 3.602 nautaa (1911).
— Kansakouluja 7 (1914). Säästöpankki. Ap-
teekki. — Teollisuuslaitoksia : Kuusenmäen, Päivä-

rinteen ja Lanipahou höyrysahat (ynnä myllyt) ;

Vesikosken mylly (ynnä sahalaitos). Meijereitä:

„Kansallismeijeri" ja Kuusenmäen meijeri. —
Kunnan postio.soite: Pyhäjärvi O. 1.— 2. Seura-
kunta, kousistorillinen. Kuopion hiippak.. Kala-
joen rovastik. ; perustrttu kappeliksi Pyhäjoen
emäseurakuntaan n. 1647, siirrettiin 1856 vasta-

perustetun Kärsämäen khrakunnan kappeliksi,

määrättiin erotettavaksi omaksi khrakunnaksi
keis. käskykirj. 1 p:ltä lokak. 1861 (ensimäinen
vakinainen khra v:sta 1862). — Kirkko puusta.

rak. 1897. [T. Jatkola. ..Lehtiä Pyhäjärven O. 1.

pitäjän historiasta" (Pohj. -pohjalaisen osakunnan
kotiseutujulkaisuja ,,Jouko" I).] L. H-nen.
Pyhäjärvi (ven. ^i-jatozerskaja). kunta Au-

nuksessa, Petroskoista länteen, Säämjärven
kunnan kaakkoispuolella, kuuluu Petroskoin piiri-

kuntaan. As. 3.425 il905). — Kunnanhuone Pyhä-
järven kylässä. Petroskoista Aunuksen-kaupun-
kiin vievän valtamaantien varrella. L. H-nen.
Pyhäkoski, Oulujoen (ks. t.) suurin koski,

Utajärven ja iluhoksen pitäjissä, alkaa n. 10 km
Utajärven alapuolella olevasta Sotkajärven su-

vannosta; heti siitä lähdettäessä joudutaan P:n
voimakkaisiin yläkoskiin Paskokoskiin ja

Pälliin, joista viimeksimainitussa ovat P:n
mahtavimmat tyrskyt. Alempana, lähellä Muhok-
sen rajaa, alkaa varsinainen ..Pyhä", P:n pi-

tempi yhtenäinen alaosa, joka valtavana ryöppyää
kauniiden metsäisten rantaäyräidensä välissä,

muodcstaa paikoitellen jyrkkiä mutkia (tunne-

tuin Leppiniemeu mutkai. P:n monista ko-

vemmista , .korvista" mainittakoon : Häikiö, Lou-
heikko. Leppikorva ja Pvhänliere. P. on kosken-
laskussa Oulujoen mieltäkiinnittävin osa. — P:n
pit. 20 km, putouskork. 56.; m. hevosvoimamäärä
keskivedeu aikaan 197.317, korkean veden aikaan
756.000 ja matalan veden aikaan 136,080 (Suo-
men voimakkain koski); koskea alas tu-

lee keskiveden aikaan 261 m' vettä 1 :ssä sek :ssa

(korkean veden aikaan 1.000 m' ja matalan ve-

den aikaan 180 m^i. — P:n omistaa nykyjään
valtio, ostettuaan 1913 ja 1914 suuren joukon
maatiloin P:n rannoilta. L. H-nen.
Pyhäkoulu 1. sunnuntaikoulu on eng-

lantilaista alkuperää. Kirjanpainaja Robert
Raikes (1735-1811) perusti v;sta 1780 .alkaen

ensin kotipaikassaan Gloucesterissa, myöhemmin
muis.sakin Englannin kaupungeissa p:ja. joihin

kaduilta koottiin köyhiä lapsia. Opettajina toi-

mivat palkattomat opettajat ja opettajattaret.

Oppiaineina olivat lukeminen, kirjoittaminen ja I

sin pitää harjoituskokouksia opettajille ja p:n
tarkoitukseksi käsitetään jotenkin yleisesti lap-

sen per.soonallinen kääntyminen. Pohjois-Ame-
riikassa alkoi p.-työ metodistipiispa Asburyn
vaikutuksesta 1785. V. 1816 muodostui suuri yh-
distys : ,,Ne\v York sunday-.school union" ja 1824
„American suuday-school union". .Vmer. p:n peri-

aatteet ovat seuraavat: 1) johto on säännöllise.sti

kirkollisten toimihenkilöiden käsissä, 2) opetusta
antavat aina palkattomat opettajat, 3) mah-
dollisuuden mukaan on koko seurakunnan nuo-
riso saatava p:uun ja 4) opetus supistuu yksin-
omsian uskontoon. Nämä periaatteet ovat sittem-
min p.-työs.sä tulleet käytäntöön.
Saksassa oli J. H. Wichernin vaikutuksesta

1800-luvun keskivaiheilla alkanut melkoinen p.-

harrastus sisälähetystyön yhteydessä. Mutta va^ta
amerikkalaisten W o o d r u f f i n ja Bröckelman-
nin toimesta tuli p.-työ v:n 1864 jälkeen Sak-
sassa yleiseen käytäntöön. Työtä on johtamassa
1875 perustettu „Comit6 fiir Förderung der Sonn-
tagsschulsache in Deutschland".
Suomessa aloitti p.-toimen heränneissaar-

naaja J. Fr. B e r g h ollessaan Nurmijärven kap-
palaisena. V:sta 1826 alkaen hän perusti seura-

kuntaan p:ja käyttäen opettajina etupäässä en-

tisiä rippikouluoppilaitaan. Harjoituskokouksia
pidettiin kerran kuussa. Opetusaineina olivat:

tavaus. sisäluku. raamatunhistoria ja katekismus.
Kun senlisäksi laulettiin, muodostui p. hartaus-
hetkeksi, johon vanhempaakin väkeä otti osaa.

Toinen p:n merkkimiehistä maassamme on tuo-

miorovasti A. G. Borg, joka toimiessaan v :sta

1857 Kuopion laajan seurakunnan kirkkoherrana,
pani p:t siellä kukoistavalle kannalle. Hänkin
kasvatti kunnollista opettajistoa näytet\inlion ja

harjoituskokousten kautta. V. 1872 liän perusti

Kuopiossa ensimäisen paikallisen p.-yh'listyksen.

P:lle Borg asetti kaksi tehtävää: sen tuli olla

lapsille hartaushetki, mutta sen ohella myöskin
antaa varsinaista opetusta. Lauluila oli p. aloi-

tettava ja lopetettava. Tämä olijelma ou maas-
samme sittemmin p:ssa ollut käytännössä. ---Suo-

men ensimäisessä yleisessä kirkolliskokouksr-ssa

1876 Borg esitti anomusehdotuksen yleisen sun-

nuntaikouluyhdistyksen perustamisesta maahan.
Anomusehdotus ei tosin vienyt jjerille, kuu k:it-

sottiin asian kuuluvan yksityisen toiminnan va-

raan, mutta aate ei iui^enkaan kuollut, vaan johti

enuen pitkää pyhäkouluyhdistyksen (ks. t.) perus-

tamiseen. [A. O. Blomberg, „Pyhäkoulun ja kodin

käsi- ja rukouskirja" (1891), A. V. Lyra. „Eippi-

kouluuu valmistava kristillisyyden opetus" (1884),

B. C. Eohde, „Pyhäkoulusta" (V889), E. Hyvärinen,

..Käsikirja maaseurakuntiemnie pyhäkouluille"

L. Ingman, „Johdatus Raamatun historian opet-

tamiseen", I (1908), Eeiehert, ..Lapsen sielun-

elämä" (1909). V. Valli ja A. Vallenius, ..Pyhä-

koulu, kokoelma lasten saarnoja toisen vuosiker-

ran teksteihin" (1910), A. Keihänen, „Pyhäkou-
lun laulukirja" (lS:s pain. 1912).] E. K-a.

Pyhäkouluyhdistys (= Suomen evankelis-luteri-

laiuen sunnuntaikouluj-hdistys). Suomen p:n pe-

rustamiseen ryhtyivät Helsingin kaupunginlähe-

tvksen pyhäkouluopettajat 1886. Sittenkuin asiaa

varten valittu komitea oli valmistanut säännöt,

nämä asianomaisenuskonnon pääkohdat. V. 1803 syntyi ,.London sun-
I

s.Tivat nämä asianomaisen vahvistuksen toukok.

day-school union", jolla p:n kehitykseen on ollut i 26 p:nä 1887. Yhdistyksen perustava kokous pidet-

vaitava vaikutus. Englannissa alettiin myös en-
|
tiin Tampereella elok. 23 p. 1888. Johtokunnan

:«. VIT. Painettu •;„ 15
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pub(«iijoktajann ovat toimineet : rovasti A. V.

Lyni I1S891904) ja v :sta 1904 tolit. Lauri Ing
mun. Siliteeriuä ja nintkaäaaruaajiiiia on v :sta

lfiy>< ollut pastori Koli. IleriilH-rf: ja v:-ila 1'.I12

kirkkoliprra Kaarlo Kivpkiis. V, 191(i oli ylidis

tykseu joliJou alla toimivien pyliiikotiliijeu luku-

mitiirä S.ööO, opettajien lukumäärä 1(3.:>:>S ja uppi-

laittea 1T0.T28. — Melkein alusta alkaen on p.

julkaissut ..PyliUkoululeliteä" ja ..Lasten pyliii-

koululeliteil" ynnä vastaavia ruotsinkielisiä leli-

tiä. V. 1911 oli edellisen tilaajamäUrä n. i.SOO

ja jälkimäisen n. ti.OOU. Ruotsinkielisten lehtien

tilaajamäärä on ollut paljon pienempi. [E. Kilpe-

läinen. ..Suomen pyliäkoulu" (19121.] K. Ka.
Pyhä liitto ks. P y li ä allianssi.
Pyhältö, useiden Suomessa tavattavien paikko-

jen uimi. joka luultava.sti on yliteydes.sii paka-

nuudenaikuisten kiusitysten kanssa. Niitä on

Velikalalidelln P:n kylä. joka uuden ajan alussa

oli eri verokuntana: I^nipäälässä P.. jonka läliei-

syydessii korkea, jylliä vuori: Marttila.ssa y. m.

Pyhämaa ennen P y li ä m a a n Luotot. 1.

Kunta. Turun ja Porin I.. Vehmaan kihlak..

yksi osa kuuluu Uudenkaupunjrin-Uudenkirkon
nimismiespiiriin, toinen I^itilan-Kaunian-Kotlis-

joenPyliäraunau nimismiespiiriin. saaristopitäjä

Raumanmeressä pohjoiseen Uudestakaupunjrista;

kirkolle l'udestakaupun<:ista 25 km (talviteitse

20 krai. Raumalta :iO km. Pinta-ala 60.t km',

josta viljeltyä maata (1910) 801 ha (siinä luvussa

luonnonniityt 271 ha). Maiittaalimiiärä 12"/j«.

talonsavuja 55. torpansavuja 40 ja muita savuja

190 (1907). — 1.402 as. Il9i:{). kaikki suomen-
kielisiä. 295 ruokakuntaa, joista 78: Ha pääelin-

keinona maanviljelys. 5G:lla merenkulku ja 52 :11a

kala-ttus (19011. — 114 hevosta. 404 nautaa (1911).

Kauppalaivastoon kuului 1910 28 purjealusta

(yht. 2.067 netto rek.-ton.l. — Kansakouluja 1

(1914). Säästöpankki. — P:n nimenä oli ennen
myös P a h a m a a. joka nimitys johtui siitä.

että P:n saariston asukkaat olivat muinoin
peljättyjä merirosvoja. — 2. Seurakunta.
kcnsi-.tnrillinen. Turun arkkihiippak.. \'ehmaaii

rovastik. V. 16.39 I^itilan (1. Untanialan) emä-
seurakunnaita erotettu khrakunta: siihen kuu-

luvasta mannermaan osasta muo<lostettiin 1688

P:han kuuluva Kolidaisten kappeli. jonk:i

kirkko 1782 muutettiin emäkirkoksi. joten P. sil-

loin muuttui edellämainitun kap|>eliksi. V. 1908

(«en. päät. 7 p:ltä helmik.) mäiträtttiin molem-
mat seurakunnat (P:n Luoto ja P:n Roh-
dainen) erotettaviksi eri khrakuiiniksi. saari-

«eurakunta Pyhämaan nimellä ja manner-
neurakunta Pyhärannan 'ks. t.) nimellä:

eroaminen tapahtui lopullisesti 1911. jolloin saari-

seurakunta lai oman khran. — Kirkko harmaaista

kivestä, rak. 1804: jälellä on myös vanha. 1667

rak. kuuluisa ..uhrikirkko". jonka uhriarkku
tuotti vielä vv. 1800 1906 Smk. 22.20:5. [K. Kil-

linen. ..Muinaisjäännöksiä Vehmaan kililakun-

na.HHa" (Suom. miiinaism. yhd. aikak. VII. sivv.

144 601.] — S. Saari. Raumanmeressä. Rauman
ja L°udenkaupunt.'in keskivälillä, kapeitten veaien

erottama mantereelta: suurin pit. n. 12 km;
«aari muridostaa päilosan samannimistä pitäjilä.

— 4. P:n Rolidainen ks. Pyhäranta.
L. Tl-nen.

Pyhä Neitsyt k». .Maria ja M a r i a n p a 1-

v e I u ^.

I Pyhäuhengenhuone (ruots. helgiandsbus) oli

I

keskiajalla tavallinen nimitys kaupuni;eissa ole-

I

ville vaivais- ja sairashuoneille. Niihin oli usein

vielä yhdistetty erityinen ..spitaaliluioiie" nimen-

omaan spitanlitaiitisia. ja muitakin sairaita var-

ten. Turussa oli ..Pjliänhensren"' talo .Xninpiisten

imolella. vauhimpina aikoina nähtävästi aivitn

likellä Aurajoen yli vievän sillan toista, piuitji;

myöhemmin se siirrettiin kauemimus Puolalau-

iiiäelle. Sen läheisyydessä ja yliteydessii oli Pyhän
Yrjänän hospitaali imainittu 135:'<l. Myös Viipu
rissa oli p.. jonka hoidosta piti huolta erityina

Pyhänhenjrenkilta. ja siihen yluiistetty hospitaali

(1455). P:ita pidettiin kirkollisina laitoksin

joiden kustantamiseksi osa kirkonkymmenyksisti
oli miuirätty. [L. \V. Fagerlund, ,, Finland
leprosorior". "l ilSSO).] K. O.

Pyhän Hengen vuodattaminen, .\p. t. 2i'

kerrottu helluntai-ihme. josta kristillinen kirkko

lukee ])erustamisensa. Mitä tilaisuudessa todella

tapahtui, on kertomuksen perustuksella vaikea

yksityiskohtaisesti määritellä, mutta piiäasiaksi on

katsottava sitä uutta heukielämää, joka kristi-

kunnan esikoisissa syntyi. Tapaus on antanut

useille taiteilijoille, kuten Tiziauille, Rubensille

ja Karl Begasille, aihetta kuuluisiin taideluoniiin.

A. J. Pii.

Pyhän Henrikin syntymäpäivä. Suomen suo-

jeluspyhimyksoii kiKijiiipäiviiä. tammik. 19 p:ä)i

vietettiin koko Ruotsin valtakunniussa juh

lallisesti hänen syntymäpäivänsä nimellä, koska

hän oli silloin syntynyt taivaalliseen elämään.

Turkuun kokoontui silloin paljon kansaa, ja juh-

liin liittyi markkinat. Keskiajan lopulla päivB

muutettiin Suomessa tammik. 20:nncksi.

A. J. Pä.
Pyhäniemi. 1. Maatila Hollolan pitäjässä Vesi-

järven rannalla 21 km Lahden kaupungista luo-

teeseen. kUsittiiä nyk. 7 '/a manttaalia, n. 5.500 ha.

Emätila on ratsutila. P:n pyörätehdas, saha ja

tiilitehdas. Suurenmoiset ka.svihuoneet (m. m.

viinirypäleitä). Tilalla on, ensi kertaa maa»
samme. otettu äskettäin käytiintöön höyryauni.

l':n omisti IGOO-luvun lopulla Hollolan kirkko-

herra, rovasti (1. F. Herner. Hänen tyttäriensä

naimisliittojen kautta se joutui Oyllenbögel- ja

Björksten suvuille. Viime vuosis:n alussa omisti

sen Ammondt-suku, sittemmin hovineuvos C. J.

Collin (puoliso synt. Ammondt), varatuomari

C. O. Collin v:een 1910 ja insinööri Altiert Collin

v:een 1912, jolloin sen osti tilan nyk. omistaja

(1915) konsuli 11. van Gilse van der Pals. Kauppa-
hinta oli 1,500,000 mk. A. Es.

2. Pyörätehdas yllämain. maatilalla, pe-

rusti 1900 C. O. Collin. Tehdas työskenteli alku-

aikoina vaikeissa olosuhteissa; valmistus oli aiottu

ulkomaille vietäväksi, mutta se ei kyennyt kil-

pailemaan tammesta y. m. s. puulajei.sta valmis

lettujen tuotteiden kanssa. Nyk. tuotteet myy
dään etupäässä kotimaassa; valmistus käsittiiä.

paitsi kärrynpyöriä (10.200 paria 1914), nyk.

myös puisia hihnapyöriä (172 kpl.), lapion-, kir-

veen- y. m. varsia (02.000 kpl. y. m.) arvoltaan

250,000 mk. — Isännöitsijänä on agronomi

A. \Vahren. - Tvöviicstö 74 henkeä (1914).

E. K. K.

Pyhän Olavin luostari k.s. Turun luos-
tari.
Pyhän ruumiin Juhlapäivä, 1264 vietettlvHksi
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-.:iiiilett\ . l\ii>tukM'ii niiiniiiii ja vereu muuttumit;-
• ipiu voiUo:i ylistävä katolinen juhlapäivä, jota.

vietetään kolnnnaisuudcn sunnuntaita seuraavana
torstaina. Juhlamenojen liuippukohdiin uuiodostaa

julilakulkue. jossa kannetaan siunattua ehtoollis-

leipää kansan palvottavaksi. Juhla on katolisen

kirkon loiston ja valta-aseman räikeimpiä ilme-

iiemismuoto|a .1. J. P-ii.

Pyhän ruumiin lipas ks. M o n s t r a u s s i.

Pyhäntä. 1. Kunta. Oulun 1., Haapajärven
kihlak., Piippolan-Pyhänuäu-Pulkkilau-Kestilän
nimismiesp. ; kirkolle Oulaisten ja Iisalmen rauta-

tiea.semilta n. 9il km. Pinta-ala 765.s km*, josta

viljeltyä nuiata (]910) 1.615 ha {siinä luvussa

luonnonniityt S94 ha). Manttaalimäärä lö^-°;ooo.

1,911 as. (1913). ISl hevosta, 1.320 nautaa (191 1).

— Kansakouluja 3 il914). Säiistöpankki. — Teol-

lisuuslaitoksia: Pyliännän. Tavaskengäu, Aho-
kylän ja Viitamäen meijerit. — 2. S e u r a-

kunta, keisarillinen. Kuopion hiippak., Raahen
rovastik.: määrättiin erotettavaksi Piippolan

emäseurakunnasta omaksi khrakunnaksi sen. päät.

25 p:ltä tammik. 1899 (eroaminen tapahtui 1 p.

toukok. 19091. — Kirkko puusta, rak. 1906-07

(vihittiin 12 p. tnnimik. 1908i. L. H-nen.
Pyhän Yrjänän hospitaali ks. Pyhän-

h e n g e n h u o n e.

Pyhän Yrjön kanaali (engl. St George's Chan-

nel), salmi Englannin (Walesin) ja Irlannin vä-

lissä, yhdistää Irlannin-raereii eteläpiiiia Atlan-

tin valtamereen ; kapeimmalla kohdallaan 62 km.
Pyhäpäivä, päivä, joka on omLstettu kristil-

lisen seurakunnan jumalanpalveluksilla vietettä-

väksi ja jolloin ei yleensä työtä tehdä. P;iä ovat

paitsi sunnuntait kristillisen kirkon juhla-

päivät.

Pyhäranta i ennen Rohdainen 1. Pyhä-
maan R o h d a i n e n ; ruots. R o h d a i s)

.

1. Kunta. Turun ja Porin 1., Vehmaan kihlak..

Laitilan-Kodisjoen-Pyhä rannan-Rauman nimis-

miesp. (joka käsittää myös osan Pyhämaata) ;

kirkolle Uudestakaupungista 28 km, Raumalta
30 km. Pinta-ala 130. s km-, josta viljeltyä maata
(1910) 2.012 ha (siinä luvussa luonnonniityt 435 ha,

puutarha-ala S.ss ha). Manttaalimäärä 23 *'/ioo.

talonsavuja 114. torpansavuja 43 ja muita savuja
437 (1907). 2.745 as. (1913): 567 ruokakuntaa,
joista 213:11a maanviljelys pääelinkeinona (1901).

252 hevosta. 780 nautaa (1911). — Kansakou-
luja 4 (1914). Säästöpankki. — Kirkonkylän eri-

koisnimitys Rohdainen. — 2. Seura-
kunta, konsistorillinen. Turun arkkihiippak..

Vehnuian rovastik.: nuiodostettiin 1688 kappeliksi

i.,Kohdaisten kirkkokunta") Pyhämaan emäseura-
kimtaan, mutta 1782 P. muuttui emäkirkoksi.
jolloin entisestä emäkirkosta tuli P:n alainen

kappeli (vrt. Pyhämaa). — Kirkko kivestä,

rak. 1907-09. [a'. M. Tallgren. ..Suomen Hilligen-

leiltä" (Matkailijayhdistyksen vuosikirja 1908,

sivv. 16-22) : K. Killinen. ..Muinaisjäännöksiä

Vehmaan kihlakunnassa" (Suom. muinaism.-yhd.
aikak. VII. sivv. 144-60).] L. H-nen.

Pyhä risti, Hattulan vanhan kirkon nimi.

jolla nimellä se keskiajalla oli tunnettu pyhiin-

vaelluspaikkana. Suomen rajojen ulkopuolella-

kin.

Pyhäristi, Muolaan pitäjän entinen nimi.

Pyhä Rooman valtakunta. Saksan valtakun-

nan virallinen nimi vv. 962-1806.

Pyhäsaari ks. V a 1 ;i m o.

Pyhäselkä. 1. J ä r v i \'uoksen vesistöalueessa.

Oriveden koillispuolella; suurin pit. n. 30 km.
suurin lev. 14 km, suuriu mitattu syv. 46 m
(länsiosassa), pinta n. 76 m yi. merenp. Saarist.i

huomattavimmat: Pyhäsaaret (keskellä P:;Ul);
Tikansaari, Suurisaari, Pesolansaari, Matinsaari
y, m, (lounaisosassa). Huomattavin niemi oii

tiheäänasuttu Kaskenuiemi luoteisrannikolla. P:u
koillisnuinikoUe hiskee Pielisjoki (ks. t.)

ja pohjoisrannikolle Höytiäi.sen kaivanto (ks.

H ö y t i ä i n e n). Lounaa.s.sa. jossa P :n vedet

liittyvät Oriveteen (Jänisselän. Hämeeuselän.
Ukonselän y. m. välityksellä), on P:n rajanakapea
ja pitkä harjunuiiucn Tikansaari, jonka molem
missä päissä olevien kapeiden salmien. Tikan-
salmen ja Vuosalmen, kautta P:n vesillä on
yhteys lounaispuolella olevaan Jäni,sselkään. —
P :n koillisrannikoUa sijaitsee Joensuun kau-
punki, itärannalla Xiittylahden kansanopisto.
— P:llä on vilkas laivaliike. niin paikallisliiken

teen muodossa, kuin myös reitillä Joensuu-Savon-
linnii j. n. e, — 2. Uusi kirkkoherrakunta,
joka on parhaillaan (1914) muodostuksen alai-

sena Kiihtelysvaaraan y. m, pitäjiin kuuluvistii

alueista Haramaslahden ympäri.stöllä Pyhäselän
kaakkoispuolella : alueen asukasluku n. 3,900

(1911), manttaalimäärä 21,94J4, — 3, ks. Pyhä-
vesi. /,. H-iien.

Pyhä sota ks. I) z i h a d.

Pyhä sydän, Jeesuksen ruumiillinen sydän
uskonnollisen palveluksen esineenä. Palveluksen
alkuunpanijana on pidettävä salesilaisnunnaa

Marguerite-Marie Alacoquea (1647-90) Paray-le-

Monialin luostarista Bourgognesta, mutta voi-

maan se on päässyt jesuiittain toimesta. V. 1765
paavin ensi kertaa hyväksymä p:n s:n palvelus

sai varman aseman, kun paavi Pius IX 1856 mää-
räsi sille erityisen juhlan, joka oli vietettävä

Kristuksen ruuiuiin juhlaa seuraavana toisena

perjantaina. Siitä pitäen p. s. on kuulunut uu-

denaikaisimpiin katolisen hurskauden esineisiin.

[Noidin, ,,Die .\ndacht zum heiligen Herzen Jesu"
6:s pain. 1001 i.] .1. J . P-ii.

Pyhä synodi, täydelliseltä nimeltään ..pyhin
hallitseva s y n o d i", Pietari Suuren 1721

perustama Venäjän kirkon korkein hallitus-

virasto. P:n s:n valta käsittää koko kirkol-

lisen elämän, kuten lainlaadinnan ja -käytön,

kirkkokurin, opilliset asiat j. n. e. Jäseninä on
sekä pappeja että maallikoita. Papiston edusta-

jista Kiovan, Pietarin ja Moskovan metropoliitat

sekä Grusian eksarkka ovat vakinaisia, kaikki

muut jäsenet nimittää keisari. P. s. on kaikessa

Venäjän kirkon päämiehen, keisarin, alle alistettu.

Hänen edustajanaan virastoa johtaa yliprokuraat-

tori. [J. Silbernagl. ..Verfassung und gegenwär-
tiger Bestand .sämtlicher Kircheu des Orients"

(2:nen pain. 1904): L. K. Götz. ..Kirchenreeht-

liche und kulturgeschichtliche Denkmäler Alt-

russlands. nebst Geschichte des russischen

Kirchenrechts" (1905) ; Milasch, ,,Das Kircheu-

recht der morgenländiseher Kirche".]

Pyhät ks. P y h ä i n p a I V e 1 u s.

Pyhä Tapani ks. Tapani.
Pyhät sodat, muinaisessa Kreikassa amphik-

tyonien päätöksen mukaan käydyt sodat, jotka,

tarkoittivat Delphoin suojelemista. 1 :nen pyhä-

sota n. 600 590 e. Kr. Krisaa vastaan: sen muis-
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tok:ii perustettiin pytliolitisrt kilpailut. 2:neu
prh& »otu Ö55';t46 e. Kr. pliokilaisiii vitsttuiu, jol-

loin Pliilippos II :u apu oli tar|HHMi. o:s pyliii

sola oSSt-oSS e. Kr. Aliiplii»Mia vustiiau.

/,. T.

Pyhntunturi. t. Tuuturi Keniijitrven ja Sodan-
Lyl&u pitujiiiu rajalla, ii. 4 peniuk. KeniijUrvoM

kirkolta. P:»sa on 'i p&Uosaa. joiitu luutisin kor-

kein (526 m yi. nierenp.) : vuorilaji piiiiasialli-

se*ti kvartsiittia. [E. lliiyrc^n. ..Oin vejjetationen

p* PyhBtunturi" (..Terra". 1914. siv. :iö 48).] —
2 I. Pyhä vaara Kuusamonsa, n. 21 km kir-

kolta iMihjoiseen. kuuluu Rukatunturin ja Valta-

vaaran kanssa sauman tunturiryhmiiän. korkeus

n. 4.i0 m yi. mereup. ; vuorilajiltaau kvartsiittia,

metabasiittia ja konglomeraattia. — :>. Kitti-

IBs$ä, n. 2.') km kirkolta länteen. Aakeunstuntu-
rin läusi- jn Linkukeron eteliipuolelln: korkeus

n. 550 m yi. merenp. : vuorilajiltaau kalevaista

kvartsiittia ja konirlonieraattia. — 4. Kittilässä,

n. 15 km kirkolta luotee.seen, Kätkiituuturin

lounaispuolella ; korkeus n. 'iOO m yi. mereup.

;

vuorilaj iltaan kvartsiitteja ja kalevaisia liuskeita.

/.. Il-n.cn.

Pyhävesi imyös Pyhäselkä), järvi Mänty-
harjun reitissä Lahnaveden kaakkoispuolella, suu-

rin pit. 9.7 km. suurin lev. :!.> km. pinta-ala

20.« km', pinta 81 m yi. nierenp. P:n yhdistää

sen itSpääs.sä. samalla tasolla olevaan Kalaveteen
Kiepinsalmi, jonka yli .Savon rata ja sen vierellä

Mäntyharjulta pohjoiseen vievä maantie kulkevat

siltaa myöten. •— I'. laskee lansipiUistäiin Pyhä-
kosken kautta Mäntyharjun reitin pohjoisesta

päin tulevaan päävesiväylään. — Etelärannalla

Mäntyharjun kirkonkylä. L. Il »en.

.Pyhävuori (ruots. B ö t o m b e r g e t). 130 m
yi. nieri'n|i. kohoava vuori Ktelä-Pohjaumaalla,
Karijoen ja Lapväärtin pitäjien rajalla: jo van-

hastaan tärkeä maamerkki merenkulkijoille.

Pyhä öljy. Uustestamentillisen esimerkin mu-
kaan 'Mark Oli: Lniik. lO»-. .Jaak. 5it) oli kir-

kossa vanhimmista ajoista asti tapana voidella

sairaita öljyllä, jota pidettiin jumalallisten voi-

main välittäjänä. Pian alettiin käyttää öljyä

myöskin erinäisis.sä vihkimys- ja jnmalanpalve-
lustoimituksi.'isa. Kumpainenkin tapa on säily-

nyt katolisi.ssa kirkoissa. Tehdään ero pyhän,
8. o. juhlallisesti vihityn, ja ainoastaan siunatun
öljyn välillä. .Vine on oliiviöljyä, johon muuta-
mia tarkoituksia varten lisätäiin jopa 40:kin eri

ainetta. Täydellisin kaikista (kreik. khrisma, my-
ron). jota käytetiiän esim. kasteenvahvistukscssa,

piispain, alttarien jn kalkkien vihkimisessä sekä
keisarin kruunaukse'isa, on piispain, jopa, itä-

maisessa kirkossa, korkeimpien kirkollisten arvo-

henkilöiden voimistettava määrättyjä menoja nou-
dattaen. Papiksi vihkimisessä, kuninkaan kruu-
nauksessa, sniraslen voitelemisessa, kasteveden,
kirkkojen, kellojen vihkimisessä y. m. käyte-
tään ainakin rMjmalnis katolisessa kirkossa puh-
dasta vihittyä oliiviöljyä. A. ./. /'-«.

Pyknidi ks. .Sienet.
Pykniitti, e|»ijnlo, sälöiseksi kiteytynyt ja

läpinäkymätön t o p a a s i-muunnos. E. M-nen.
Pyknometri (kreik. /(i/fci/o'» = tiheä, ja melrnn

= mittai. pieni lasipullo nesteiden ja jauhomaisten
aineiden ominaispainon Iks. t.) tutkimista varten.
— P:ksi sanotaan myös erästä paperin vahvuu-
den mittauskojetta. U. H:n.

p.vkniftp.viim.

Pyksis (kreik., = rasia), hostian (ks. t.) säi-

lytysrasia.

Pykälä 1. p a r a j; r a f i. 1. .\laosasto, johon
jokin esitys, tavalli.sesti tieteellinen tai muuten
järjestelmällinen, aineen sisältöön nälidoii ou
jaettu. — 2. Se merkki (§), joka siihen liittyvän

numeron kera ilmaisee uuden tiillaiseti osnn
alkavan. P:äii käytetään varsinkin tieteellisissä

tiH)ksissa .sekä lakiteksteissä, jotka useinuniten

jakaantuvat lukuihiu ja p:iin; joskus jaoitus ou
vielä moninaisempi, lyhyissä laeissa taa.sen on
usein yksistään p.-jako. Useisso laeissa ei kuiten-

kaan ollenkaan käytetii jakoa p:iin. vaan artik-

keleihin: harvinaisempaa on. että artikkelit ovat

jaetut p:iin. P:issä. jotka kilsittelevät useita toi-

siaan lähellä olevia asioita, käytetään toisinaan

monienttijakoa. A'. E.

Pykäläpyörä 1. p o r r a s p y ö r ä, hihnapyörä
(ks. t.). joka on usean yksinkertaisen hihnapyö-
rän yhdistymä. niiu että läpi-

mitta asteittain vaihtuu. P:iä
käytetään kuten kaikkia hilina-

pyuriä parittain : suurinta läpi-

mittaa toisessa jiyörässä vastaa

pienin läpimitta toisessa. P:iä
käytetään, kun talidotaan muut-
taa toisen alcselin pyörimisnopeus; liihna silloin

siirretilän sivuittain toi.sesta yksinkertaisesta

pyuräparista toiseen. Säteet ovat määrättävät

siten, että hihnan pituus on niuiittiiinaton. .loa

hihna on risteilevä, saadaan yksinkertainen sääntC

Oi-j-fci = Oj-f-tj = Qj-l-fcs; jos käytetään avonaista

hihnaa, tulee kaava monimutkaisemmaksi, mutta
jos akselien välinen etäisyys e on iso säteeseen

verrattuna, voidaan avonaistakin hilinaa varten

käyttää samaa yksinkertaista kaavaa kuin ristei-

levää hihnaa varten. E. S-a.

Pylades fpyla'dis], kreik. taruhenkilö, Stro-

phioksen poika, Oresteen (ks. t.) hyvä ystävä ja

asetoveri kaikissa hänen vaiheissaan. L. T.

Pylkönmäki. 1. Kunta, Vaasan 1., Laukaan
kihlak. ; kirkolle Myllymäen rautatieasemalta 30

km. Pinta-ala 369 km"'. 2.305 as. (l!)l(t). Kansa-
kouluja 4 (1914). .Säästöpankki. (P. on omana
kuntana v:sta 1914 alkaen.) — 2. Seura-
kunta. Porvoon hiippak., Saarijärven rovastik.;

muodostettu rukoushuonekunnaksi osista Saari-

järven ja Karstulan pitäjiä arm. luvalla 23p:ltä
joiiluk. 18."i8. määrättiin erotettavaksi omaksi
khrakunnak.si sen. päät. 18 p:llä tammik. 1898

(eroaminen tapahtui 1914|. Kirkko puusta, rak,

1800. L. n-nen.

Pyloonit (kreik. pi/liYu. monikko pylffnea, <
pyliii ]>ortti). korkeat, kaidat, katkaistun pyra-

midin tapaisesti suippenevat muin.-efrypt. temp-

pelin sisäilnkäytäväii sivustavat torniparit. Ikku-

noita p:ssa ei ollut, sileillä etusivuilla vain fiuirao

jättiläiskaavaisissa kuvissa ja kirjoituksissa kers-

kailee urotöistään. Trtokoristuksena p:n edessä

usein oli lipputankoina mastopuita, faaraojen ia-

tiivi.T, jiiltiliiispatsaita tai obeliskeja. V-o N.

Pylorus ks. Maha.
Pylos, kaksi kaupunkia I/Oiinais-Kreikassa.

L .Vestorin asuinpaikka; sen jätteet W. Dörpfeld

väittää tavanneensa nyk. Kakovatoksen luona

Kliissä. - 2. .Satamakaupunki Messeninn länsi-

rnnnikolla; pcloponnesolais-soda.ssa tärkeä, kun
ateenalaiset 425 e. Kr. olivat sen valloittaneet.

r,. T.
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Pylpyrä ks. P I o k i.

Pylväs, pvstysuoraan vaikuttavia kuormituk-
1,1. vaakasuoria palkkeja ja kaaria kannattava,
-••inimiten silinterinmuotoinen, irrallinen ja jä-

iinöity pystytuki (kolonna) puusta, kivestä tai

ruulasta. Ainoata, alusta alkaen kivityylin vaa-

I inuiksista lilhfenyttä, egypt. ..protmloorilaista"

|i:tä lukuunottamatta p:n alkumalli on ollut ty-

vineen maahan kuopattu tai kivi.alustalle (plin-
t i 1 1 e) nostettu ja siten maankosteudelta suo-

jattu pyöreä, sileä puupatsas. monumentaaliark-
kitelituurissa vähitellen vaihdettu kestävämpään
kiviseen, 1800-luvulta alkaen rautaiseen, kuormi-
tusten ollessa suuria ja vähäisen tilan ottavaa
tukimuotoa kysyttäessä (kannatuskykyyn nähden
kiven, puun ja raudan suhde 1:10:100). P:n tär-

LOTHOSp PAPVeUJ-p PALnU-f HAlHoR-p f^^PAPYBU!

izcriAfn

TTQKl/S

keyttä sekä rakenteellisena palkkeja ja näiden
välityksellä kattoja kannattavana, avonaisia käy-
täviä, halleja muodostavana että koristeellisena

sisä- ja ulkoarkkitehtuurin jäsenenä (antiikin

suurin huone. Kamakin Ammontemppelin hypo-
styylisali oli 102X51 m; 24 m korkean keskikoh-
dan p:t 21.S m korkeat, 3,5; m läpimitaten; p:itä

134 kpl.) kuvaa varsin sattuvasti p:n elimelli-

sestä luonnosta lainatut nimityk.setkin : jalka
(baasi), runko 1. varsi ja pää (kapiteeli).

Jalka, katkaistun kartion rajoissa alaspäin leviä-

vänä, jäsennöidään renkailla ja kouruilla ja ki-

teytyy kreik.-roomal. antiikin sekä sittemmin
keskiajankin yleisimmäksi ja monin tavoin vaih-

delluksi n. s. attikalaiseksi baasiksi (2

erisuurta rengasta kourun yhdistäminä). Kivi-

p:n varsi, ylöspäin kaveten ja siten alkuperäänsä
puu-p:tä muistuttaen, on aluksi monoliitti. mutta
liitetään myöhemmin kokoon useammasta kappa-
leesta, ,,r u m m u i s t a" (tambuurit) ; solakkain
varsien keskikohdan lievä paisutus (entasis) on
statiikan mukainen ja korjaa näköhäiriön, varsi

kuu ilman paisutusta näyttäisi keskeltä heikom-
malta. Säännön mukaan antiikki koristaa p:n-
vartensa. ellei se ole kiillotettu monoliitti (Rooma),
pystyuurteilla (k a n n e 1 i t) , myöhempi antiikki

ja keskiaika usein seinä- ja pintaornanientii-.

kan aiheilla: mosaiikeilla (Pompeji), veistetyillä

suomus-, lehti-, ruutu- y. m. kuoseilla, kiertä-

villä spiraaliaiheilla köyden tapaan (kierre-
kolonna): vaakasuorilla nauhoilla ja rustii-

killa (usein roomal. ja renesanssityyli). P:stä
palkistoon tai kaareen välittää p:n luontehikkain

jäsen kapiteeli, jonka tarkoituksena on pylvään
päätä kukkamaljan, korin muotoiseksi, kuutioksi

tai trapetsimaiseksi leventämällä tai 1/4-renkaalla

vahvistamalla, lisäksi tämän kapiteelin perus-

muodon päälle asetetun neliskulmaisen laatan

labakus) tai olkapuun välityksellä vähentää
sidepalkkien kantoväliä tai luoda kaarille p:n-

varren leikkauspintaa suurempi lepopinta. —
Kantavan p :n ja kannattavain osain välisen

ristiriidan eri tyylit ratkaisevat eri lailla. Antii-

kin p.. palkistorakenteen vaatimuksista lähte-

neenä, on suljettu elimellinen kokonaisuus, jonka
ylöspäin suunnattu toiminta kuoleentuu arkki-

traavipalkkien vaakasuoraan alarajaan eikä sel-

laisenaan muuttamatta samassa määrin sovellu

kaaren kannattajaksi kuin keskiaikainen vasitui-

sesti muodosteltu leveäpäinen, tukevalaattainen

p. — Itsenäisenä, yksikseen seisovana monu-
menttipat.saana p. oli jo varhain suosiossa : Jeru-

salemin temppelin sisäänkäytävän Raamatussa
mainitut pronssiset pieli-p:t Jakhim ja Bo.is,

Roomas.sa Antoninusten. Marcus Aureliuksen ja

Trajanuksen p:t (vieläkin pystyssä 23. 29 ja 30

m korkeat), Aleksandrian Diokletianuksen aikai-

nen Pompejus-p. (28 m korkea monoliitti). y. m.
esimerkit myöhemmältä ajalta nykyajan suurem-
missa kaupungeissa. Vieläkin suurempi koristeel-

linen merkitys p:llä on roomalaisten ja renesans-

sin kerrosrakennusten fasadijäsennöimisessä joko

irrallisena tai seinästä osittain ulkonevana (e n-

ga s e e r a 1 1 u n a), ulkonevaa palkistoa tai kaa-

ria kantavana '/4- ja puoli-p:nä. Koristeelli-

sesti vaikuttaa sekin (romaanisen tyylin ja ba-

rokin! ryhmitys, kun yhden p:n asemesta kilyte-

tään kaht.a rinnakkaista p a r i-p :tä 1. p.-p a r i a.

V-o y.
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Pylviisjärjestöt ovat sellaisia pylväiden ja

palkiistojpii kokonuixuuksia, joissa eri osain laatu

ja luku. nuhteet toisiinsa ja kokonaisuuteen il-

menevat vakiintuneina ja tyylinluontecnmukai-
sina tyypilliHiniinirsä eHinierkeis.'4äiin. Sopusuhtai-

seen tuxapaiiioon ja muctojalouteen pyrkivä klas-

.«illineii ikreik. roonial. tyyli ja renesanssi) tali-

too muotokehityksensä lopulla, yksilöllistä mieli-

valtaa rjjoittaiikseen. määrätä nämä suliteet niit-

tau»opin avulla ja numeroilla, roomal. Vitruviuk-

MD e«imerkin mukaan mittayksikkiinä käyttäen
järjestön suuruuden mukaan vailitclevaa, '/»

alempaa pylväänliulkaisijaa (moduli), samalla
ihminruumiin sutiteista vertailukohtia löytäen. —
KloAnillinen arkkitehtuuri hyväksyy kolme pää-

p:öä: doorilaiHen, joonilaisen. ko-
rinttilaisen: muutamat järjestäjät lisäksi

tonkanalaiscn ja kompositajärjes-
t ö n. vieläpä karyatidijärjestönkin,
jcMsa pylväiden sijalla on naisfipiureja. Tunnet-
tuja paljon noudatettuja p:Ujä, roomal. henkeen,
ovat myöhemmän it. rene.sanssin mestarit Serlio

( 1.1401. Palladio il570), Vifmola (1559 05». Sca-
mo7.7.i ilfll.li laatineet ja julkaisseet. l'-o .V.

Pylvaspiasteri ^rolontinto. jnlnrf, esp. hopea-
piaitpri. johnn oli kuvuttu Herkiile«!n pylväät.

Pylvaspyhimys. Kristilliten erukkoelämän
alkuaikoina kek-ittiin toinen toistaan valkeam-
pia it^eui-äkiduluk^en muotoja. Huomattavimpia
niistä oli varoinkin Syyria^»» j:i Palestiinassa

tavattava rintasuojuksella varustettujen pylviij»-

ten pää.ssä a.sustaniinen. Kuuluisin p. on Sii-

nieon (390-400). jonka sanotaan eläneen Antio-

kian läheisyydessä :iO v. 00 jalkaa korkean pyl-

vään piiassa. A. J. Pii.

Pylvästylppy. kasvit., ks. L e h t i.

Pylvästö ks. K o I o n n a d i.

Pym Ipimj, John (1584 llj43), enpl. politikko.

valittiin 1GI4 alahuoneeseen, niissä oppositsioni-

puolueeseen kuuluen esiintyi katolisuuden ja ku-

ninkaan yksinvallan kiihkeänä vastustajana. Kan-
natti sekä lyhyessä että pitkässä parlamentissa

1040 mitä jyrkimniin puritaanisia periaatteita.

Laati marrask. 1040 yhdessä Hampdenin kera

syytöskirjelmän Straffordia va.stajin ja vaikutti

1041 määräävästi suuren remonstranssin I. vasta-

lauseen .syntymiseen, missä vastalausees.sa luetel

tiin kaikki valituk.set. joihin kuninkaan hallitus

oli antanut aihetta. Kuninkaan aikoessa tammik.
1042 vanfritutl.ia I':n liiniii pakeni fityn porva-

riston turviin. Parl.imentin ja kuninkaan väli

sen taistelun alkaessa V. sai aikaan liiton skot-

lantilaisten kanssa syysk. 104.'? ja ryhtyi johta-

maan eräitä sotavarusteluja, mutta kuoli jo seur.

joulukuussa. A'. If. R.

Pynacker (P i j n a r k e r) fprinnkkrrj, Adam
(1021-7'!). holl. tiiidcmaalari ; maalannut tyylitel-

tyjä italialaisaiheisia maisemia henkilö- y. m.

läytekuvineen. P:n teoksia on lukuisasti Euroo
[i:iii niuseoiasa.



1L"J9 Pynaert— Pyramidi 1230

Pynaert /peiiuirt/, Edouard (183r)-19H)|,

! iIl:. poiiiologi, V :sta 1861 alkaen opettajana Geiitin

1'mitarliaopistossa. Julkaissut m. m. „ManueI de
Il iiilture forc(>e des arbres fruitiers". ,.Uie Kul-

tiir der Obstbäuine", „Arboriculture fruiti^re en

dix le(.'ons" y. m. sekä yhdessä nuiiden kanssa toi-

?iiittanut arvokkaitii ammattijulkaisuja, esim.

.1'lore des serres el des jardins". G. I-s.

PyTininen, Juha (181804), Suomen kansan-
kirjastoliikkeen alkuunpanija; toimiessaan V'i-

[lurissa kauppa-apulaisena P. kelioitti Kanava-
li'liteen 1845 sepittäraissä kirjoituksissaan perus-

lainaan pitäjänkirjastoja ja sai itse jo seur. v.

aikaan maamme eusimäiseu suomalaisen laina-

kirjaston; hänen toimestaan syntyi myöskin Vii-

purin ensimäinen suom. kansakoulu. V. 1894 kan-

sanvalistusseura päätti kansankirjastojen avusta-

miseksi [»rustaa rahaston, joka sai nimekseen
Pynnisen rahasto ja joka on kartutettu

20.000 .Smk:u suuruiseksi. [K. Verkko. ..Tutki-

muksia kansankirjastoasiassa"; A. M., ,,J. P. ja

kansankirjastot".]

Pyo . . . (kreik. pyon = mÄtä. märkäi esiintyy

useassa lääketieteelliseen terminologiaan kuulu-

vassa, jotakin taudillista ilmiötä merkit.sevässä

yhdyssanassa ilmaisemassa sitä. että m ä r k i m i-

n e n on asianomaisen taudin vaikuttavin tekijä.

Pyoblennorrea (kreik. pyon = mätä. märkä, ja

blennorrea. ks. t.), runsaasti märkää tekevä

blennorrea. — P y o g e n i a. märänmuodostus. —
Pyemia (kreik. /laima = veri), märän esiinty-

minen veressä; vrt. Verenmyrkytys. —
Pyometra (kreik. metra = emä), märän ka-

saantuminen emään.— Pyonefroosi, munuai-
sen märkiminen. — Pv of taimia (kreik.

op/((i(/»io's = silmä) . märkivä silmätulehdus; vrt.

Silmätaudit. — Pyopneumotoraksi,
märkivä ja ilmaa synnyttävä keuhkopussintuleh-
dus, vrt. Pneumo toraksi. — Pyorrea
(kreik. rhein = vuotaa), märkivä katarri. —
Pyotoraksi (kreik. thOraks = rintaontelo)

,

märkivä keuhkopussintulehdus. — P y o c e f a 1 u s

(kreik /.•ep7iaZe = pää), märän kasaantuminen jo-

honkin kohtaan pääkallossa. M. 0-B.

Pyoktaniini, väriaine, jota käytetään anti-

septisiin tarkoituksiin. Pyokfaninum coeruleum
= metyliviolettia (ks. t.) käytetään eläinten haa-
voihin. P. oxreum = auramiini (ks. t.). S. S.

Pypin, Aleksandr N i k o 1 a e v i t s (1833-

1904), ven. kirjallishistorioitsija. Opiskeltuaan
Kasaanin ja myöhemmin Pietarin yliopistossa

toimi v:sta 1853 eri aikakauskirjojen kirjallis-

historiallisena avustajana. Alussa hän liikkui

vanhan kirjallisuuden alalla (maisterinväitös-

kirja 1857). myöhemmin hänen tutkimusalansa
laajeni käsittäen slaav. ja vertailevan kirjallisuu-

den. Palattuaan ulkomaanmatkalta P. määrättiin
Pietarin yliopistoon kirjallisuushistorian ylim.

professorik.si 1860. mutta erosi pian toimes-

taan ylioppilaslevottomuuksien takia. Tutkimus-
tensa tulokset hän julkaisi sittemmin joko niissä

aikakauskirjoissa joiden toimitukseen kuului
(Sovremennik ja v:sla 1867 Vestnik Jevropy)
tai erikoisteoksina. Hänen teoksistaan ovat tun-

netuimmat : ..Slaav. kirjallisuuden historia", jonka
hän kirjoitti yhdessä Spasovitsin kanssa ..Tutki-

muksia kirjallisista mielipiteistä 1820- ja 1850-

lukujen välisellä ajalla". ..Yhteiskunnallinen liike

Venäjällä Aleksanteri I;n aikana", ..Venäläisen

kansatieteen historia" ja ..Venäläisen kirjallisuu-

den historia", laajin tähänastinen sekä huomat-
tava yritys tutkia eri aikojen kirjallisia suuntia
asettamalhi niiden taustaksi ajan sivistysolot ja

kulttuurivirtaukset. Tutkijana P. on suuripiirtei-

nen ja laajanäköinen ollen samalla vapaamieli-

syyden ja eurooppalaisuuden edu.staja, kun on
kysymys konservatiivisten ja slavofiilisten teo-

rioiden arvostelemisesta. V. J. M-kka.
Pyralidse, koisaperhoset, hyvin erinäköi-

siä pikkuperhosia. jotka pääasiallisesti vain siipi-

suouiston yhtäläisyyden perustalla yhdistetään
samaksi rylimäksi. Tunnetuimmista lajei.sta mai-
nittakoon: karviaismarjaperhoneu ('/.ophodia

convolii lellu), jonka suuri toukka asustaa kar-

viaismarjoissa tai punaisis.sa viinimarjoissa syö-

den marjat tyhjiksi, sekä rasvakoisaperhonen

I Aglossii pinriuinalis), suurenlainen perhonen,
joka .syysiltoina usein lentelee huoneissa lampun
ympärillä ja jonka toukat asustavat ruokahuo-

neissa missä ne svövät voita, rasvaa, talia y. m. s.

f'.' S-s.

Pyramidi legypt. pi-rainn -\uoTi'>), rakennus
jolla on nelisivuisen särmäkartion 1. pyramidin
perusmuoto. Kuuluisimmat ovat muinaisen Egyptin
3 :nnen-12 :niien dynastian ajoilta olevat p:t, joi-

hin faaraot ja erinäiset ylhäiset henkilöt hau-

dattiin. Enimmät (n. 80 luvultaan) tavataan eri

ryhmissä Libyan ylätasangon itärinteellä, alkaen

vastapäätä Kairoa olevasta Abu Roä.sista 30 km
pitkältä etelään ITawäraan ja Illahöniin saakka.

Myöhemmältä ajalta (7 :nnestä-l :seen vuosis.

e. Kr.) ovat Etiopian Napatassa ja Meroessa ta-

vattavat p:t. P;ksi sanottu rakennustyyppi nä-

kyy kehittyneen vanhemmasta mastaba nimisestä

hautamuodosta, johon käytettiin joko tiiliä tai

kiveä. 3:nnen dynastian faarao Zoser rakennutti

päällekkäin 5 tai 6 mastabaa. joista ylempi aina

oli alempaa pienempi. Siten syntyi Sakkarassa
oleva vanhin porraspyramidi ja 4:nteen dynas-

tiaan kuuluvan Snofru faaraon p. MedOmissa
(vrt. Egypti, kuvaliite I). Snofru rakennutti

itselleen toisenkin hauta-p:n, minkä askelmat

täytettiin sileäksi hiotulla kivellä. Siten syntyi

DasQrissa nähtävä p.. ensimäinen jolla on p:ien

perinnäinen muoto. Kaikista suurin on Kufun 1.

Kheopsin p. Gisessä. Sen pohja peittää n. 5 ha alan.

korkeus on 146.5 m (nyk. 137 m|. ja arvellaan, että

siihen on käytetty n. 2.300.000 keskimäärin puoli-

kolmatta tonnia painavaa kalkkikivilohkaretta.

Paljoa pienemmät eivät ole Khafran ja Jlenkauran

p:t, nekin Gisessä. Vielä 11-17 :nnen dynastian

faaraot rakennuttivat itselleen p :t Theban lähei-

sj-yteen. mutta ne ovat melkein kokonaan hävi-

tetyt. P:eissa tav. ei ole muita onteloja kuin

pieni hautakammio, välistä sijoitettu maan sisään

p:n alle. ja siihen vievä käytävä. Toisissa,

esim. Kheopsin p:ssa. on useita kammioita, käy-

täviä ja ilmatorvia. 5:nnen dynastian ajoilta

alkaen kammioitten seiniä koristettiin kirjoituk-

silla ja kuvilla. Kheopsin p:n rakentamisesta

on seikkaperäinen esitys Herodotoksella. Nyky-
ajan tutkijat ovat eri tavoin selittäneet, miten

egyptiläiset saattoivat voittaa siiuret teknilliset

vaikeudet, joita sellaisten suunnattomien raken-

nusten valmistaminen edellyttää. [Vyse, ..The

pyramids of Gizeh" (1 839-42 1. Lepsius. ..t^ber

den Bau der P." (1843), Petrie. ..The pyramids and

temples of Gizeh" (2:nen pain.. 1885).] K. T-t.
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ifi(l<tiuo;>. MouitM.<i>. jota rajoittaa iiionikiil-

niio svkä vtiteiskArkii^t kolmiot. Motiikuliiiiota

>.\uotaan p:n pohjaksi I. asFinaksi. koi-

mu'id«D riiteistä k&rkipistetlä |>:n huipuksi
ju niiden muoJostaniaa murtopintaa p:n rai-
paksi. P:n liuipun ja polijnu kohtisuora rltli

on p M korkeus. P:ia. jonka pohja on säiin-

Ktuineii monikulmio ja jonka korkeusviiraii

• yhlrr monikulmion keskipisteeseen,
- ä S n D ö 1 1 i sek s i. P. on 3-, 4-, 5-...

- I V 11 1 II . Waan rajoittaako sitä H, 4. 5 .. .

kolmiota. ^ -«-n p:n sirukorkeus on
p:n huiput! i:i .i-fuiasirun kohtisuora riili. Jos
sirukorkeus on « ja p:n aseman piiri p, on p:n

raipan pinta-ala

alaa o: kai ja p:n korkeutta Jl-:ksi

vuxxs — . — P:ia a^emansuuntaisesti leikkanran

Merkitsemiillä aseman pinta-

on pkD tila-

p:sta sanotaan
r. S.-n.

tason ja aseman rtUistii osaa

katkaistuksi p :ksi.

Pyramus ja Tliisbe, kaksi rakastaraista Baby-
lonis.sa. jotka \a<iriukiUitykseu johdosta surmasi-

rat itseiisji. Siijiimuks^n mukaan lähti T. tapaa-

maan y'-(avaitiisä erään silkkiäispuun alla kau-

punkiin ulko|>ui>U'lla. mutta saaliista rerisen lei-

juiian hätyyttumänä hänen täytyi paeta, jolloin

hänen huntunsa joutui pedon rerittäräksi. Ta-
rattuansa %'erigen hunnun P. luuli lemmittynsä
kcollneksi ja suruissaan surmasi itsensä. Saman
Irki f>ako^alta palannut T. nähdessään ystäränsä
ruumiin. Rakastavaisten verestä sai silkkiäispuu

tuninian värinsii. Tätä satuaihetta ovat kiiyttä-

neet m. ni. Ovidius ja Shakespeare ..Kesäyön unel-

ma^-a". ((i. Hart. ..Ursprunp und Verbreitung der
Pyramus und Thisl>e Sape" (1889-91).] A'. T-t.

Pyrargyriitti, heksaj;oiiisesti kiteytyvä kiven-

näinen, väriltään tummanpunainen tai aivan
musta, hienona jauheena kirsikanpunainen. Ko-
vuus "i.»-."!. om.-p. 5.1». P. on hopeasulfantimoniit-
lia. AgaShS,. sisältiien 60 «J hopea^u 22.» % anti-

monia ja 1'.»% rikkiä, tar. myöskin pienen mää-
rän nrwnikki:u Tärkeä hopeamalmi. Löytöpaik-
koja oti Kr7.^'ebirf;essä, Meksikossa ja Chilessä.

Pyree k s. P ii r *e.

Pyreksia ikreik. pj/rc^ssrin = olla kuumeessa),
kuumi-kolitaus. vrt. Kuume.
Pyrenean rauha s^jlmittiin Ranskan ja Espan-

jan viilillä 7 p. marrask. 16,i9 eräässä Bidassoa
nimisen rajajoen saaressa. Tässä rauhassa, joka
lopetti r:sta 1035 käydyn sodan. Espanja luo-

rulli Ranskalle m. m. .\rtoi«'n ja l<oussillon'in

:

..,
. . ; .1, ,,3 I.udvik XIV nai E>panjan Filip IV :u

^1 tyttären Maria Tcresian, joka luopui
^.,,„. |.iTiiiii;'MkPuk»ista E-panjiuin nähden.
Pyrences liumi!'], departementteja Etclä-

Uan--ka--a. Pyreiieitten |>f)hjoisjuurella. —
1. I5a«se«-P. (Ala Pyreneit). lii.skajan-lahden

r: i.iiil '.!l.i, Adourin eteläpuolella: 7,712 km',
(1911: 1901 426.,347 as., joista 110,000

,50 km':llä. On muodostettu B£arn,
Ai.i .SHviirra. .Soiile ja I^liourd nimisistä Oa*-
"•fuen oxista. Piuikaiipunki Pau. — 2. Hau-
I e s P. iVla-Pyreneiti. r-dellisestä itään: 4. .''.34 km».
2"C.10.'> an. (1911). 45 km':llä. On muo<io>tettu
Biforre. (»ekii r>f-ittnini .Armofnof-. NC-bouzan,
Aklarar ja Quatre Valk-<-s nimisistä flascofrnen

n>i«ta. PiUi kaupunki T a r h e s. — 3. P.-O r i e n-

lale* ( Ita Pyreneit I. llä-Pyreneitten pohjois-

I
puolella. Välimeren rannikolla I^e Tech, Le Tft

j« I.'.-\f;ly nimisten jokien ympärillä; 4.14.'> km',
212. '.'SCi as. (1911 ;

paljon esponjalaisia) 51 km':lla.

Un muodostettu l\oussinon'in maakunnasta sekä
ositsta Lanfiuedoi-in maakuntan. PiiUkaupunki
P e r p i jr n a n. K. K. K.

Pyreneitten niemimaa, Euroopan lounaisin osa,

Atlantin vall.iinoren ja \iiliuieren välissä, ulot-

tuu eteUissii Punta Marrotiiii'ssa 35° 59' 53" :iin

pohj. lev. ja lännessä Kap da Rooassa 9''34':iin

läut. pit. (Euroopan eteläisimmät ja läntisimmät
niemet). Suurin pituus idästä liinteen 1.020 km,
leveys pohjoisesta etelään 85(i km: 581.000 km',
24,/ milj. as. (1910 ja 1911K — Muodoltaan ja

ääriviivoiltaan P. n. eroaa muista Etelä-Euroopan
niemimaista ja yleensä Euroopiuita: se on eheä,

jäykkäpiirteinen säännötön Viisikulmio, vailla

suurempia lahtia ja niemiä. Rantaviiva rikkou-

tunut vain koillisrannikolla. Galioiassa. jos.sa on
paljon syviä, hyväsatamaisia lahtia (rias).

Muualla hyviä luonnonsatamia on vähän. Etelä-

ja itärannikoille ominaisia ovat matalnrnntaiset.

puolikuunmuotoiset avonaiset lahdet, joiden välissä

olevat niemet päättyvät kalliokärkiin.

Pinnanmuodostuksessa vallitsee P. n:n
sisäosan täyttävä, n. 230.000 km' laaja. n. 700 m
yi. merenp. kohoava yksitoikkoinen ylätasanko,

Ibcrialainen meseta, jonka jyrkkänä vastakoh-
tana ovat vaihtelevaluontoiset. keskusylängön toi-

sistaan eristämät reuna-alueet. Keskusylänpön
pääaineksena ovat vanhat, viimeksi kivihiilikau

della poimettuneet vuorilajit. joista syntyneet
vuoret .sittemmin ovat juuriaan myöten kuluneet

j.i pirstoutuneet sekä paikoitellen peittyneet nuo
rompien kerrosten alle. Tertiääriivjan voimak
kaissa maankuoren liikunnoissa (joita P. n:llii

vieläkin on havaittavissa maanjäristyksinä» ahp-

murtui monessa kolidiu, reunat vaipuivat mereon
suoraviivaisia murroshalkeamia pitkin ja jäljelU'

jääneen horstin reunat puristuivat paikoitellen

ylös. Siten syntyivät Iberialai.sen mesetan kor
keammat reunavuoret: pohjoisessa Galirian ma
tnla (alle 1.200 m) vuorimaa ja Kantabrian
(Peöa de Cerredo 2.678 m) osittain poimettunni
vuoristo (kuuluu kenties, ainakin idässä. Pyn-
neilten vuoristoon^, koillisessa ja idiissä vaaku
suorain me.sozooisfen kerrosten peittämä, peiiki-

reittäin itään aleneva, ylatasankoiliin (^j/ardmrni-.

jo taffelivuoriin (muelns) hajaantunut Iberiim

vuoristo (Monoayo 2.313 m yi. merenp.. 2.000 m
yi. Ebron la.ak.sonl. eteläs,sä 500-600 m fluadnl

qiiivirin laiikson yläpuolelle kohoava Eteliiiiici-

Iberian reunavuoristo (pääosa nimeltäiiii .'<ierr.i

Morena, kohoaa .Sierra de Tiidias.sa 1.104 m vi

merenp.). Lännessä reiinavuoristoja ei ole. cllii

oteta lukuun Pohjois-PortupaJin kumpumaita.
Murroshalkeamista pursui esiin vaski- y. m.

malminpitoisia tuliperäisiä aineksia, josta johtuu

reuna-alueitlen mineraalirikkaus. — Keskii>

ylänpön jakaa kahtia horstimaisista vuoristoista

(Sierra de Guadarrama, S. de Gredos, .S. de Gnla.

.Serra da Estrella y. m.| muodostunut, lounaasta

koilliseen kulkeva Kastilian rajavuoristo (korkein

huippu Pieo de Pefialara 2.405 m). J^eii pohjois-

puolella ovat Leonin ja Vanhan-Ka-stilian. etelä-

puolella fiiden-Kastilian yksitoikkoiset, oafioiiien

uurtelemat yläta.sanpot (m. m. La Mancha). sekä

aaltomaiset Estremadiiran. Alemtejon ja Alparven

ylängöt.
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Tälliin vanliaiui jätealueeseeu liittyy pohjoisessa

ja etelässä kaksi nuorta, vasta tertiääriajalla

syntynyttä poinuivuoristoa: pohjoisessa vaikea-

kulkuinen Pyreneitten rajavuoristo (Pic de Nötliou
Maladclta-ryhniässii 3.404 m), johon «reneettisesti

kuuluvat Katalonian vuoret (idässä) ja Baskilai-

set vuoret sekä osa Kantabrian vuoristoa (län-

nessä), eteläs.sä taas Andalusian vuoristo (pää-

osa Sierra Nevada, jossa Mulhaceu 3,4S1 ni).

Näiden poiinuvuoristojen ja vanhan jätealueen

välissä ovat nuori.sta kerrostumista syntyneet, kol-

niioniiiuotoiset täytealangot. Andalusian ja Ara-
gonian laaksot (kumpikin n. 27.000 km-).
Vesistöt. Koska P. n:n pinta viettää idästä

länteen, la.skevat kaikki suuremmat joet. Ebroa
lukuunottamatta. Atlantin valtamereen. Ilmas-

tosta johtuvista syistä ja omituisen pinnanmuo-
dostuksen takia oa ainoastaan jokien suuosilla

liikennemerkitystä. Vesimäärä yleensä vähäinen.

vaihteleva, koskia kaikkialla, missä joet kulkevat
keskusylänpöu reunojen poikki. Ylätasangolla

jokien syvät canonit vaikeuttavat suuresti maa-
liikennettä. Päävirrat ovat Duero (port. Dourol.
Tajo (Tejo), Guadiana. Guadalquivir (Atlantin

valtamereen), Sefinra, Jucar ja Ebro (Väli-

mereen). — Järviä vähän, kaikki mitättömiä.
Ilmastollisesti P. n. muodostaa erikoi-

sen alueen jyrkkine vastakohtineen. Iberialainen

meseta lämpenee kesällä ympäröiviä alueita enem-
män (heinäk:n keskilämpö Madridissa

-f-
24.5° Ci,

joten sen yläpuolelle muodostuu ilmanpaineminimi
(761 mm); talvella taas jääht.yminen on suurempi
kuin muualla (tammikin keskilämpö Madridissa
-)- 4,«° C, usein pakkaspäiviä, lunta ja jäätä), jol-

loin syntyy maksimi (766 mm). Talvella tuulet

siten puhaltavat keskustasta ulospäin, kesällä

päinva-staiseen suuntaan. Kesäiset merituulet eivät

kuitenkaan tuo sadetta mesetalle. sillä reunavuo-
ristot keräävät kaiken kosteuden niistä. Mese-
tan sadevähyys (400 mm v:ssa) painaa leimansa
kasvullisuuteen ja elinkeinoihin. — Reuna-alueet-
kaan eivät ole yhdenluontoisia. Pohjoisessa ja

luoteessa vallitsee puhdas valtameri-ilmasto. sade-

määrä on runsas (Santiagossa 1.6.52 mm v:ssa)

ja lämpötila tasainen (Oviedossa tamraik:n keski-

lämpö -(- 6.4° C. heiuäk:n +18.9°C). Länsiran-
nikkoa eteläänpäin mentäessä lämpö kohoo
(Lissabonissa tammik;n keskilämpö -f 10.s° C,

heinäk:n +21.j°C) ja sademäärä vähenee (vuo-

tuinen sademäärä Lissabonissa 726 mm). Etelä-

ja itärannikoilla vallitseva välimerenilmasto on
vielä lämpöisempi (Malagassa tammikrn keski-

lämpö 4- 12.7° C. heinäk:n -}-26.8°C), sademäärä
alhaisempi (sataa n. 400 mm v;ssa); suurin osa

sateesta tulee talvella.

Kasvullisuus alueet vastaavat ilmasto-

alueita. Pohjoi.sessa ja luoteessa on reheviiä nur-
mea ja metsää (tammi, pyökki, kastanja, laakeri,

viikuna), joten maisemat suuresti muistuttavat
Keski-Eurooppaa. JIuualla metsää (kaikkiaan P.

n :11a n. 7 % pinta-alasta) tavataan melkein vaiu
vuoristojen sateenpuolisilla rinteillä. Meseta on
aivan metsätöntä, loinillares (Tliymiis- y. m. pen-
saita) ja jurales (Cistus) nimistä nummea tai sel-

vää aroa (La Manchan y. m. espartoheinäaavikot)

.

Välimeren rannikoilla vallitsee etelämainen väli-

merenkasvuUisuus aina viheriöivine lehtipuineen;
tavataanpa siellä suurehkoja taatelipalmumetsik-
köjäkin (esim. Elchen luona). Maanviljelyksen

siellä tekee mahdolliseksi ja erittäin tuottoisaksi

laaja, huolella hoidettu kasteluverkko. — Alku-
peräinen eläimistö on suureksi osaksi hävi-

tetty. Pohjoisissa vuoriseuduissa tavataan vielä

susia, karhuja y. m. s., etelässä Gibraltarin kal-

lioilla ainoa euroopp. apinalaji (ks. Magotti).
— Meret ovat kalarikkaita.

Erilainen luonto ja erilaiset elinehdot jakavat
P. n:n väestön kaliteen pääryhmään, mesetan
maataviljeleviin, vanhoillisiin, itseensäsulkeutu-

neihin asukkaihin ja rannikkoalueiden maanvil-
jelyksen oliella kauppaa, merenkulkua ja teolli-

suutta harjoittaviin, ulkoapäin tuleville vaikut-

teille alttiimpiin, edistysmielisiin kansoiliin. Seu-
rauksena on ollut alituinen ristiriita ja taistelu

keskustan ja reiina-alueitten välillä, jossa keskus-
tan asukkaat tähän asti ovat olleet voitolla. —
ValtioUisesti P. n. jakaantuu Espanjaan,
Portugaliin ja Andorraan (ks. n.).

E. E. K.
Pyreneitten vuoret (ransk. Pyrin4es, esp. pi-

rineos, lat. PyriiKFi Montcs), Pyreneitten niemi-

maan (Espanjan) ja Euroopan mantereen (Rans-

kan) välinen rajamuuri, kulkee Atlantin valta-

merestä (Biskajan-lahdesta) itä-kaakkoista suun-

taa Välimereen, 435 km pitkä, 60-130 km leveä,

peittää n, 50,000 km°. Pohjoiseen P. v. laskeutu-

vat jyrkästi, etelään loivemmin, lähettäen har-

janteita kauas Aragoniaan ja Kataloniaan. —
P. v. ovat .syntyneet voimakkaan poimettumisen
johdosta, joka loppui eoseeni- ja mioseeniaikojen

välissä. Pääaineksina ovat graniitti y. m. van-

hat vuorilajit; ne muodostavat keskusvyöliykkeen.

joka on laajempi idässä ja keskellä, kaveten län-

nessä. Reunoilla siihen liittyy nuorempia ainek-

sia, kivihiili-, Jura- j.a liitukauden kerrok.sia,

jotka kaikkialla ovat voimakkaasti poimettuneet.

P. V. jakaantuvat Keskus-Pyreneihin Pic des Es-

ealiers'in ja Col de la Perchen välissä .sekä

matalampiin ja lyhyerapiin Länsi- (Pic des Esca-

liers'istä Biskajan-lähteen) ja Itä-Pyreneihin (Col

de la Perchestä Välimereen). Länsi-Pyreneit eivät

miasään nouse yli 1.500 m yi. merenp. Keski-

Pyreneit ovat myös lännessä matalampia (Pic des

Escaliers 1.47,S m) ja kohoovat itäänjjäin (Pena

Colorada 2.886 m. Vignemale 3.290 m, Mont Perdu
3,352 m), korkeimmilleen P. v:n keskustassa,

Maladettassa (Pic de Nethou 3,404 m), jonka
liarjakorkeus on 2.500 m. Itä-Pyreneit hajaantu-

vat useampiin jonoihin (Monts Aberes, Carigou,

Corbieres y. m.) ; korkein huippu Puigmal 2.909 m.
— Vaikka P. v :ssa ei olekkaan Alppien kanssa
kilpailevia huippuja, ovat ne kuitenkin. Länsi-

Pyreneitä lukuunottamatta, paljon vaikeakulkui-

semmat kuin Alpit: niiden vähälukuiset solat

ovat yleensä kovin korkealla. Ajoneuvoilla kulku-

kelpoiset ovat: Port de Somport (1.640 m). Col de

Puymoreins (1.931 m), Col de la Perche (1.610 m)
sekä Col de Pertus (290 m: Itä-Pyreneissä).

Rautatiet kulkevat P. v:n päiden ympäri. —
P. V :lle ominaista on järvien vähyys ja pienuus,

merkilliset hevosenkengänmuotoiset circus-laak-

sot (cirques), korkeat, äkkijyrkät vesiputouk.set

(gaves). Jäätiköitä on vähän, eivätkä ne ulotu

2.200 m alemmaksi. Lumiraja etelärinteellä

2.800 m, pohjoisrint^-ellä 2,500 m yi. merenp. —
Kuumia läliteitä on harvinaisen paljon: Ranskan
puoleisessa osassa 500, Espanjan puolella vielä

enemmän. — Länsiosissa sataa runsaasti. jotava.s-
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(iafimicn rirrus-lukso Krtiki-Pyn-neissl

loin itäoeut oviit vuliäsateisia ja siitä syystä alas-

tomia, vailla kusvullisuuttu. joku länsiosissa on
liyvin rikasta. P. v:n kasvisto on lajirikkaanipaa

kuin Alppien, käsittäen useita endeemisiä lajeja.

Vielä tavataan karliiija, susia, gemssejä, vuori-

vuohia y. m. — Asutus on harvaa. Väestö eliiä

etupäässä karjanhoidolla, joka kuitenkaiiu ei ole

kehittvnvt meijeritaloudeksi kuten Alpeilla.

E. E. K.

Pyrenomycetes ks. Kotelopulloiset.
Pyrethrum, (Viri/saiiCicmum-suvun alusuku t.

läheinen eri ~uku mykerökukkaisten heimossa.

L'.<eista lajeista saadaan liyönteispulveria (per-

sialaista ja dalmatialaista), toisia käytetään
kiiristekasveina. vrt. C h r y s a n t h e m u m.

Pyretica ikreik. pyreto'» = kuume), kuumetta
vastustavat lääkkeet, kuten kiniini, antifebriini

y. m. S. S.

Pyrheliometri (kreik. pyr = tuli, hflios =

aurinko, ja metron = mitta). Pouillefn keksimä
koje. jolla voidaan mitata aurin<Ton määrätyssä
ajassa maanpintaa vastaan säteilemä lämmön-
paljous. Se on ohutseinäinen, pyöreä, umpinai-
nen hopearasia. joka on täytetty vedellä. Rasian

kansi on kimröökillä päällystetty ja sen sisässä

on lämpömittari. Rasiaan on kiinnitetty jalus-

timen kannattama metalliputki, jolla rasiaa voi-

da^in kiertää putken akselin varassa veden sekoit-

tui mi>ta varten, .''iten kohoaa veden lämpötila

ylitä paljon joka kohdalta. Havaintoja tehdes.sä

kiiännetiiiin rasiaa, niin että kimröukkipint^i on
kohti-uora.'<sa aurin^'on säteitä vastaan. Jos nyt

lämpömittaria havaitaan esim. '> minuutin aikana,

niin saattaa, kun astian sisältämän veden paino
OD tunnettu, laskea aurinpron p:n kantta vastaan

täHsä aja«Ka Bäteilemän lämmön paljouden, vrt.

I n K o I a t K i o n i. f. S :n.

Pyridiini, kem. yhdistys hiilestä, vedystä ja

typ»-.tä. CilliS. Sitä on aina kivihiili- ja hiu-

tervasi-a, ja vähän t,avallisessa ammoniakissa.
V.-lritön. pahanhajuinen neste: kiehuu lir)°r.

.Muodostaa happojen kera suoloja. Vety in statu

naM^ndi (ks. S tatuoi nascendi) muuttua
»en piperidiiniksi. Uneat alkaloidit kuten
koniini, nikotiini ja kokaiini voidaan
johtaa p:Htä. .Sitä käytetään lääkkeenä, raakana
palovilnan denatiiroimiseen. y. m. S. S.

Pyridlinlemäkset, ovat orgaanisten typen-

pitoisten aineiden kuivatiHlaustuloksia. Ne ovat

(»hanhajuisia värittömiä nesteitä, sisältävät pyri-

diiniä ja wn homologeja, pikoliinia, lutidiinia

ja kolliiliinia. Uleiim animale fertidum. eläinjät-

teiden kuivati.sluuksessa syntyvä. sisUltua päU
asiallisesti p:iu. Niitä käytetään paloviinan de-

iialuroiniiseen. ."»'. N.

Pyriitti ks. R i k k i k i i s u.

Pyriphlegethon / t'//iöii/ ks. 1' h 1 e g e t h o n.

Pyrkijä ks. Nuorisoseuraliike, p. Iltt50.

Pyrmont. 1. Alue Sak.sassa. VVaUleckin ruhti-

naskuntaan kuuluva ent. ruhtinaskunta Uraun-
sclnvei-rin. Preussin ja Lippen alueitten välissä;

t)t> km', 9.102 ns. (190.")i. enimmäkseen protes-

tantteja. — P:lla oli v:een 14".I4 oma kreivi. I.^.IT

se joutui Lippelle, l;')8:i Gleiehenin kreiveille. 1625

\Valdeckille. — 2. Edellämain. alueen pääkau-
punki, ruhtinaan kesäasunto, Emnier-joen laak

sossa; 1.Ö27 as. (19051. Tunnettu terveyslähtels

tään. joilla vuosittain käy n. 2:t.000 kylpyvie-

rasta.

Pyro ... (kreik. ;*i/r = tuli) esiintyy alkuosana
useissa yhdyssanoissa, keniiassiv varsinkin ilmai-

semassa aineita, jotka kuumentamalla .syntyvät

toisista aineista.

Pyroboorihappo I. tetra boori happo.
Kun normaalista I. ortoboori happoa
(HjBOj) kuumennetaan 100° :een. niin erkanee

siitä vettä ja syntyy m e t a h oo r i h a p p o a

iHBO,): lljliO,—lijOVllUOj. ja kun tätä edelleen

kuumennetaan UiO° -.een. niin syntyv samalla ta-

valla pyroboorihappoa: 4I1R0,— ll.b' = IläB.O,. P.

vuorostaan hajaantuu kuumennettaessa vedeksi

ja booritrioksidiksi. P;n suolat ovat pysyväisem-

mät kuin muiden boorihappojen ; niinpä on ta-

vallinen booraksi (NajBjOj+lOUjO) tämän hapon
natriumsuola. E. Mncn.
Pyroelektrislteetti (kreik. pyr = tuli, ja

elektrisiteetti = sähkö) 1. k i d e I ä m p ö-

sähkö, sähkö, jota syntyy muutamissa kiteissä,

kun niitä lämmitetiiän tai jäähdytetään. Toisissa

kiteissä, kuten turmaliinissa ja vuorikristallissa.

p. jakautuu saman akselin mukaan niin. että

lämmitettäessä tiiman akselin toi.sessa päässä

esiintyy positiivista, toisessa nepatiivista sähköä.

Jäähdytettäessä sähkölajit vaihtuvat: vakinai-

sessa lämpötila-ssa kide on sähkötön. Toisissa

kiteissä kuten kipsissä ja fluorisälviissä p. jakau-

tuu eri akselien mukaan. V. S. n.

Pyroforit I. i t s e s y t y t t ä j ä t. aineet, jotka

yhtyvät ilman happeen niin kiivaasti, että rupea-

vat hehkumaan, s. o. syttyvät itsestään. Tällai-

sia aineita ovat alhaisessa lämpömäärässä oksi-

deistaan pelkistetyt metallit, kuten nikkeli, ko-

boltti ja rauta. -Mhaisessa l;impömiiäräs.sä pel-

ki.stetty metalli muodostaa nimittäin hyvin hie-

non jauheen, joten sille ja ilman hapelle tarjou-

tuu mahdollisimman suuri yhtymispinta ja hapet-

tuminen siten tapahtuu kiivaasti. .Sama omi
naisuus on kaliumsulfidilla. kun sitä on valmis-

tettu pelkistämällä alunaa (kaliumaluminiumsul-
faattia) sokerilla. E. .l/-nen.

Pyrofosfaatit, pyrofosforihapon suolat. Nat-

rium- ja rautasuolojii käyteliiän välistä lääk-

keenä. Fosforihappo määrätään painoanalyysissa

tav. maf.Miesium-p :na. A'. 8.

Pyrofosforihappo ks. Fosforihappo.
Pyrogallushappo, p y r o p a 1 1 o I i. CsII.Oj.

kolmiarvoinen fenoli, saadaan gallushappoa kuu-

mentamalla. Värittömiä veteen ja alkoholiin hel-

posti liukenevia karvaita kiteitä, I':n alkalinen

liuos imee kiihkeästi ilmasta liapi>ea. Sitä käy-
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tetään sentakia kaasuja analysoitaessa. P. on
myrkyllinen. Sitä kiiytetäiin vielä ulkonaisesti

lääkkeenä ihotaudeissa, valokuvaukseen, liiusten

viirjääiniseen, väriaineitten galleiinin ja coeruleii-

niu valmistukseen, y. m. S. S.

Pyrogeeni, tervasta sivutuotteena saatu öljy-

niiiiuiMi neste, joka sisältää karbolihappoa. paraf-

fiinejä y. m. S. S.

Pyrogeeniset vuorilajlt, vanlieutunut nimitys

e f u !> t i i V i V u o r i 1 a j e i 1 1 e.

Pyrokatekiini, ortodioksilientsoli.
saadaan esim. fenolisulfoniliaposta ja muvitamista

hartseista. Esiintyy myös pyökin tervassa. Värit-

töraiä. veteen liukenevia kiteitä. .Snlainisp. 104'.

Guajakoli on p:n monometylieetteri. Lääkkeinä
käytetyt adrenaliini ja euf;enoli ovat läheisess.i

suhteessa p:iiu. S. S.

Pyrokromihappo, di- 1. bikromihappo ei

esiinny vapaana, vaan ainoastaan suoloi.ssaan,

joista tärkein on kaliumliikromaatti (ks. t.).

Pyrokseeni, yhteinen nimitys kidemuotonsa ja

kemiallisen kokoomuksensa perusteella toisiinsa

liittyville kivennäisille, jotka ovat luonnossa, var-

sinkin vuorilajeis.sa hyvin yleisiä. P.-ryhmän
kivennäiset ovat kaikki metasilikaatteja, s. o.

ne johtuvat piihaposta. jonka kokoomus on
lljSiO, 1. H,Si206. Metallina esiintyvät rauta,

niajinesiumi. kalsiumi. mangaani, aluminiumi.

natriumi ja litiumi siten, että eri silikaatit muo-
dostavat isomorfisia sekoituksia keskenään. Kide-
muodolle on läpeensä yhtäläistä se, että vallitse-

vana esiintyvän prisman kulma on noin 92 '/;',

jonka mukainen myöskin eräs päälohkosuunnista

on. Kovuus on 5-6.s ja om.-p. 3.i-3,5, rautarik-

kailla aina suurempi. P.-kivennäiset voidaan
jakaa seuraaviin alaryhmiin; 1. Rombiset p:t
ovat isomorfisia .sekoituksia magnesium- ja rauta

(ferro) -silikaateista (MgSiOa ja FeSiOjK E n s t a-

t i i t t i on melkein puhdasta magnesiumsilikaat-
tia. .S-S % (FeO) rautaoksidia, b r o n t s i i 1 1 i si-

sältää 5-15% ja hyper s teeni 15-34 ^J, (FeO)
rautaoksidia. Enstatiitti on melkein väritön tai

hyvin vaalea, brontsiitti tummempi, vihertävä

tai ruskea ja hypersteeni tummanruskea tai

musta. \"arsinkin hrontsiitilla on us.iin silkkimäi-

nen tai metallimainen kiilto. Rombiset p:t esiin-

tyvät emäksisissä vuorilajeissa (gabbro. diabaasi)

sekä kivennäisjuonissa ja meteoriiteissa. — 2.

Monokliiniset p:t: Diopsidi on kal-

sium- ja magnesiumsilikaatin kaksoissuola

(CaMgSiaOe). Sitä vastaava kalsiumrautasilikaatti

(CaFeSioOe l on nimeltään hedenbergiitti.
Diopsidi ja hedenbergiitti muodostavat isomorfi-

sia sekoituksia keskenään, eivätkä koskaan esiinny

aivan puhtaina toisistaan. Diallaagilla on
sama kem. kokoomus kuin diopsidilla. mutta se

eroaa tästä erikoi.sen selvän ortopinakoidin mukai-
sen lohkeavaisuutensa takia. M a 1 a k o 1 i i t t i on
samoin eräs vihertävä diopsidimuunnos. Diopsidi-
heilenbergiittisarjan mineraalit esiintyvät sekä
tuliperäisten vuorilajien aineksina että sangen
usein kontaktimetamorfoseeratuissa kalkkikivissä.
.V u g i i t t i on isomorfinen sekoitus diopsidi-.

hedenbergiitti- ja magnesiumaluminiumsilikaa-
teista (MgAljSiOo) . Lisäksi saattaa aluminiumin
sijalla olla kolmiarvoista rautaa. Augiitti on
väriltään tummanvihreä tai pikimusta, kiteytyy
lyhyinä paksuina prismoina. Se on yleinen erup-
tiivisissa emäksisissä, varsinkin vulkaanisissa

vuorilajeissa. A g i r i i n i on natriumrauta
(ferri) silikaattia (NaFeSijOo), väriltäiin viher-

tävä tai nuista. Se on tavallinen aines alkalirik-

kaissa eruptiivivuorilajeissa, varsinkin nefeliini-

syeniiteissä. — 3. T r i k 1 i i n i s i i n p.e i h i n

kuuliui m. m. harviiuiinen rhodoniitti, joka
on mangaanisilikaattia (Mn.SiOj). Se on kirja-

vanvärincn. u.sein kauniisti ruusunpunainen (löytö-

paikka: Wittinki I.sos.^a-Kyrö.ssJt). Rhodoniitti

ou harvoin kiteytynyt, tav. se esiintyy karkeina
massoina. — P:hin luetaan vielä spodumeni.
litiumaluminiumsilikaattia (LiAlSisOe) sekä vol-
lastoniitti, kalsiumsilikaattiatCaSiOa). Edel

Unen on harvinainen, väritön, usein sälöiseksi

muodostunut kivennäinen, jota on pegmatiitti-

suonissa. Vollastoniitti on puhtaanvalkoinen,
hienosälöinen ja esiintyv kalkkikivissä.

E. M-nen.
Pyrokseniitti, tummanvärinen, raskas erup-

tiivivuorilaji, joka on muodostunut melkein yk-

sinon.aan pyrokseenikivennäisistä.

Pyroksyliini ks. P u m p u 1 i r u u t i.

Pyrola ks. Talvikki.
Pyrolatria ks. T u 1 e n p a 1 v e 1 u s.

Pyrolusiitti ks. R u u n i k i v i.

Pyromagneettiset koneet (kreik. pyr = tuli)

perustuvat siilien raudan tai nikkelin ominai-

suuteen, että ne äkkiä menettävät magnetisoi-

tumiskykynsä. kun niitä kuumennetaan, edellistä

n. 800° :n jälkimäistä n. 350° :n lämpöisiksi.

Jos esim. vaakasuoraan rautarenka.nseen, joka

voi pyöriä keskipisteensä kautta kulkevan py.sty-

suoran akselin ympäri, lähennellään renkaan

vaakasuorassa ta-sossa magneettinapaa, niin

rengas pysyy tasapainossa, ellei sitä kuumen-
neta joltakin kohdalta, joka ei ole vastapäätä

magneettia. Kuumentaminen 800° :een tai siitä

yli aiheuttaa, että kuumennettu kohta ei voi

influenssin kautta magnetisoitua kuten renkaan
muut osat. Jälkimäisiä magneetti sentähden

vetää puoleensa. Lämmönlähteen luona renkaan
vastikään magneettisina olleet osat menettävät
kohta magnetisminsa. Liike ou sitä nopeampi
kuta jyrkempi magneettisten ja magneetittomien
osien raja on. P. k. ovat käytännöllistä merki-

tystä vailla. U. S.-n.

Pyromania (kreik. ppr = tuli. ja manVa -

raivo), murhapolttohimo, mielisairauden aiheut-

tama himo sytj-ttää tulipaloja, vrt. Mania.
Pyrometri (kreik. pyr = tuli, ja metron =

mitta I ks. K u u m u u s m i 1 1 a r i.

Pyromorfiitti, vihertävä, harmahtava tai kel

lertävä kivennäinen. Kovuus 3.S-4. om.-p. 6.9-T.o.

Kiteytyy heksagonisessa järjestelmässä paksuina
prismoina, tai on usein kiteytymättömänä. muo-
dostaen nystyräisiä massoja. P. on kloorinpitoista

lyijyfosfaättia, ClPb5(PO,)3, si.sältäen Sl.ss % lyi-

jyä. Se on isomorfinen vastaavan kalsiumfosfaa-

tin, apatiitin, kanssa ja sisältääkin isomorfisena

sekoituksena joskus ll%:iin saakka kalsiumia.

Myöskin kidemuoto on apatiitin kidemuodon kal-

tainen. P. on jokseenkin harvinainen kivennäi-

nen, jota esiintyy sekundäärisenä lyijymalmien
yhteydessä. E. M-nen.

Pyroniiiii, tervaväriaine. kuuluu difenyli

metaanin johdannaisiin. Fhioresseeraa keltaiseen,

värjää silkin ja puuvillan ruusunpunaiseksi.
S. S.

Pyrooppi, verenpunainen magnesiumaluminium-
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gntiiaatli 'k>. (i r » n n a t t ii. Kaiii»'iiii|>ia niuiiU'

Duksiu kiiytettiUii hul|K>iim jalokiviiiii. (>siin.

..Böömin g r a u n ii t i t" Böiimistii ja Kiiji-

rubiinit" Kap-miiastu.

Pyrophorus k s. C u c u j o.

Pyrorikkihappo, savunvn rikkiliap|>o, ks.

R I k k I II a |> p o.

Pyroskooppi (krrik. p_ör = tuli. ja akope'in =^

k.itx-lla ' k-. K II II m u u s ni i t t n r i.

Pyrosmnragdi, vilir«>ii.*ti fliioressooninvn, sini-

puiijiurii iliiurisAIpU Nerl-.in>ki8tu Translmika-

liaMa.

Pyrostibiniitti ks. .\ n t i ni o n i v ii 1 k e.

Pyrosulfaatit. pyrorikkiliapon suolat.

PyrotekniikkA ikreik. pyr = tuli). 1. Ijim-

mitystarkoituksiin sovellettu lämpöoppi. — 2. Ilo-

tulitusiaito iks. I I o t u I i t u s a i n e e t)

.

Pyrrha, kroik. taruhenkilii. Epimetlieiiksen ja

Pamloran tvtär. Deukalionin |ks. t.l puoliso.

Pyrrhikhios li'k-hiosJ. kreik. metriika.ssa kah-

desta Ivlivestä tavusta miio<lostettu runojalka.

Pyrrhocorax ks. A 1 p p i n a a k k a ja .\ 1 p p i-

V a r 1 s.

Pyrrhoksen voitto, voitto, jossa voittajan kär-

simät tappiot oval niin suuret, että se helposti

bänellekiu voi kääntyä tappioksi. Kerrotaan, että

Pyrrhos iks. t.l voittonsa jälkeen Auscnliimin

luona 279 e. Kr. oli liuuilalitanut : ..vielä sellainen

voitto ja minä olen hukassa". //. T.

Pyrrhon fö-/ (n. 36."i-275 e. Kr.i. kreik. filo-

sofi, aikaisempien skeptikkojen mestari, on kuu-
luisa etenkin sen johdosta, että jyrkin epäilc-

väi<yys on filrxofian historiassa saanut hänen
mukaansa nimen pyrrhonismi. P:n sano-

taan .Meksanteri Suuren sodissa oppineen ihaile-

maan Intian pyhäinmie.sten tunteettomuutta;
sieltä palattuaan hän opetti järkähtäniiitöntä

sielunrauhaa, pidättymistä jokaisesta sekä väit-

telystä että sekaantuini.sesta ihmisten toimiin,

perustellen tätä välinpitämättömyyttään sillä.

ettemme kykene saavuttamaan pätevää tietoa.

.Iatk.ien sofistien ja sokratikkojen tietokritiikkiä

hän selitti, että aistimet |>ettävät. että järjen

käsitteellinen tieto riippuu aistihavainnoista eikä
opeta meille mitään mi>,tiiän todellisemmasta ole-

vaisesta; että kaikki puhe lo>iolevaisesta ja ei-

olevai-esta on väärinkäsitystä; ettil voi nilyttää

kaiken todistamisen mahdottomaksi; ja etteivät

edes siveelliset vakaumuksemme ole muuta kuin
ennakko-otaksumia. l':n opit järjesti hänen oppi-

laanpa Timon kirjallisesti. epäilysfilo~ofiallaan

l>K;ttaen luonnolli-en ..epilopin" I. loppuniiytöksen
•<ifi>tiikan ja sokratelaisuudeu kulttuurijaksolle.

K. L.

Pyrrho» (319-272 e. Kr.). Aiakideen poiko,
Kpeiroksen kuniupis. Isänsä kuoltua P. vallan-

[•erimyoriidoissa menetti valtakunnan ja vasta
monenlaisten vaiheiden jälkeen hänen onnistui
apfM-nsa. Ptolemaios .Solerin avulla saada maansa
takaisin 297 e. Kr. .Myöhemmin hän naimalla
Syrakusan kuninkaan .\^'atliokk'en tyttären sai

Kerkyrnn omakseen. Hän sekaantui Makedonian
vallan|ierimy<riitoihin. tuotti Hemetrios I'oliorkc-

te<-lle ankaran tappion ja sai 2HH e. Kr. Make-
donian valtaansa. Lakkaamattomissa sodissa P.

ei kumminknan kyennyt pitämään valloitta-

maansii inaala. mutia korvausta saadakseen hän
jrMtkkoineen läksi Kt<-lä-Italiaan, jossa Taras oli

pyytänyt hänen apuaan tuinteluHsa Koomaa vas-

taan. P. voitti roomalaiset loistavasti Ilernkleian

luona 280 e. Kr. ja tuotti heille tappion Auseu-

liimiu luona 279 e. Kr., vaikka samalla itse iiip-

netti suuren osuu ariueiastaun. Rooma osoittau-

tui tämän jälkeen jo taipuvaiseksi rauhaan, mutia
Karthagon vaikutuksesta neuvottelut keskeytyi-

vät. P. siirsi silloin toimintansa Sisiliaan

Karthagoa vastaan. Siellä hänellii alussa oli lois-

tava menestys, hän vapautti kreikkalaiset ja

valtasi suurimman osan Karthagon alueita. Tur-

haan hän koetti valloittaa Lilybaionia. siten kar-

koittuakseen karthagolaiset kokonaan saarella.

Kun hän ponnistuksiaan jatkaakseen vaati kreik-

kalaisilta enemmän apua. alkoivat he osoittaa

vihamielisyyttä häntä kohtaan. Kun P:n liitto-

laiset Etelä-Italiassa vaativat häntä palaamaan
sinne, luopui hän turhista toimistaan Karthagoa
vastaan ja kiiäntyi jälleen Roomaa vastaan, mutta
kärsi ankaran tappion Beneventuinin luona 275

e. Kr. Ilän jätti osan joukoistaan Taraan avuksi

ja palasi itse Kreikkaan. Siellä hän sekaantui

uusiin taisteluihin, mutta koettaessaan valloittaa

Peloponnesosta hän kaatui Argoksessa 272 e. Kr.

L. T.

Pyrrhotiini ks. M a g n e e t t i k i i s u.

I
Pyrrhula ks. Punatulkku.
Pyrrhus ks. Pyrrhos.
Pyrrooli (kreik. /»i/rrAo.'; = tulipunainen, ja lat.

o/fi/m = öljyl. kem. yhdistys hiilestä, vedystä ja

type.stä, CjHoN. Esiintyy kivihiili- ja luuter-

vassa. Väritön kloroforminliajuinen neste. Vär-

jää suolahapolla kostutetun niäniiynla,stun tuli-

punaiseksi. Pelkistettäessä p.-yhdistykset muut-
tuvat p y r r o 1 i i n i- ja p y r r o 1 i d i i n i-

yl.distyksiksi. Lääkkeenä käytetty jodoli on

jodia sisiiltävä p. S. S.

Pyrstö ks. Häntä.
Pyrstöevä, useiden vesieläinten ]>yrstön päätä

ynipiiröivä. vaaka- t. kohtisuora, synnylliiän ja

rakenteeltaan monenlainen levymäiinen laajennus.

ks. esim. Kalat, palsta 70. Valaat, Sireeni
eläimet; vrt. myös TI ii n t ä.

Pyrstösammakot ja pyrstöttömät sammakot
(hiinniilliset ja liiinniiltömät ) ks. Sammakko-
e 1 ii i m e t.

Pyrstötiainen (Acgilhulns / Acrcdtiln J cniida-

tus/ on pieiiiruumiineii mutta pitkiipyrsföinen

fOlO em). liaisljuluihin kuuluva. 14.:.-l(l.i rm:n
pituinen, valkean-, mustan- ja niusutipunaisen-

kirjava lintu. Levinnyt Skandinaaviasta ,Japn-

niin asti. Pesii jokseenkin harvinaisena Suomen
etelä- ja keskiosissa, mutia näyttää talvella,

suurin parvin kiertomatkoilla ollessaan, paljoa

yleisemmältä. Pesä tav. koivussa, suuri, palle-

roinen, kaunis, kupeessa ylhäällä vain pieni

aukko. Munia 9-11-15, valkeita, harvoine puner-

taville pilkkuineen. !'. W. N.

Pyrstötähdet 1. komeetit, taivaaiikappa-

Ifet. jotka oudon ulkomuotonsa ja äkillisen ilmcs

tymisensä takia jo varhaisista ajoista ovat

herältäneet suurta liuomiotji ja kauhua, niitä kun
yleensii on pidetty sodan ja kuoleman enteinä,

r^eimmat p. ovat kuitenkin ulkoiiii<">ltäänkin aivan

miliittömiä, usein pyrstöt («im iii. ja n. */io kai-

kista on ainoastaiin kaiikopiilkella havaittavia.

Paljain silmin nilkyvicn p:n Imomatlavin osu on

tav. pilkä loistava pyrstö, inikil saa alkunsa

pii iistä; tilssä tuuH erotamme kirkkaamman
kenkustan, sydämen, sitä ympäröivästil s ii m n-



Ml Pyrstötähdet 1242

i-it teestä. Yleensä arveltiin vanhalla ja

kiajalla, että p. olivat valoilmiöitä maan ilma-

vissa. Vasta IGOOIuvuUa päästiin yleisesti

> ille siitä, että p. todella ovat taivaankappa-
' 1. Ne\vton todisti gravitatsionilakinsa perus-

' lla. että jos jollakin taivaankappaleella maan
li isyydellä auringosta on alkunopeus > 42 km
»tkuunissa aurinkoon nähden, niin on rata
liyperbeli ja kappale avaruudesta kotoisin. Jos
nopeus on < 42 km sekunnissa, on rata ellipsi

ja kappale aurinkokuntaan kuuluva; rajasattuma
riiitteu tapausten välillä, nopeus = 42 kn> sekun-

-a, antaa parabelinmuotoisen radan. Teoreetti-

li tämmöinen rajasattuma on epätodeumukai-
11, II; koska kuitenkin p. ovat havaittavissa ainoa-s-

• 111 siinä osassa rataa mikä on lähinnä aurin-

ja tämä osa yleensä ei riitä varmuudella
i iräämään radan laatua, oletetaan komeettien

ratalaskuissa yksinkertaisuuden vuoksi radan ole-

van parabelin (jo Newton keksi menettelj-tavan,

minkä avulla kolmesta havainnosta voitiin las-

kea p:n parabelinmuotoinen rata). Uusista ha-

vainnoista voidaan mahdollisesti päättää, auke-

neeko rata apheliumissa hyperbelinmuotoiseksi.

vai suippeneeko se ellipsiksi. Hyperbelinmuotoi-
set radat ovat erittäin harvinaisia, useimmissa
tapauksissa rata kallistuu ellipsinmuotoiseksi.

;' Kiertoaika on kuitenkin vaikea varmuudella mää-

[

rätä, ja kuta suuremmaksi se on laskettu, sitä

I

suurempi todenmukainen virhe siinä on. Yleensä
i arvellaan niiden ratojen ulottuvan tosin kauas
planeettiratojen ulkopuolelle, mutta kuitenkin

•pysyvän siksi lähellä aurinkosysteemiä, että ne

täytyy laskea siihen kuuluviksi.

Seuraava taulu luettelee ne p., joitten kierto-

ajat on laskettu olevan alle sadan vuoden ja jotka

ovat havaitut useammin kuin kerran.

Nimi

Encke 12° 35' D 0,347

Tempel, 12° 45' D 0,5S8

Brorsen 29° 23'

D

0,8io

Tempela-L. Swift .t°27'D O.dss

Winnecke 18° 17'D O.702 5,s5 5,8»s

De Vico-E. Swift 3°35'D O..1. 5,5s 6,4oo

Perrine 15° 41' D 0,««s 5,-« 6,4»!

Tempel, 10°47'D 0,4o! 4,9o 6,5«s

Finlay 3° 3'

D

0,;si 6,os 6,540

d'Arrest 15° 47' D 0,«s7 5,7s 6,s4s

Biela 12° 22' D 0,755 6,j2 6,«»ä

\Volf 25° 16' D O.sis 5,.o 6,804

Holmes 20° 49' D 0.4is 5,io 6,s57

Brook.Sj 6° 4'

D

0.469 5,48 7,io5

Faye 10° 38' D O.sss 5,94 7,io5

Tuule 54°29'D O.s:: 10,4i 13,6»;

Pons-Brooks 74° 3'

D

O.95S 33,7o 71,56

Oibers

Halley

Taulusta huomaa, että lyhytperiodiset p.

yleensä liikkuvat radoissa, joitten tasot eivät suu-

resti poikkea ekliptikasta, ja että liikesuunta
on tav. sama kuin planeettienkin. Pitkäperiodis-

ten p:n ratakaltevimdet jakaantuvat sitävastoin

jokseenkin tasan kaikille kulmille, ja liike-

«355 Ä

•s s s s-
1!=^?; |g
^r tn c: S3 =;

p

3}

4,10 3.JOI

4,66 5.17S

5,61 5,456

0,S3 3.691

44°34'D 0.981 33,6! 72,65

17° 47' E 0,967 35.S1 76,o!

suunta on yhtä usein retrogradinen kuin suora-

kin. Lyhytperiodisten p;n eksentrisiteetit ovat
pienemmät kuin pitkäperiodisten (jotka läliene-

vät lukua 1) eivätkä poikkea suuresti muutamien
planeloidien eksentrisiteetistä (esim. 475 OcUon
ekseutrisiteetti on = 0.a9i}. Lisäksi huomaa, että

taulun 15 ensimäisen pyrstötähden suurin etäi-

syys auringosta ei tuntuvasti poikkea Jupiterin
vastaavasta ke.skietäisyydestä (=5.so). Tuttien p;n
apheliumväli lähenee taas Saturnuksen keskietäi-

syyttä (= 9.54) ja kolmen viimeisen radat ulottu-

vat hieman ulkopuolelle Neptunuksen rataa
(keskietäisyys = 30.07). Koska vielä nimenomaan
on huomattu, että kiertotähdet (etenkin Jupiter,
vrt. Lexellin pyrstötähti) usein muutte-
levat p:n ratoja, niin käy vaikeaksi päättää, kuu-
luuko joku pyrstötähti alkuaan aurinkokuntaan
vai onko se avaruudesta tullut ja jonkun kierto-

tähden ..vangitsema". Pyrstötähti on tietysti sitä

helpompi vangita, kuta enemmän sen radan taso
käy yhteen ekliptikan tason kanssa. Kun toisaalta

taas ei ole havaittu, että p. olisivat aikaansaa-
neet minkäänlaisia häiriöitä kiertotähtien liik-

keessä, täytyy olettaa, että komeettien massa
(aiuemääräi on erinomaisen pieni. Pyrstön hata-

ruuden arvaa myös siitä, ettei se mitenkään him-
mennä tai taita sen läpi näkyvien kiintotähtien

valoa. Kun suuri pyrstötähti 1882 ja Halleyn
pyrstötähti 1910 kulkivat maasta katsottuina

auringonpinnan yli. ei auriugcnpinnalla nähty
minkäänlaista pilkkua sydämestäkääu. Kuinka
tämä pieni ainemäärä voi synnyttää satoja mil-

joonia km :ejä pitkän pyrstön ja aikaansaada
p;Ile ominaisen suuren loiston, on vaikeata

selittää. Pyrstön synnystä arvellaan seuraa-

vasti : Kun pyrstön pää, joka -suurimmaksi
osaksi on kiint«itteu kappalten muodostama,
lähenee aurinkoa, eristää auringonlämpö kiin-

teissä kappaleissa sisältjviä kaasuja, joissa syn-

tyvät sähköilmiöt aikaansaavat valon. Spektro-

skooppi osoittaa osaksi heijastunutta auringon-
valoa, osaksi hehkuvien kaasujen, etupäässä joko

hiilivedyn tai hiilioksidin synnyttämää. Kaasu-
jen haihtuminen komeetin lähestyessä aurinkoa
tapahtuu siltä puolen päätä, mikä on aurinkoon

päin käännetty. Jläärätyllä etäisyydellä päästä

alkaa kaasu uudelleen kondenseerautua ja nyt vai-

kuttaa auringonvalon säteilypai.ue kondenseeraus-

pisaroihin, työntäen ne kauas pään toiselle puolen

ja siten synnyttäen pyrstön, missä sähköilmiöt

jatkuvat valolähteenä. Pyrstö on niin muodoin
aina käännetty auringosta poispäin, ja siinä lois-

tava aines on koko ajan liikkeessä samaan suun-

taan, joten pyrstö yhä syö uutta ainesta päästä

hajoittaakseen sen näkymättömiin. Jos RP on osa

pyrstötähden P:n rataa auringon A:n ympäri,

niin on pyrstöaines liikkunut välin XH samalla

aikaa kun pää on siirtynyt välin XP. Pyrstön
kaarevuus on niin muodoin riippuvainen suh-

Xff
teestä Vs' j"- kaarevuudesta voidaan siis las-

kea se nopeus, millä auringon säteily- »«

paine työntää pyrstöainesta ulospäin, i \

Bredihin on tutkinut suuren joukon
komeetinpyrstöjä tässä suhteessa ja

huomannut, että p. täten voidaan

luokitella kolmeen ryhmään : ensimai-

seen ryhmään kuuluvilla p;ilä on pyrs-

tön repulsioui n. 18 kertaa auringon
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[<\rsi<'ilhti I85S

HorcboaMO pyrsioijibii Itiut).

attruktKioDi, toiseen ryiiiiiuäii kiiiiluvilln on
tämii 8uhde 0.i:d ja 2.>:ii viilillä, kolnuin-
neo ryhmän pyrstöiiisä ou siilide O.i ä 0,t. Ole-

tetaan, että kuta pienempi tämä sulide on, situ

ra^ikaampaa on pyrKtön muodostava aines. Muu-
tamien p:n on havaittu (niitten ollesRa likellä

f>eriheliumia) »iMiltävän myu.-ikin natriumia, jopa.

rautaakin. — .'^altuu välistä, että samalla koniee-

tilla on useampia pyrstöjä, joista toinen (mel-

kein luora) kuuluu ensimaiseen luokkaan, toinen
loiseen j. n. e. .Jo«kus on havaittu pyrstössä
tiheämpiä osia päästä tullutta ainesta, onpa huo-
mattu pään ikäänkuin hajoavan kahteen kappa-
leoeen leiiim. Hiehin pyr-tötähti IS4O1. Koska
p. joka [>eriheliunik;iynnilla menettävät pyrstön
kautta •an{;>'n »uureti määrän ainesta, on luon-

nollista, että ne yleensä joka kierroksella esiin-

tyvät yllä heikompina. .Jos pää alkaa hajota suu-

remmiksa ryhmissä, ovat p:n päivät pian luetut.

Niinpä Itielan kome<-ttia ei ole nähty v:n 1fi.52

jälk<«n .Mutta Mensijaaii huomattiin 27 p. mar-
raiik. 1872. 27 p. marra-k. ISS.") sekä 2:j p. mar-
rajtk. 1802 lukuioia tähdenlentoja, ja näitten me-

teotiilticM i.Xndronicdiiliciil nuian luioniuttiin

käyvän yhteen Uieluii pyrstötähden radan kanss»,

joten täytyy olettaa, että pyrstötähdeu piiä on
linjnantuniit meteoriparviksi (vrt. M e t e o r i i-

li tl. — Paitsi edellä lueteltuja p;iä on yhden
periheliumkäyuniu aikana havaittu pnrikyinnieutä

konieettia. joita havainnoista määrätyn elliptisen

radan mukaan lasketun uuden periheliumkäyn-

uin aikana on turhaan etsitty, ja joista var-

muudella ei tiedetä, ovatko ne hajonneet vai muut-
tuneet ratoja, — Muutamista suurta huomiota
herättäneistä p:stä mainittakoon: Halleyn
pyrstötähti (ks. Halley), joka oli ensi

mainen mikä huomattiin perio<liseksi ja jonka
pyrstön kautta maa arvatt^tvasti kulki touko-

kuussa 1010 — mitään erityistä olenuitta havait-

tavissa: De Cheseau.\'u kuusipyrstöiuen komeetti

v:lta 1744; v:n 1811 pyrstötähti, jonka pyrsttt

oli maau radan sädettä pitempi ja kiertoaika

11. ii.lHKi v.
:

pyrstötiihti v;lta 184.3, jonka porI

heliunietäisyys aurinpon |)ihnas{a oli ainoas-

taan '/» aurinjron .sädettä, pyrstön ollessa 250

milj. km pitkä; Donafi'u pyrstötähti v :lta 1858

kolmine pyrstöineen ja kummallisine valokaari-

neen aurinponpuoleisella osalla päätä; loistava

komeetti v:lta 1861, jonka pyrstön takaosan

kuutta maa kulki; suuri pyrstötähti v :lta 1882.

joka näytti kulkevan samaa rataa kuin v:n 18411

komeetti. mitä samaa rataa vielä kaksi muuta-
kin pyrstötähteä, vuosilta 1880 ja 1887 arvatt;i

vasti liikkui, joten täytyy olettaa niiden kaik-

kien olevan samaa syntyperää. Mielenkiintoisia

päänhajoamisia ja pyrstön muutoksia ovat osoit-

taneet p. Rordam 1893 ja Morehouse lllllS. Kierto-

aikansa muutoksesta kuuluisasta Encken pyrstö-

tälidestä ks. Encken komeetti. II. H.

Pyrus = Pirun. ks. O m e n a p u u.

Pyräs. pieni tukkilautta.

Pyssy (ruots. biissu) ks. Ampuma-aseet.
Pystyhöylä ks. P i s t o k o n e.

Pystyjalka (pes i.'qmiiu.i}. jalan e]>äniucdos-

lunia. jossa kantapää on vetäytynyt niin taakse-

ja ylöspäin, että vain varpaat tapaavat maahan
astuttaessa, vrt. Kampurajalka.
Pystykorva, useita koirarotuja edustava nimi-

tys, ks. Koira, palsta 1152-1153.

Pystymiilut ks. Miilu.
Pystysauma, r«Atllnu.<^^, kivimuurissa kivien

välinen pystysuora sauma, p u s k u s a u m a.

vrt. Ij i m i t y s. M n u r i 1 i i t o s.

Pystysimpukka il'intia ttohilis}, Välimeressä

ja Atlantin meren liimpimiimmissä osissa, muta-

pohjalla, verraten matalalla elävä simpukkalaji.

jonka kapean kolmiomaiset kuoret ovat n. 30 rm
pitkät. Erään toi.sen lajin (P. squtimomi ) pituu»

nousee 70 cm:iin. P:aa pyydystetään silkinkiil

toisen pehmeän hvssuksen iks. t.) vuoksi.

/. Vs.
Pystysirkkeli ks. Tähtitieteelliset

k o II e e t

.

Pystysuora I. luotisuora (saks. ja ruott-.

rcrliknl). suunta tai suora, jota lanka esit-

tää, kun .sen toinen pää on kiinnitetty ja toi

seen on ripustettu lankaa vapaasti ojentava paino.

Jokaisella paikkakunnalla on miiäräsuuntainen

p:n.sa. P. yhtyy likipitilen maan keskipisteeseen

piirrettyyn suoraan. P.-t a s o on jokainen p:n

sisältävä taso. Vaakasuora (s.aks. ja ruot».

horinoulal) on suora tai taso. joka on kohtisun-
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I assa p:iui vastaan. Jälkimäistä esittää t}'yui

Muleii pinta. U. S.'n.

Pysty-ympyrä, v e r t i k a a 1 i y m p y r ä. I .

/enitin kautta vedetty isoympyrä taivaalla. —
J. Eräs tähtitieteellinen kone, ks. Tähtitie-
teelliset koneet.
Pysyvhislämpöiset, tasalämpöiset 1. lämmin-

vrriset. k-. Eläimellinen lämpö.
Pysyväinagneetti ks. Magneetti.
Pysäkki ks. Rautatie.
Pyterlahti. 1. Kylä meren rannalla Virolah-

li'lla. n. '-^'t km itiiän Haminasta. Kylässä sijaitsee

l.ouiuxis-Karjalan kansanopisto. Rannikolla P:n
1 iliettyvillä kivilouhoksia, joiden viiorilaji Vii-

purin rapakivialueeseen kuuluvaa rapakivi-
i: r a n i i t t i a. Kaikista Suomen graniiteista on
l':n rapakivigraniilti saavuttanut suurimman
käytön. Sitä on viety varsinkin Pietariin erit-

täin suuret määrät jo kaupungin perustamisesta

alkaen (m. m. lisakinkirkon mahtavat pylviiät

ovat P:sta tuotua vuorilajia. samoin Aleksanterin

patsas talvipalatsin edustalla, lukemattomien ra-

kennusten kiviosat j.n.e.). F :n rapakivigraniitti.

ollen helposti rapautuvaa, ei ole osoittautunut kes-

täväksi rakennuskiveksi. Useat siitä valmistetut

pylväät ja kuvapatsaiden jalustat Pietarissa ovat

ehtineet jo melkoisesti vioittua. L. IJ-nen.

2. Maatila P:n kylässä, pinta-ala 840 ha.

Höyrysaha 1S84-1910. P. oli Ruotsin vallan

aikana säteri, jonka mainitaan olleen erikoisen

liyvin rakennetun. Peruutettiin Kaarle XI :n

reduktsionissa ja on nyk. verotila (eversti Eke-
-parren perinnöksi ostama 18.t6i. Omistaja (1914)

rriaanvilj. E. Nakari. A. Es.

Pythagoraan väittämä kuuluu ; ..Suora-
kulmaisen kolmion hypotenuusalle
piirretty neliö on yhtäsuuri kuin
kateeteille piirretyt neliöt yh-
teen s ä." Tämän geometrialle niin erittäin

tärkeän väittämän arvellaan olevan pythagora-
laisten keksimän. Euklides todisti väittämän seu-

, raavaan tapaan : Suorakulmaisessa
kolmiossa ABC (ks. kuvaa) piirre-

tään kohtisuora AD suoran kulman
huipusta liypotenuusaa vastaan. Sen
jatke jakaa hypotenuusan neliön

CULK kahteen suorakaiteeseen, joista

toinen CDJK on yhtäsuuri kuin
neliö ACCII ja toinen DBLJ = ne\\ö J.B£f (suora-

kaide CDJK on näet = 2 kertaa kolmio ACK ja

i.eliö AC(1B = 2 kertaa kolmio BCG, mutta kol-

miot ovat yhteelliset. suorakaide ja neliö ovat
-iis yhtäsuuret). Tärkeytensä vuoksi on p. v;lle

pantu nimitys ..magister niatheseos" =

matematiikan (oikeastaan opetuk.sen) mestari.

vrt. P y t h a go r a 1 a i s e t luvut. Z\ S:n.

Pythagoralaiset luvut. Jos suorakulmai.sen
kolmion hypotenuusan ja kateettien lukuarvoja
merkitään j, y, z. on Pythagoraan väittämän
ks. t.i nojalla .e- = ifi-\-z''. Kaikkia kokonaislukuja,
lolka toteuttavat tätä yhtälöä, sanotaan p. l:ksi.

\"oidaan todistaa, että kaikki mahdolliset p. 1. saa-

daan yhtälöistä x = 7n(a--\-b-) ; y = m(a--b-) ja

= 2m<th. kun annetaan m :lle mielivaltainen ko-

konaisarvo sekä a:lle ja 6 :lle kokonaisarvoja,
loilla ei ole yhteistä tekijää. V. S:n.
Pythagoras [pythago'-] (n. .570-500 e. Kr.),

l^reik. viisas, italisista filosofeista vanhin, oli

kotoisin Samos-saarelta ; hän asettui keski-ikäi-

senä Ala-Italian Krotoniin ja perusti tänne
Egyptin pappissäädyu kaltaisen, osaksi uskon-
noUis-moraalisen, osaksi tutkimiselle omistautu-
neen veljeskunnan, joka ankarine ohjeineen, sym-
boleineen Ja salamerkkeineen on tullut, samoin-
kuin orphilaiset mysteerit, myöhempien vel-

jeskuntalaito.sten esikuvaksi. Tiima pytliagoralai-

nen liitto saavutti suurta kunnioitusta ja muo-
do.stui johtavaksi poliittiseksi aristokratiaksi mo-
nessa Suur-Kreikan kaupungissa, kunnes valtaan
päässyt rahvas n. 440 e. Kr. tuhosi tai karkoitti

liiton jäsenet. P:u opeista ei ole varmoja tie-

toja ; hän piti ne näet salaisina, ja hänen seu-

raajansa lisäsivät omiaan hänen tutkielmiinsa ja

väitelmiinsä. Herakleitos sanoo, että P. oli tutki-

nut enemmän kuin kukaan muu ihminen. Useista
huomioista ja väitteistä, jotka vanhastaan liite-

tään P:n nimeen, voi päättää, että hänen tut-

kimuksensa varsinkin koskivat matematiikkaa,
säveloppia ja tähtitiedettä. Näistä P:n väitteistä

mainittakoon geometrinen väittämä hypotenuusan
ja kateettien neliöiden suhteesta, fysikaalinen

oppi sävelien korkeuden konstanttisesta suhteesta

värähtelevien kielien pituuteen, ja otaksuma, että

taivaankappaleiden säännölliset liikkeet ovat soi-

via, vaikkemme huomaa niiden yhteissointua eli

„sfäärien harmoniaa". Ihailemansa maailman-
kaikkeuden harmoniselle järjestykselle P. omisti

..kosmos" nimityksen (myös sana ..filosofi" =

viisauden raka.staja, mainitaan hänen keksimäk-
seen) ; mystikon tapaan hän näyttää lähteneen

tästä kaikkeudesta, tähtiliikkeideu ja sävelsulitei-

den perustalla kuvitellen maailmaa olemuksel-

taan lukujärjestyk.seksi. Mutta tästä maailman-
kuvasta ei synny yritystä laskea eikä edes kvan-
titatiivisesti selittää maailnurn kulkua : pythago-
ralaiset eksyvät lukusymboliikkaan. antavat lu-

vuille olioiden luovina syinä ja määräävinä peri-

kuvina salaisen voiman. Piste esim. on yksikön
ilmaus, viiva 2-luvun, pinta 3-luvun. pyramidi
4-luvun; 2 on myöskin naisprinsiipin, 3 miespuo-
lisen prinsiipin merkki, sentähden avioliitto,

joka ne yhdistää, merkitään 5-luvulla. Parilliset

luvut edustavat rajatonta, epätäydellistä, paritto-

mat rajoittamisen ja luomisen toimintaa: pyhä
erikoisasema oli kymmenluvulla. Tähän luku-

taikuuteen, josta kuitenkin kymmenlukujärjes-
telmä on peräisin, liittivät pythagoralaiset orphi-

laislalikojeu uskonnollista duali-smia. esim. sie-

lunvaellusopin. P:n seuraajista etevimmät olivat

Arkhytas Tarentolainen ja Philolaos. joka levitti

mestarinsa oppeja varsinaiseen Kreikkaan: useat

sen ajan tiedemiehet, vieläpä Platon ja aikaisempi

Akademia, joutuivat P:n ajatussuunnan vaiku-

tyksen alaisiksi. Kristuksen syntymän aikaan

pyrittiin mystikkojen taholla uudistamaan hänen
oppejaan; Okellos Lukanialaisen ja Timaios Lok-

rilaisen nimellä kulkeneiden teosten arvellaan

nykyään olevan peräisin näistä uuspythagoralai-

sista piireistä. H- L.

Pytheas [pythc'-}. kreik. merenkulkija, tähti-

tieteilijä ja maantieteilijä Massiliasta. teki n. 330

e. Kr. tutkimusretken Länsi-Euroopan rannikkoja

pitkin Brittein-saarille käyden Thulessa (ks. t.)

asti. P:n matkakertomus on hävinnyt, mutta muu-
tamia otteita siitä antaa Polybius. Tiedonannot
Brittein-saarista ovat yleensä verraten tarkat.

Thulesta hän kertoo, että siellä ei ole maan. ve-

den ja ilman välillä mitään eroa, vaan ne ovat
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siiUutuueet vhdeksi aiDet>ksi, joka e^tälk ktiikeu

liikeDteen. — H. on ensiiiiäisiS. joka määriUi |>aik-

kojifii lexvysasieel ja selitti joliMikiii luotrtta-

viu-ti ruorovesiliikkeeu. {P:n iimtkakertoinuksi>n

libte«t ou koonnut ja julkai:>sut m. ni. rtiot^.

Ar»eJ>on 1824.] K. K. K.
Pythi», i-uuustuspapitar Dplplioissn, joka Apol-

lonin toMipiielissii haltioitunevnii vastani neiivou-

liakijiiiu ky.syniyksiiu iks. De lp li o il.

Pytholaiset kilpailut ikreik. (n ;>.i;/Ai"al. lU-
' asia tärkcinimiit Kreikan kansulli-

.1. Niiden iii.*tä ei ole tietca, tiede-

t-i.iu \.mi. t-tt.i aniphiktyonit n. 586 e. Kr. ottivat

niiden toinieenpunou linltiiun.iia delpliolaisilta ja

bajensivat niitä. Xe vietettiin Delphoissa Apol-
lonin kunniaksi joka 4:s vuosi, kunkin Olyni-

piddin kolmantena vuonna. Bukatioskuussa (luult.

elokuussa I. .\lkunan kuului juhlaan paitsi julihi-

kulkuetta ja uhreja ainoustnau niuusillinen kil-

pailu: kilpailtiin laulussa kitharan säestyksellit.

V. r>8ö e. Kr. liitettiin tähän niuusillisia kilpailuja

laulu.s.sa huilun »äestyksellä ja liuiliinsoitossn.

johon myöhemmin tuli lisää näytelmäkilpailuja.
Sitäpaitsi öS6 liitettiin Olympian kilpailujen mal-
liin r\ niiMllisiä kilpailuja, miesten ja pciknin
^ ja hippillisiik kilpailuja, kilpa-ajoj.i.

k
. intoina oli aiknisenimin arvoesineitä,

kolmijalkoja y. m.: mutta 6:nnelta vuosis. saivat

voittajat laakeriseppeleen. P:iu k:ja pantiin toi-

meen vielä 4:nnellä vuosis. j. Kr. Paikallisia

p:ia k: ja .\pollonin kunniaksi vietettiin eri

tahoilla kreikkalaisten asuma-alaa. L. T.

Python (pyihini/, kreik. tarustossa Delphoin
lähei>yydessil oleileva, ihmisille ja eläimille vaa-
rallinen lohikäärme, jonka Apollon jousellaan
am|>um.illa surmasi. L. T.

Python ks. Jättiläiskäärmeet ja T i i-

k e r I k u ä r m e.

Pytsy iruots. pyta) . laivaiimpäri. merimiesten
käyttämä.

Pyttis k». P y h t ä ä.

Pyxis k>. Pyksis.
Pyy k-. M e t .s ä p y y.

Pyydystysputit. P:ksi nimitetään havupuita,
jotka kaarnakuoriaisten parveiluaikana hakataan
kumoon sinne tänne metsiin siinä tarkoituksessa,
eitä kaarnakuoriai-et kerääntyisivät näihin ja
jättäisivät kasvavat puut koskematta. Jonkun
njan perältä kuoritaan sitten p. tai poltetaan
niihin kokoontuneinc kaarnakucriaistoukkineen
ja -k'.tfl')ineen. V. 8-s.

Pyygatti (ruots. npygatt). reikU tai torvi, joka
aluk-en laidan lävitse johtaa kannelle tulleen ve-

den [>ois. f\ \w /,.

Pyykitya. Kun rajankäynneissä ja maan-
jaoilla 'ki. t.) rajalinjat ovat tiiaalle sauvoitetut
ja rajajKilvei ja -päätepisteet aluksi maalle puu-
[Hialuilla merkityt, paiilutetut. rakennetaan Bit-

ten rajalinjojen päätepisteisiin ja polviin kivi-
itet rajamerkit (ks. t.i I. pyykit ja rajalinjoille

pannaan viitta- ja v i i s a r i k i v e t. Tätä sa-

notaan rajoji-n p :ki<i. Rajamerkeistä laatii maan-
mittari nykyiiiin selilHmän I. pv y k k i s e 1 i-

tyknen. )»-sa mainitaan pyykkien numerot, ni-

met, laadut, välimatkat toisistaan ja mitä tiloja
pyykit tfroltavat. E. A. I'.

Pyykki k-, It a i a m .• r J; k i in P y y k i t y h.

Pyynikki, I Tampereen
|

kaupiini.-!!! iuif-i . ,, kiiiihiu sii

Pyökki. I kiikkivH oksa,
i puhkinut kihiliissaan.

heu (maajään liikiintosuuutaa osoittavaan) harju-
jonoon, joka alkaa lliinieenkyröstä kulkien sitten

länsiluoteesta itäkaakkoon, kunnes l\an^'asaian

harjuissa jatkuu luoteis-kaakkoi.ssuuntaisena. Har-
jun korkeimmalla paikalla (n. 170 m yi. mereiip.)

näkötorni, josta kaunis näköala etelään ja lou-

naiuseen Pyhiijärvelle, sekä iiolijoi.seen Näsijär-
velle. P:n huomattavuuksista mainittakoon m. m.
..Thermopyleen" kalliosola. josta inyiis viehättävä
näköala Pyhäjärvelle. — P:n etelänpuolisella riu.

ti-ellä ou Kosendalin kesäravintola. Niikötornin
vieressä kaupunj^in vesijohtolaitoksen vesisäiliö,

vrt. Tampere. /,. Unen.
Pyyntö ks. A n o m u s.

Pyöklti, tuvallinen p.. p u n a-p. (Fagua
sHi(itica), komea, jopa 30 m korkea, tammen
sukuinen Fo(7aco<r-heimon

puu. joka on Keski-Euroopan
yleisin metsiä muodostava
puu ja kasvaa kauniina met-
sinä jo Etelä Ruotsissa. Leh-
det ovat puikeansoikeita. ko-

via, kiiltävänktiljuja. tum-

I

manvihreilil. melkein ehyt-

laitaisia. Piikkinen kehto
ympäröi kahta n. 1 '/; cm
pitkää pähkinää. P:n kuori
on sileä, harniaanvalkea. l^uu

•n erinomaista polttopuuksi,

vähemmän arvokasta, vaikka
paljon käytettyä puuteolli-

suuteen, l^ähkinöitä käyte-
tään erinomaisena sikojen
ruokana tai puristetaan nii.stä hyvänmakuista öl-

jyä. P. vaalii multavaa maata. Hakataan edulli-

simmin 120- 140-vuotiaana. P.-metsä ou hyvin mah-
tava ja varjoisa; maa on siellä melkein ]>aljas,

vain keväisin kauniskukkaisten ruohojen vallassa.

P:n puualehtistä muunnosta, veri-p:iä, jonka
lehtisiä oksia meilläkin usein näkee talvikoris-

teinä huoneis-sa, viljelläiin koristepuuna. P. kes-

tää puistoissa vaivoin Etelä-Suomen ilmastoa.

Välke a-p. ks. C a r p i n u s. A'. L.

Pyöreä kaari, puoliympyränmuotoinen kaari.

Pv ö r ö k a a r i n e n tyyli, yleensä muuriau-
koissaau ja holvikaarissaan p :äii k:ta viljelevä,

vasituisesti romaaninen tyyli (ks, t, ynnä
K a a r il. f/-o N.

Pyöreän pöydän ritarit ks. A r t u r.

Pyöreärauta, kankirauta, jonka poikkileik-

kaus on pyöreä.

Pyöriäinen 1. m e r i s i k a (Phocccmi rommu-
liisi, korkeintaan 500 kg painava, tav. l,»-2 m
pitkä hammas-
valas, jonka var-

talo on lyhyt ja

paksu, keskellä sel-

kää matala, kolmi-

kulmainen selkä-

evä, pää pie-

nehkö, lyhytkuo-
noinen, otsa kaa-
reva, ku.sHakin

leukapielessä 20-

28 teräväsärmilisiä

hammasta. \'äri

päältä musta, ku-
peilta harmahtava, alta valkea, paitsi ahileuaasa

iiiiiHlahko. .\siif.taa Euroopan rannikoilla Poh-

Pyiirlalsia.
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ois-Jäämerestä Väliinereeu saakka, tavattu myös
Mustassanieressä. Pohjanmeressä ja pohjoisessa

\tlantissa se on yleinen, samoin kesäisin Ttä-

iioressä, talveksi se näyttää siirtyvän pois Itä-

Hcrestä samoinkuin etelämmäksi pohjoisimmilta
i>uiupaikoiltaan. Myöskin meidän rannikoillamme
>. on tavattu melkein joka kesä, useita kertoja
II. m. Pohjan- ja Suomenlahden perukoissakin;
IIIOI se saatiin Liuitokasta. Keski-Euroopassa p:n
m usein huomattu kohoavan jokiin, m. m. Seineä
[litkin Pariisiin ja Elbessä Magdeburgiin saakka.
<e elää niielelliiiin parvissa ja syö kaloja, tehden
-iMgen suurta vahinkoa silliparvia ahdistamalla,

liiman vuoksi samoinkuin arvokkaan traanin ja

ihan takia pyydystetään p:tä innokkaasti.

/. V-s.

Pyörre, syntyy vedessä, kun vesimolekylit jos-

- ikin paikassa joutuvat alaspäin suunnattuun
kierteisliikkeeseen. Syynä tähän voi olla esim.

ulkonainen este tai se. että joku kylmempi t. ti-

heämpi vesikerros on alhaalta vaikuttavan puris-

tuksen tähden noussut pinnalle. P:itä ilmestyy
usein nopeasti virtailevaan veteen kuten kapei-

liin salmiin ja koskiin. — Vesipyörteideu kover-
tamia koloja tapaa niin meillä kuin muuallakin
monessa paikassa. Sellaisia ovat esim. n. s. h i 1-

ilenkirnut (ks. t.) Imatran partaalla. Saman-
hiisia muodostuksia vaikka paljon suurempia
useita metriä syviä ja leveitä) saa nähdä

1 rzernin ,,Gletschergarteu"issa. — P.-liikkeiden
i iuian ovat laatineet H. v. Helmholtz ja W. Kelvin.

U. S. n.

Pyörremyrsky ks. JI y r s k y.

Pyörrepatsas 1. t r o m b i, pienellä alueella

tapiihtuva ilman kierteisilmiö. P:n yksinker-
taisinta lajia esittävät ne pienet, lyhytaikaiset
ilnianpyörteet, jotka auringonpaisteisina päivinä
maanteillä, kaduilla ja aukeilla paikoilla nosta-

vat pölyä ja hiekkaa ilmaan. Joskus tällaiset

tuuliaispäät voivat kohota 50-100 m:n korkui-
siksi, hitaasti edentyviksi, kohta taas hajoaviksi
piliypatsaiksi. Paljoa vaarallisemmivt seurauksil-
taan ovat varsinaiset trombit, esiintyköötpä ne
sitten maalla tai merellä. Ne ovat korkealla

I olevien ilmakerrosten joskus maahan asti ulot-

' tuvia kartionmuotoisia pyörteitä, joiden huippu
'Il alaspäin käännetty. Maalla ne voivat ylet-

tvä 600-1,600, vieläpä 1,900 m:nkin korkeuteen.
l':n liike on kolmenlainen: edentyvä, pyörivä

I pystysuora. Edentymisnopeus On sangen eri-

nnen, vaihdellen muutamista metreistä aina

Pynrrt-patsa^

40. \ 11. Paiuettu '» 6 15.

1,000 m:iin saakka sekunnissa. Pyörivä liike

puuttuu joskus, mutta voi toisinasin olla hyvin
vinha, ollen joko myötä- tai vastapäiväinen.
Trombin keskuksessa tapahtuva ilman pystysuora
nousuliike tekee kierteisliikkeen ruuvintapaiseksi.
P. voi aikaansaada paljon vaurioita : riuhtaista

irti kattoja, tempoa juurinensa vahvoja puita ja

viedä ne mukanaan .satoja m :ejä, vieläpä siirrellä

suuria kivilohkareitakin. MerelUL p. saa veden
kovasti kuohumaan, kuljettaen nmkanaan korkean
pyörivän vesipatsaan, joka ylhäällä liittyy

pimeään, alaosaltaan suppilonmuotoiseksi muo-
dostuneeseen pilveen, vrt. kuvasi. P:n seurauksia
ovat usein: salama, ukkonen, rakeet tai rankka
sade. O. S.-n.
Pyörrevirta (Foucault in pyörre v ir-

r a tl ks. S ä h k ö V i r t a.

Pyörtyminen, (vertigo), lievemmän tahi anka-
ramman tajuttomuuden seuraama kohtaus, jossa

tav. näköpiirin mustuessa ihminen kadottaa ky-
vyn pysyä pystyssä, ja hervottomana ja kalpeana
kaatuu maahan tahi ainakin horjahtaa jonkiu
verran. P:n syynä on aina tavalla tai toisella

sairaloisesti häiriintynyt hermoston toiminta.

Kaikenlaiset seikat, jotka saattavat veren ai-

voista äkkiä vähenemään, niinkuin heikon ihmi-

sen äkillinen nouseminen makuuasemasta pys-

tyyn, monet kiihotustilat vatsaontelon elimissä,

kauhu, pelko y. m. s., johtavat helposti p:een.

Erittäin alttiita p:lle ovat yleisesti lieikot, heikko-

hermoiset ja ankaran taudin jälkeen toipumis-

tilassa olevat. Vallan erikoisena tautina esiin-

tyy p. kaatuvataudissa (ks. t.). Tavallisen pyör-

tymiskohtauksen sattuessa on potilas saatettava

pitkälleen niin, että pää on yhtä matalalla kuin
muukin ruumis. Jos kohtaus näyttää pitkistyvän,

on sy^tä kohottaa potilaan jalat muuta ruumista
ylemmäksi niin. että veri paremmin tulvii pää-

hän. Myöskin pidettäköön silmällä, ettei ahdas
kaulus tai muu sellainen estä pään verenkiertoa.

Äskensanottu ei kuitenkaan koske p:tä, joka
esiintyy kaatuvataudin kohtauksissa eikä myös-
kään sellaista, joka seuraa halvauskohtausta,

joissa tapauksissa päinvastoin toimenpiteet käy-

kööt siihen suuntaan, että veri. jotii niissä tiloissa

on päässä liiankin paljon, pikemmin tulisi johde-

tuksi muuanne ruumiiseen. .Sellaisissa tapauk-

sissa on käytettävä kylmiä vesihauteita tahi jäätä

päälaella. Kaikissa pyörtymistapauksissa on muu-
ten hyvä pyyhkiä kasvoja ja rintaa kylmällä
\edellä. mikä edistää tajunnan palautumista.

M. OB.
Pyöräily ks. Polkupyöräily.
Pyörämylly, kahdella raskaalla vierivällä ki-

vellä varustettu mylly, jossa hienonnetaan m. m.

valuhiekkaa, V. L.

Pyöränrenkaiden kuumentaja, rautatievau-

nunpyörien kiuimennuslaitos, jossa on ympyrän
kehässä kaasuliekkejä niin, että. niiden avulla

voidaan kuumentaa pyörän ympärillä oleva ren-

gas pyörän keskiosan ennättämättä mainitta-

vasti kuumentua. Siten voidaan kuumentumisesta
enemmän laajentunut rengas saada helposti pois

pyörän päältä tai päinvastoin panna paikoilleen

niin, että se jäähdyttyään kutistuneena puristuu

lujasti kiinni pyörään. V. E.

Pyöränvanne 1. pyöränrengas, ajoneuvo-

jen pyörien ulommaisin osa, joka sekä pitää,

koossa pyörän että tekee sen kestäväksi kulu-
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mt<U vtuUan t. myös lievrDt&ä (lyiirii&u »uttii-

ria tlrtyksiS : v&ltt&mKtön etenkin imupyoritMi

pUllL Ruutatievuunujeu pyörissä ktiylftiiuii

kova»!» teräk><^tik valssattuja saunmttomia piik

suja p:ita joibiQ on yksin kulumista ja uudes-

taan sor^uu>ta varten varattu ainetta noin

50 niRi:n paksulta. Autoinuluileissn. polkupyi>riss:i

j. n. e. käytetiäo enimmlikseen onttoja, paiue

ilmalla tÄytettyjii pyi«riinrenkiiita, jotka tekevät

kulun raiellj-ttiiviu pelimeäksi. V. U.

Pyorätahko ks. Tahko.
Pyoratauti lampaissa ja joskus nuorissa nau-

iloissa aiheutuu eriiiiu koirn.-sa asustavan lapn

iTUulon iTimia cirnurusl rakkulamuodon kehitty

n oissa, missä se kasvaessaan puristua

.1 ja täten aikaansaa eliiimessu omitui

si.i II!.; •lonii.i pyörimis- ja kiertiimisliikkeitä.

Fyörokutomakoneet, koneita, joita käytetään

varsin ylei-esti iieulomateollisuuilessa ^ks. T r i

kotaasiteollisuus). Samaa ajatusta on

koetettu usein, vaikka ei toistaiseksi tyydyttU-

vUlJl tuloksella, toteuttaa muussakin kutomisessa,

nillä ne koneet, joissa syöstävl heitetään edes-

takaisin, toimivat jossakin määrin epiivarmusti.

kuluttavat it»e hyödylliseen työhön verraten

liiaksi voimaa ja ovat kulumiseenkin nähden epä-

edullisempia kuin ympyriäisessii radassa jatku-

vasti toimivat koneet. Tähänastisia pyöröjärjes-

telmällä toimivia kutomakoneita täytyy vielä

pitää kokeiluasteella olevina. E. J. S.

Pyöropuu (ruots. rundhult)
.
yhteisnimi aluk-

sen takilassa esiintyville pyöröpuille, joiliin kuu-

luvat ma>tot. tanf;ut. raa'iit, kokkapuut, puomit,

kahvelit _\ . m. /•'. U'. /,.

Pyörosakset. pyöreäteräiset konesakset, joilla

leikataan läkkilevyä. V. L.

Pyöröuuni ks. Tiili.
Pyöveli, oik<-aftaan raskanmmnnlnatuisten kuo-

lemantuomioiden, kuten hirttäniiKen. teilanmisen

j. n. e. läytäntöönpanija, viustjikolitana mestaa-

jalle, joka toimitti mestaukset. P. -nimitystä käy-
tetään kuitenkin merkit.semään molempia. P:n
tointa katsottiin yleensä halventavaksi, vaikka
sellaista käsitystä koetettiin estää useilla a.setuk-

»illa, m. m. erinäi.'<illä mäilräyksillä 1724 v:n
laisia, joiden mukaan p. (mestaaja), hänen vai-

monsa, lap-ien^a ja palkollisensa olivat kuninkaan
«uojelukse-io. samalla kuin hänen virkaansa kiel-

lettiin pitäniästä hUpeiillisenä ja häntä tai heitä

sulkemasta kunniallisten ihmisten seurasta. P:t
n uodostivat erityisen ammattikiinnan, kantoivat
erityistä pukua ja heillä oli mäilrälty paikka
kirkf>"iia. Vh.-en-U he eivät saaneet porvari-

oikeutta kaupunL^ei^sa. A. T.

F&mark ks. I' o m a r k k u.

Pähkinä ks. Hedelmä; erityisesti pähkinä-
puun l."-<i<-lmi"-n nimitys.

Pahklnahakklnen (Sucifraga caryocatacict)
on vari-liiiijiik^i verrattain pitkänokkainen. vä-

riltään ru-kc.i, varsinkin kaulalla, rinnalla, se-

läukä ja hartioilla suuria valkeita pisaratiipliä.

.\lap<rrä valk>-a. Siivet ruskeanmusUit, pyrstil

mu«ta. valkeakärkinen. Pituus 34-.'tfi em. I'esii

[lalearktisen alueen i>ohjoiN- ja keskiosissa Kii-

naan ajiti. 7 alalajia tunnetaan, joislji Suomessa
on uM*immit/;n esiintynyt h o i k k a n o k k a i-

nen iiii>erial. muoto ^.V. r. macrorhynnhu»). Pää-
muoto, paksunokkainen p. f N. c. caryocn-
tar.tfj, on tavattu ehkä kolmoati Suomessa, vaikka

Pithkinllliakkiuin

seu väitetään [H>sivänkin Ahvenanmaalla ja Turun
seuduissa. Siperialaisten valtjivia kierlonialkoj.'»

on sattunut esim. 1S44,

18S7, 1900, 1911 ja

1913. P. on kaikki-

ruokainen: hyönteiset,

liha, marjat, siemenet,

jyvät ja piihkiniit kel

paavat sille. Siperia

laiset syövät pääasial

li.sesti senilira -männyn
siemeniä. Pesä kuu.sessa,

munat, 3-4 kpl., maalis-

huhtikuussa täysilukui-

set, nuiistuttavat naakan munia. Linnut ovat hy-

vin hiljaisia ja varovaisia pesällään. E. W. S.

Pähkinähiiri ks. T a m m i h i i r i.

Pnhkinnliuna (= ruots. yölthorg > ven. Note-

biiry ja kiiiinnös Orexck, saks. t!cliliissclhurg =

avainlinna > ven. Slissdjhury, lyli, Sljusiv.

suom. Lyyssinä), piirikunnankaupunki Venäjällä,

Inkerinmaalla, Nevan vas. raiiiialla, ilse joen nis

kassa. 64 km Nevaa myöten Pietarista (jonne

kesällä säännöllinen höyrylaivaliikenne ja silii

paitsi kapearaiteinen rautatie); 7..'i93 as. (1911|.— Muutamia kouluja, sairaala. Kauppa väliiii-

nen, liikenne vilkasta vain purjehduskautena,
jolloin Laatokan kanavia ja Laatokkaa myöten
P:n sivu kulkee suuri liikenne Pietariin. Suuri
puuvillatehdas. — Saarella vastapäJilä kaupunkia
on uyk. valtiollisten rikollisten säilytyspaikkana

käytetty linna. Paikan alkuperäinen nimi oli

P ä h k i n ä s a a r i, jota venäläiset 1323 rupe.si-

vat linnoittamaan ja jossa .sam. v. rauha tehtiin

Novgorodin ja Ruotsin välillä. V. 1333 liettua-

lainen ruhtinas Narimout sai perinnölliseksi läil-

nilykseksi laajat alueet P:n ympärillä Inkerin-

maalla ja Kiikisalmessa. Nariinontin sortjiniat

alustalaiset nousivat 1337 kapinaan, saaden apua
Viipurista; vihdoin kuningas .Maunu Eerikin-

poika sekaantui asiaan, kokosi laivaston ja val-

loitti P:n 1348. Jo seur. v. novgoro<lilaiset val-

loittivat takaisin P:n ja siitä pitäen se oli Nari-

inontin suvun hallussa v:een 1478, jolloin se

liitettiin Moskovaan. Kustaa Vaasan toimesta

.Jaakko Bagge 1.5,')5 piiritti P:aa, mutta turhaan;

niinikään jäivät onnistumatta valloitusyritykset

1,')81 ja 1582; vasta Klaus Slang 1012 valloitti P:ii.

Veniiläiset piirittivät P:aa turilaan 10.')6, mutta
valloittivat sen 1702 sankarillisen puolustuksen

jälkeen (alkuaan 200-300 niiehinen linnaväki, jota

komensi G. V. von Schlip|)onbach, sai vapaan
pääsyn lijipuineen ja tykkeineen), jossa venU

Iäiset menettivät 6,000 miestä. Pietari I antoi

P:lle nimeksi SelilUsselburg ja rakennutti sinne

kasarmeja ja tehtaita. (E. E. K.)

Fäbkinämäki ks. V e i k k o 1 a.

Pähkinänakkeli (Hilla europwa) on Suomeisa
perin harvinainen, tuskin koskajin pesinyt puu-

kiipijän sukulainen. Vain talvella 1900-01 run-

saammin htiomattu (mahdollisesti itäinen muoto,

pienempi .S', e. uriilcvHis). Nokka on suora, piiiin

pituinen, viiri siniharmaa päältä, silmien koH
dalla musta juova. Alta vaalea, kuperilla ja ala-

perässä puMaiseiiruskeita höyheniii. Pyrstö ja sii-

vet lyhyet. Pitutis 14, »16.5 cm. Hyvä kiipcile

milän alaskin päin puunrunkoa pitkin. Klää enim-

mäkseen hyönteisistil, joita piuin kaarnasta vah

vulla nokallaan hakkaa likkojen tapaan, myöskin
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Pähkinäpuu.

jjviä, kovakuorisia liedelmiä. pälikinöitäkin »i*

kykenee rikkomaan. P. ou levinnyt melkein koko

Eurooppaan. Sukuun kuuluu 40 lajia ja aJalajia

Euroopas.sa. Aasiassa ja Ameriikassa. E. W. S.

Pähkinäpuu 1. pähkinäpensas fCorylus),

koivun lieinion suku. 7-8 lajia, vain pohjoisella

pallonpuoliskolla. Pen-
saita, harvemmin puita,

jotka kukkivat lehdet-

töminä varhain keväiillä.

Hedenorkot paljaina

talvehtivia, kukkiessaan

^^^^^^^^^^ pitkiä, rennosti riippu

• ^^SBH^^^^^ via. Eminorkot hyvin

^^^FK.^^^^V pienet. silmumaiset,

niistä esiinpistävät luo-

tit punaiset. Hedelmä
suuri, kehdon ympä-
röimä, tav. kovakuori-

nen pähkinä, joita kas-

vaa 3-4 yhdessä. Leh-

det pyöreähköjä. T a-

V a 1 1 i n e n p. (C. avel-

lana), joka on 3-6 ni korkea ja jolla nuoret oksat

ovat hyvin nystykarvaisia ja lehdet suippokärki-
siä, kasvaa meilläkin Etelä-Suomessa monin pai-

koin lihavalla, hikevällä maaperällä, joskus laajan-

laisia pensasmetsiä muodostaen. Pohjoisimmat
kasvupaikat ovat Pirkkala. Asikkala. Ruokolahti
ja Parikkala. Subfossiilisista löydöistä päättäen p.

on meilläkin varemmin. lämpimämpinä aikoina,

kasvanut kauempana pohjoisessa kuin nykyään,
cljy rikkaita, maukkaita siemeniä käytetään pal-

jon ravinnoksi, meillä etupäässä ulkomailta tuo-

tuja. Useita rotuja viljellään yleisesti Etelä- ja

Keski-Euroopassa suurissa määrin. Kookkaam-
paa, usein selvästi puumaista Lambertin p :ta

(C. tiibulosa), jolla on suuremmat, pitkät, pehmeä-
kuoriset pähkinät, viljellään samoin monin pai-

koin Etelä- ja Keski-Euroopa-^^sa. Hyvin kovia
turkinpähkinöitä saadaan aina 20 m kor-

keasta C. colurnasta.. joka ka.svaa Kaakkois-
Euroopasta Himalajalle asti. P:n puuta kä%"te-

tään jokseenkin paljon puusepäntuotteisiin. Sie-

menistä puristetaan öljvä (ks. Pähkinäöljy).
E. L.

Pälikinäsaaren rauha, ensimäinen Ruotsin
valtakunnan ja Xovfrorodin välillä 12 p. elok.

1323 tapahtunut rauhanteko, johon ottivat osaa
myös Gotlannin kauppiaiden lähettiläät. Sen mu-
kaan jaettiin Etelä-Karjala kahtia: raja kulki
Siestarjoesla Vuoksen poikki Särkilaht^en Sai-

maan itäpäähän ja sieltä sitten Sääminginsalon.
Siitinselän. Karjalankosken, Kolimakosken kautta
Petajokeen inyk. Pyhäjokeen) ja Pohjanlahteen.
Jo siihen aikaan oli kuitenkin ruotsalais-suoma-
iainen uutisasutus ottanut haltuunsa Pyhäjoen
pohjoispuolellakin olevan Pohjanlahden rantakais-
taleen ja määrätty rajaviiva ei siis koskaan siellä

päin tullut voimaan, vrt. Pähkinälinna.
E. G.

Pähkinäöljy, pähkinäpuun (CoryUis) sieme-
nistä puristettu keltainen, kirkas, hajuton ja

kuivumaton öljy. jota käytetään ruokaöljynä ja

toalettitarpeisiin. Muuten pääasiassa samanlaista,
mutta kuivuvaa on Saksanpähkinäpuun (Juglans
regia) siemenistä valmistettu öljy. E. L.

Päihtymys, äkillinen alkoholimyrkj-tys. ks.

A 1 k o h o 1 i m v r k V t T s.

Päijänne ipaikoin käytetään muotoa P ä i-

j ä n e) , suuruudeltaan Suomen järvistä toinen

Laatokkaa lukuunottamatta, on pinta-alaltaaBi

1,11 l,i km', saarien pinta-ala 331, i km', joten

koko rantaviivan rajoittama alue on 1.442.» km-:
sijaitsee n. 61° 10' ja 62° 14' välillä pohj. lev.

Pituussuunta pohjoisesta etelään, suurin pit.

120 km, suurin lev. lähes 30 km (Kuhmoisten
kirkolta Sysmään), rantaviivan pit. 650 km,
pinnan korkeus TS.is m yi. merenp. (siis 2,»» m
korkeammalla Saimaan vedenpintaa); P:ssä oleva

vesimäärä on laskettu n. 42 km^:ksi: .sadealueen

pinta-ala 26,136 km'-. Järven muotoon kovin lius-

kainen ja rantaviiva erittäin rikkonainen. Kaik-
kialla pistää rantoihin pitkiä lahtia, pääasial-

lisesti 1 u o t e i s-k a a k k o i s s u u n t a i s i a.

Pohjois-P :n huomattavin selkä on Ristin-
selkä, joka muodostaa kaakkoa kohti laajan,

10 km pitkän Eutalahdeu. Ristinselästä pohjoi-

seen olevan P:n pohjoisin osa on kapeampaa,
suurten saarten (Muuratsalo, Säynätsalo. Vuorit-

salo y. m.) täyttämää vettä. Ristinselän etelä-

osasta jatkuu P. kapean Kärkisten sal-
men (ks. t.) ja sen läheisten, saarekkaiden
pikkuselkien kautta eteläänpäin muodostaen
pian toisen P:n suurselistä, aukean Vanhan-
selän, josta luodetta kohti pistää laajasui-

nen. lähes 10 km pitkä Juokslahti. A^anha-

selkä jatkuu etelässä suuren Taivassalon saaren

sivuitse kapeahkoksi Sauseläksi, ja sitten pieneh-

köksi Judinsalonseläksi, joiden kohdalla P. muo-
dostaa kolme pitkää lahtea, nimittäin Tiirinselkä

nimisen lahden luoteeseen Jämsään (Jämsänjoen
suulle) ja Särkilahden kaakkoa kohti Sysmään
yhdensuuntaisesti Tiirinselän kanssa: kolmannen
taas koillista kohti Luhankaan (äärimäisenä

perukkanaan Tammilahti) . Kaikki nämä lahdet

ovat kokonaan suurien saarien erottamat P:n
valtaväylästä : Tiirinselän suun täyttävät Haukka-
salo. Edessalo ijonka pitkä kapea Edessalmi erot-

taa mantereesta). Mustasalo. Raitasaari y. m.,

Luhankaan pistävän lahden suun taas suuret

saaret Judinsalo ja Onkisaari sekä Särkilahden

suun Vehkasalo. Laukansalo y. m. Judinsalon-

selkä yhtvy välittömästi etelämpänä aukeavaan
P:n suurimpaan selkään. Tehinselkään:
sen länsirantaan pistää kolme huomattavampaa
lahtea, nimittäin aukea Säynätlahti (väärin

Eauanlahti). toiseksi saarien täyttämä lahti

Kuhmoisten kirkolle ja kolmanneksi Harmoisten-

lahti: itärantaan pistää Sysmän kirkolle pitkä

saarekas ja matala lahti. Tehinselän eteläpää on

laajan saariston pirstoma (Virmailansaari, Kel-

väne, Hirvisaari, Hinttolansaari y. m.) : rajana

P:n eteläisintä selkää, Asikkalanselkää
va.staan on pitkä ja kapea, P:n poikki kulkeva

saari ..Pulkkilanharju" (ks. alemp.), jonka mo-
lemmin päin on vain kapeat salmet (Pulkkilan-

salmi ja Käkisalmi) vesiyhteyttä pitämässä.

Asikkalanselkää reunustaa kaakossa suuri Salon

saari. — Huomattavimmat niemet: Keihäs-

niemi (Luhangassa), Pyhänpää ja Tehinniemi
(Kuhmoisissa), Soiniemi ja Rapoilanniemi (Sys-

mässä), Kirjasniemi (Asikkalassa). — Suurim-
mat saaret: Virmailansaari (suurin pit. 12 km.
lev. 4 km). Judinsalo (pit. 8 km). Salonsaari

(8 km), Haukkasalo (6 km), Muuratsalo (6 km).
— Rannikot yleensä korkeita: Etelä-P:llä

matalampia kuin P :n pohjoisosissa. Rannat
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liJOllU' Kuhmoisii'!) saaristu

iuvtjNu.u>a.-v^vla ; viljelykset tuvnllisesti vasta jou-

kun mutkau i>iiää?ä ranna.Ntu. niin että niitii

v^in barveni!"ii> 'ivnllisesti lahtien rannoilla)

oa jkrvelle : K a n t a ii y r ä ä t enim-
miik>eeD lou — S y v y y s s u li t e e t.

P:n pohjamuodossa on erikoisesti silmiinpistä-

vinä seikkana joukko kapeita suoraviivaisia

uurteita, joista isoimmat ja selväpiirteisininiiit

kulkevat luoteesta kaakkoon i kuten useimmat
lahdetkin ynnä monet pitkUt salmet ja niemet) ;

toiset taa-> kulkevat kohtisuoraan tätä suuntaa
vaftaan > muutamat vielä pohjoisesta etelääni.

Syvin kaikista näistä uurteista on Ristinseläii

poikki Rutalahteen jatkuva, luoteiskaakkoissuun-
tainen uurre, jonka eräässä kohdassa, mainitun
lahden suupuolessa, on tavattu l':n syvin
kohta 93 m isiis 15 m alempana merenpin-
taa). VanhallaselHllä syvyys enimmäkseen on
20-80 m ja ainoastaan parissa kolnioBsa kohdassa
painuu hiukan yli 60 m. Keski-Pin syvin

paikka, yli 80 m, on n. 3 km Mustasjilon koillis-

puolella Sauselässä. Tehinselän syvyys vaihtelee

10-60 m ; vain kahdessa uurtees.sa on vettä yli

60 m:n, nim. selän {»hjoisrajoilla Tiirinselän-

Slrkilahden uurteessa. Vehkasalon lounaispuo-

lella lähes 75 m ja etelämpänä taas Virmailan-
»aaren pohjoi'^rantaa reunustavassa uurteessa.

Linnasaaren kaakkoispuolella n. 70 m. P:n kaak-
koisimman perukan muo<lostavassa koillis-lounais-

«uuntaisessn uurteessa. .Salonsaaren kaakkoispuo-
lella, on pitkin matkaa syvyys yli 00 m, vieläpä
erää-tsi kohden yli 70 m. P :n järvisyvän-
teen muodostuminen ja P:lle luoiiteen-

omaiaten uurteiden synnyn selittää prof.

•Sederholm ceuraavaan tapaan: Muinaiset maan-
Järistykset saivat aikaan suoraviivaisia maan-
jär;

ra
köiK-i .

niin n
ennättii:

suuri j :

rek > I I,

m:i

p<,l-

(lerän ro<ioi>ista

reet, mitkä ne

rlssä (vrt. Murrosvii-
inurtui lukuisiksi pieneh-

.iin.iii täytyi osittain tapahtua
aikoina, etteivät halkeamat

. ,,,, ,11.. ..;, ,.i _;ii., ennenkuin
'isesti suu-

iiilclla sitten

i yli kuljettivat

.1 kiskoivat vuori-
o-i-ta iiiiikii.iii^a kaikki lohka-
vairi kykenivät saamaan irti.

siten puhdistaen ja syventäen varsinkin niitä

niurrosrakoja, jotka sattuivat lähimmin yhteen

maajään liikuntosuunnan kanssa (tässä liioteis-

kaakkoissuuntaisia) . Uurteiden väliset osat P:ii

järvisyvännettä ovat todennäköisesti syntyneet
osittain siten, että niissä kohdin vuoripcrä oli

rosoisempoa ja siis alttiimpaa jään raivaavalle

tyiille. osittain taas siten, että maanjäristyksien

tapahtuessa kokonaisia alueita oli vajonnut
(viimemain, tavalla lienevät P:n suurimmat selät

syntyneet). Jääkauden jättämällä moreenilla on

luonnollisesti sitten oma merkityksensä järvi-

altaan myöhäisempien pienempien muotojen muo-
vailussa. P:ttä pidetään Suomen järvien peri-

kuvana ja ylläesitetty käsitys sen synnystä
antanee myös kuvan yleensä Suomen järvisyvän-

teiden syntymisestä. — Jäilkauden jälkeisten vai-

heiden aikana oli P. to<iennäköisesti Ancylus-

järven (ks. t.) aikaan tämän suuren järven lah-

tena (samoinkuin m. m. Näsijärvi ja Sainuuikin). --

P. jäätyy tav. marraskuun loppupuolella tai joulu-

kuun puolivälissä, suurimmat selät usein kuiten-

kin vasta joulukuun lopulla (joskus vasta tammi-
kuussa). Sulaminen tapahtuu tav. toukokuun
puolivälissä ja loppupuolella. Matalimman ja

korkeimman veden ero keskim. 60-70 cm.
Tiirkeimmät kalat ovat: muikku, lahnn,

hauki, ahven, säynävä ja siika sekä (talvisin)

made; vähemmän saadaan lohta, kuliaa ja anke-

riasta.

P. on Kymijoen (ks. t.) vesistön suurin ja

tärkein keskusjärvi; siihen la.skevista vesirei-

teistä ja järvistä mainittakoon: Saarijärven,

Viitasaaren ja Riutalammin reitit (yhtyneinä.

Haapakoskea myöttn) pohjoispiiiihän, johon tulee

myös Jyväsjärvi ; lännestä laskevat Muuratjärvi
lisitvesineen, .Jämsän reitti, Isojärven reitti ja

Lummeneen-Vesijaon vesiä; idästä Rutajärvi

lisävesineen ja .Sysmän reitti; etelästä Vesijärvi

\'ääksynjokea myöten P:n laskujoki. Kymijoki,
alkaa eteläpiiän itärannalta, muodostaen aiv:in

niskassaan Kalkkistenkosket.
P:ttä laskettiin vv. 18:i2-38 perkaamalla Kalk-

kistenkoskia, jolloin vedenpinta aleni n. 1,i m.
— Laivaliikenteen helpottamiseksi rakennutti
valtio 18")0-luviilla useita laivasiltoja (m. m.
.\ n lan peltoon, .Suopeltoon [Sysmilssä], Judin-
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saloon y. m.) ja .samaan aikaan aloitettiin niyöä

viiyliiin perkaamiset (Pulkkilau salmi syvennet-

tiin ISöTSS), viitoittamiset j. u. e. Myöhemmin
on vielii perattu väylä I iihangan Tammilahteea

(1906) ja Sysmän kirkolle (1907-10). Jyväsjärvi

saatettiin laivaliikeyliteyteen P:n kanssa syven-

tämällä Äi j äläusalinea (ks. t.) jo 1839-40

(ja sittemmin useita kertoja uudelleen, viimeksi

1908-10); Vesijärvi yhdistettiin kanavalla P:seen

(ks. Vesijärven kanava) vv. 1868-71.

Siten saatiin pitkä reitti Jyväskylän kau-

pungista Lahteen avatuksi laivaliikenteelle;

kalkkisten kanavan (ks. t.) valmistut-

tua 1878 pääsi Kuotsalainen ja siten Heino-
lan kaupunkikin vielä P:n laivaliikenteen yhtey-

teen. Tärkeimmät liikeväylät: Jyväskylä-Korpi-
lahti-Sysraä-Vesijärvi ; Jyväskj^lä-Korpilahti-Kuh-

moinen-Padasjoki-Vesijärvi : Vesijärvi-Kuhmoi-

nen (Sysmä) -.Jämsä; Vesijärvi-Sysmä-Tammilahti:
Vesijärvi-Kalkkinen-Heinola. Paitsi matkustaja-
ja tavaraliikennettä, on P :llä vilkas tukinuitto-

liikenne, varsinkin Haapakoskelta pitkin P :ttä

Kalkkistenkoskille. — Monista, hankkeista lii-

kenneväyläin avaamiseksi P:stä muihin vesistöi-

hin ja mereen mainittakoon huomattavimpina
seuraavat: 1734 valtiopäiväin ehdotus liikenne-

väyläin tutkimiseksi P:ltä, mereen: Vesijärven-

Porvoonjoen suunnitelmaa tutki Fr. J. Norden-
creutz vv. 1748-49 ja kertomuksessaan v:lta 1751

ehdotti sen ..uskomattoman kalliina" hylättäväksi

;

samaan aikaan kun P:ltä liikeyhteyttä mereen
tutkittiin, toimitettiin myös 1737-38. 1756-57

punnituksia liikenuemahdollisuuksien tutkimi-

seksi P:stä Saimaaseen ja Kokemäenjoen vesiin;

1756 H. H. Boije puoltaa kulkuväylän aikaan-

saamista Savon ylävesistä P:seen; 1838 Kosken-
perkauskunnan luutnantti Favorin toimitti tutki-

muksen P:ltä K}-mijokea myöten Suomenlahteen
4-6 jalan syvyisien aluksien kulkemista varten;

keisarin määräys 22 p:ltä huhtik. 1857 purjeh-

dukselle mahdollisen kanavan tutkimisesta P:stä
sekä Saimaaseen että Kokemäenjoen vesiin, jonka
johdosta everstiluutnantti Westling sam. v. tutki

reitin P.-Ruotsalainen-Rievelinjärvet-Lahnavesi-

Pyhävesi-Kalavesi-Hanhijärvi-Kuolimojärvi-Sa.i-

maa sekä 1858 reitit P :ltä Kokemäenjoen vesis-

töön ; 1861 keisarillisen kä.skykirjeen johdosta
(19 p:ltä huhtik. sam. v.) tutkittiin uudelleen
Kymijoki P:stä mereen rakennettavaa kulkuväy-
lä;! varten ja laadittiin ehdotus 27-sulkuisen ka-

navan rakentamiseksi pitkin main. reittiä (kus-

tannukset arvioitiin 2.5 milj. hopearuplaksi):
1879-80 tutkittiin sopivaa väylää 7 jalan syvyi-

sen keskevmättömän laivareitin aikaansaamiseksi
Pielavedeltä P:lle (reitti Pielavesi-Nilakka-Ras-
vanki-Tisvesi-Niinivesi-Koskelovesi-Konnevesi-Te-

mintaipale-Keitele-Kuhnamojärvi-Leppävesi-P.1.
Lukuunottamatta ylemp. main. Vesijärven yhdis-

tämistä P:seen sekä P:n Ruotsalaiseen, ovat muut
suunnitelmat vielä toteuttamatta.

P:n luonnonihanuus houkuttelee rantamilleen
kesäisin lukuisasti kesäasukkaita: kesähuviloita-

kin on run.saasti varsinkin P:n pohjoispäässä
sekä Sysmässä („Suopellon huvilaseutu") ja Pa-
dasjoella y. m. Näköalapaikkoja : Päijätsalo,

Kaminiovuori. Kanavuori (ks. n.) y. m. m.
vähemmän tunnetut. Monista luonnonkauneuksista
mainittakoon ..Pulkkilan harju", joka hyvin hoi-

dettuna voisi olla Punkaharjun veroinen matkai-

lijanähtävyys; Kellosalmi (Padasjoella), Kallio-

salmen seutu (Kuhmoisissa) y. m. [J. J. Seder-

holm, ,.Päijänteen järvi ja Kymijoki" (Suomen
kartasto [1910], Teksti I, n:0 13) : E. Blomqvist,
..Kymijoki ja sen vesistö" (Lisiä Suomen hydro-
grafiaan II, Teksti sivv, 52-54, 222-224).]"

L. H-nen.
Päijätsalo, vucri Sysmässä, Päijänteen itii-

rannalla; huipulla olevasta näkötornista suuren-
moinen näköala Tehinselälle. — Lähellä P:oa Suo-
pellon huvilaseutu ja laivalaituri. L. Il-n^v.

Päistäret ks. Pellava.
Päistärpää, allodisäteri Sauvon pitäjässä. P.

mainitaan jo 1381; ollut m. m. Görtzhagen-.
Särkilahti-. Gyllenhjelm-, De la Gardie-, .Skytte-,

Svärd-, Lax-, von Ungern-, Oxhorn- ja Carpelan-
suvuilla. A. Es.

Päitset ks. Valjaat.
Päivettyä, auringonpaisteen vaikutuksesta

käydä iholtaan punanruskeaksi. mikä aiheutuu
siitä, että ihon syvemmällä olevissa soluissa muo-
dostuu tavallista enemmän pigmentiksi nimitet-

tyä väriainetta, joka luo iholle vastaavan väri-

vivahduksen. Päivettymistä pidetään yleensä ter-

veydenmerkkinä. mikä ei kuitenkaan aina vastaa

tosioloja.

Päivystäjä, Kutakin päiväil vart«n määrä-
tään sotaväessä jokaiselle joukolle n. s. päivys-

täjiä, joiden on valvottava järjestyksen ylläpitoa

ja että kaikki käy sääntöjen j.a päällystön toi-

mesta annetun päiväkäskyn mukaan. Kussakin
komppaniassa on siis komppanian-p. (aliupseeri)

ja kaksi lähettiä (sotilaita). Paitsi komppanian-
p:iä on kussakin itsenäisessä joukossa p.-vääpeli,

p. -rumpali ja -kirjuri, p.-välskäri, sairaala-,

keittiö-p ;t y. m. Kaikkien näiden päällikkönä

on pataljoonan- (rykmentin-) p.. jolla on upseerin-

arvo. — P:ien on lähimmille päälliköilleen ilmoi-

tettava kaikki, mitä päivän kuluessa joukossa

ilmoitettavaa tapahtuu. Pataljoonan- ja ryk-

mentin-p :t antavat aamuin ja illoin päälliköil-

leen aamu- ja iltaraportit. 31. v. 77.

Päivä. 1. Erotukseksi yöstä se osa vuoro-

kautta, jolloin aurinko on horisontin yläpuolella.

Tässä merkityksessä p:n pituus on riippuvainen

paikan latitudista ja auringon deklinatsionista,

s. o. vuodenajasta. Jos <p on paikan maant. le-

veys ja D auringon deklinatsioni. saadaan p:n

pituus kaavasta cost =—tg<ptgD, missä t ilmaisee

puolen p:u kaaripituutta. Auringon deklinatsioni

vaihtelee —23,5°:n ja +23,5° :n välillä. Koska
auringon rata kevät- ja syyspäiväntasauksen ai-

kana leikkaa taivaan ekvaattorin, on sen dekli-

natsioni silloin 0. ja t siis riippumaton latitu-

dista sekä =90°, s. o., p:n pituus on kaikkialla
90

= 24x2x 060= ^^ tuntia. 60 asteen latitudilla on

ke.säpäivänseisauksen aikana cost ='—tg60° tg23,i°

-—0,753 ja p:n pituus = 24x2x "^ = 18,' tun-

tia. Talvipäivänseisauksen aikana on cost = +O.753

ja p:n pituus = 5,s tuntia. Kuumassa vyöhyk-

keessä (p u o 1 i p ä i V ä V y ö h y k k e e 3 s ä) , jota

rajoittavat kääntöpiirit 23,5° ekvaattorista, on

p:n pituus n. 12 tuntia läpi vuoden, lauhkeassa

vyöhykkeessä kasvaa kesäpäivien pituus kuta

kauemmas pohjoiseen tullaan, ja talvipäivien pi-

tuus vähenee samassa määrin. Napavyöhykkeissä
ulottuvat kesäpäivät yli vuorokauden ja käyvät
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yht pit(Nnuiiksi. niiu etlit i>a|K>jeu kolultill:! oii

* j vuottm ke^tävii päi«ii ja ylitii pitkit yo.

2. Vuorokausi. Todfllinen aurinkop. oii kali-

dm peräkkäisen auriii^oD-kuliuinnt^ioain välinen

hika. Ko>kA auriii^'on niieuniiiueu liikunta niniin

ollessa likeni[>iiD!i (H-rilieliuniia i talvella i on no
pcanipi kuiu keslillU. jolloin maa on etiiUmpUnii

aurinpDtsta. uiiu on toJeIli>on aurinko p;n pituus

viiihtele\-a. Ta^tä syyltä jaetaan vuo>^i yhtii pit

kiin keskiaurinkovuorokau^iiin, joitten mukaili
kaikki kellot ovat järjestetyt (ks. Aurinko-
aikai. Porvarilli>e>4a ajanlaskussa p. tvuoro
kiusii alkan klo 1^ yöllU. tähtitieteessä p. alkaa

klo 13 i^ivfillä. Aurinko p :stä ja ke«kiaurinko
prstft oo erotettava tShtivuorokausi (tiihti-p.).

I[
niiktt alkaa keviitpi.steeii kulini

. natsionilietkesiii ja on n. 4 niin.

lyliyempi keskivuorokautta. Esit-

täköön viereisessä kuviossa Mi
t

''

Ja J/: maan paikkaa aurinkoa .-1

• ,> . kiertäviillii radallaan kalitena

tuistaan seuraavana p:i>il keviit-

pinteen Ä:n ollessa kulminatsionissa. Koska suu-

ren etäisyyden takia J/|A' ja M,K ovat ylidon-

suuutAisia, o»oittua tuntikulmaerotus /\ISMih—
/\i'}ltK = /\M,AUi aikaeron aurinko-p:n ja

.160°
tihti-p:n välillä. Kulma on ^ . siis liki 4 min.

. , . . 24x60
it Icaariaste = -T|sr- aikaminuuttia) //. R.

Päiväjärjeetys, järjestys, jos.sa eri a.siat tu-

levat käsiti-ltiivik-i jonkun viraston tai edustus
or);aanin. esim. kansaneduskunnan. istunno.ssa;

„p:een siirtyminen" ks. Intcrpellatsioni.
Päiväkauppa ks. Pörssi.
Päiväkiitäjät i Mncroglossa), kiitäjäperhosia.

jotka ovat liikkc-f-llU kuumimmassa päivänpaati-
tees.sa. .Suomessa tavataan 3 lajia, joista kah-
della on lo-sinkirkkaat. suurimmaksi osaksi iluin

«uomuttomat siivet. Ne muistuttavat eksyttävU.s.sä

mSäräi>.sä kimalaisi.i sekä ulkomuodoltaan että
elintavoiltaan ja saattavat siten herättää kam-
moa hyönteissyöjälinnuissa, jotka jättävät ne
rauhaan. Kuva ks. Perhoset, värill. liitekuva
S u o men pe r h o s i a II. U. &'-«.

Päiväkirja. 1. (enpl. loghnok). Merellä käy-
tetiiiin n. ». ineri'p:aa ja höyryaluksissa sen li-

«Jlktii myös konc-p:aa. molempia tarkkojen laki-

ma&rByKten mukaan. /'. \V. L.
2. Lääkärin muistiinpanokirja. johon hän mer-

kitaee hoitamansa potilaat ynnä kaiken, mitä
heidän Hnirautcnsa kehitykseen ja taudinkulkuun
ynnä hoitoon j. n. e. kuuluu.

3. Koulun p:aiin merkitään kunkin opetustun-
nin oppiaine ja tehtiivU. opettajan nimi. poissa-
olevat oppilaat seka erinäisiä järjestystä koskevia
huomautuksia. k». .J o u r n a a I i,' Kirjan-
pito. Lokikirja.
Päiväkivi, kylä \'alkjärven pitäjässä Vuoksen

pohjoifpuolella. Pälikiiiilsaaren rauhakirjassa
mainittu P:n rajamerkki (..Soisten") t.jirkoitta-

ne« P. nimintä kiveä kylän itäpuolella Valkjärven
ja Hakkolan pitäjien rajalla. A.. Es.
Päiväkorennot I. s u r v i a I n eUEphemeridce),

korcnnoixiin kuuluvia hyönteisiä, joilla hennon,
hauraan ruumiin pttilnHä on 2 tai 3 pitkää pe;ä
ukaala ja joiden suuret kolmiomaiset verkko-
«uonj-i-t etuniivet ovat paljon isommat kuin taka
»iivet, .loflku* viimemainitut voivat kokonaan

Paivllkorcntujn. vodcssK
tiiiikkn.

puuttua. Tiiysimuotoisten p:ii suuosat ja suoli

ovat surka.stuneet. Xe eivät nauti iiiitäiin ravin-

toa, .tolkut lajit elävät vain :t-4 tuntia, useim-

mat kuitenkin muutamia päiviä. P:n toukat elä-

vät vedessii. Kiillä on ^
takaruumiissaan suhti\'l

liseii lyhyet ja levon
|H>räsuka.set, joita ne

käyttävät uidessaan. Ne
lieiigittäviit pussinmuo-
toisilla iliiiaputkikiduk-

silla. jotka ovat järjes-

tyneet riviin kummalle-
kin puolen tivkaruu-

mista. ToiikiLsta kuoriu

tuu n. s. „sub-imago".

joka on täy.simuotoisen

hyönteisen 1. „imagon"
kaltainen, mutta ei vielä

siitoskykyinen. Sen täytyy vielä kerran vaihtaa

nalikaa. ('. .S-s.

Päiväkunta (ruots. dapslcd). keskiajalla ja

uuden ajan alkupuolella maassamme kiiytetty

metsäalueen mitta, joka nähtävästi tarkoitti niin

pitkää matkaa kuiu mies tavallisesti päivilssU

kulki. Lienee ollut 2-3 peninkulman matka. [K.

R. Melander. ..Muutamia arveluja n. k. päivilkun-

nista" (Suomen Mu.soo 1913).] A'. Q.

Päiväkäsky, sotaväessä piiivittäin joukko-

osaston päällikön antama ja hänen ajutanttiiisa

varmentama kirjallinen määräys, jossa annetaan

n. s. pientä palvelusta koskevia ohjeita ja käs-

kyjä. .1/. V. H.

Päivälä, kansanrunoissa personoidun päivän

asunto.

Fäivänannos ks. M u o n a.

Päiväniemi, Toutosenseiän länsirannalla Lem-
päälän pitäjässä oleva niemeke 3-4 km lounaa-

seen Lempäiilän rautatieasemalta. Niemellä on

toista.sataa hautarauniota. Ne ovat verraten pie-

niä. 0,>-l.i m korkeita ja enintään 10-12 m
laajoja maaiisekaisia kivikumpuja. Vähäinen osa

niistä on tutkittu ja ne ovat sisältäneet muinais-

esineitä etupäässä 500-700 luvuilta j. Kr. Parista

rauniosta on löytöjä jo 300-400-luvuilta. [IL J.

Heikel, ..Päiväniemen, Säijoen ja Kirmiikarmun
polttokalmistot" (.Analecta archa;ologiea fenniea

I\'. lS!)'h.| A- Ea.

Päivänkakkara. Mykerökukkaisten heimoon

kuuluvan Chi iisanlhemum (ks. t.) -siivun Uol imai-

set edustajat. Valkea p.

(C. leucanthpm um) , jolla on

mykerössä kauniit, valkeat laita-

kukat, ka.svaa yleisenä koko
maassa kuivilla niityillä ja pien-

tarilla. Kcltamykeröinen kel-
tainen p. (C segetum) on

meillä satunnainen ja hyvin
harvinainen, eteläisemmissä K\i-

roopan maissa yleinen rikka-

ruoho. A'. L.

Päivänmatka on sotaväessä

rauhanaikana kaikille aselajeille

keskimäärin n. 20 km. Pisin

p. on suotuisien oloHiiliteideii

vallitessa jalkaväelle 50 km,
ratsuväelle 80 km. Kokonaisen
armeiakunnan p. on korkeintaan
M a r 8 8 i.

l'Uirnnkukkani.

30 km. vrt.
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Päivännouto ks. H e li a n t h e m u m.
Päivänsappi ks, A u r i n j; o n s a p p i.

Päivänsavu ks. Auer.
Päivänseisauspisteet (s o I s t i t s i o-, s o 1-

stitsiaalipisteet) ovat ne ekliptikan pis-

teet, missit auringon deklinatsioni saavutt;ia ääri-

mäisarvonsa (-|- 23,5° ja — 23,5°) ja sen lii-

kunta deklinatsionissa on = 0. Kesäpäivänseisaus
on kesäkuun 22 p. ja talvipäivänseisaus 22 p.

jouluk. P. ovat 90° :n etäisyydellä kevät- ja syys-

päiväntasauspisteistä, puolipäiväpisteistä (vrt.

l'äi vä). n. R.

Päiväntasaaja, maapallon pinnalla napojen
ki->kivälil!e vedetty viiva, pisin leikkausviiva

maanpinnan ja maapalloa leikkaavan tason välillä.

i*:n pituus on 40.07(5,5 km. Auringon ollessa p:n
tasossa ovat yö ja päivä yhtä pitkät. P:sta las-

ketaan maant. leveys navoille päin. H. R.

Päiväntasaajavirta, päiväntasaajalta navoille

päin kulkeva meri- tai ilmavirta jvrt. Meri).
Päiväntasaus tapahtuu, kun aurinko näennäi-

sesti radassaan tulee ekvaattorin, päiväntasaajan.

kohdalle. Silloin on sen deklinatsioni = O ja yö
ja päivä yhtä pitkiä kaikkialla (ks. Päivä).
Ekliptika leikkaa ekvaattorin kahdessa pisteessä,

kevätpäiväntasauspisteessä (21 p. maalisk.) ja

.syyspäiväntasauspistees.sä (23 p. syysk.). H. R.

Päiväpalkka ks. Työpalkka.
Päiväperhoset (Rhopnlocern 1. Ditirnai. hen-

toja, kepeitä perhosia, joilla on hoikka pitkä ruu-

mis, nuijapäiset tuntosarvet ja suuret, leveät,

lepoasennossa enimmäkseen pystyyn kohotetut sii-

vet. Toukilla on kolmen tavallisen rintajalka-

parin lisäksi takaruumiissa useita käsnäjalka-

pareja. Toisilla lajeilla on pitkä silkinhieno

karvapeite, toiset ovat kaljuja; mutta kummas-
sakin tapauksessa niiden värit ovat silmään-
pistävät ja kirkkaat. Kotelot ovat kulmikkaat ja

kiinnitetyt hienolla silkkirihmalla puiden oksiin,

seiniin, kiviin j. n. e. — P. ovat liikkeellä enim-
mäkseen vain auringonpaisteessa. — Useimmat
vierailevat ahkerasti kukissa, joista ne imevät
mettä. Samalla ne välittävät kasvien pölyytystä
(ks. t.). Lepoon laskeutuessaan p. valitsevat usein

istumapaikkoja, joissa niiden väri tarjoaa suojaa
ollen sopusoinnussa ympäristön kanssa. Useim-
mat p. ovat kotoisin lämpimistä maista. Niitä
tunnetaan n. 5,000 lajia, joista n. 100 on Suo-
messa tavattu. Meikäläisistä huomattavimmista
p:sta mainittakoon: ritariperhonen fPapilio Ma-
<:huon), apolloperhonen (Parnassius J.poHo), kaali-

perhonen (Pieris hrassiccE), nokkosperhonen (Va-
nessa urticce), suruperhonen (V. Autiopa), ami-
raali (V. Ataianta), hopeatäplä 1. helmiäisperho-
nen (Argynyxis, Suomessa 16 lajia), sinisiipi (Ly-
cwna, Suomessa 14 lajia) . kultasiipi {Polyomma-
ttis. Suomessa 4 lajia). — Etelämaitten kaikkein
laji rikkaimpiin ja komeimpiin päiväperhosiin
kuuluu suku Papilio. (ks. Perhoset, liitekuva
Suomen perhosia I ja II.) V. S-s.

Päivärah.a, palkkio, jonka virkamies matkus-
tussäännön mukaan on oikeutettu saamaan (var-

sinaisten matkakustannusten lisäksi) jokaiselta
matka- ja toimituspäivältä: sen suuruus riippuu
virkamiehen arvoluokasta.

Päivärinta, Pietari (1827-1913), suom. kan-
sankirjailija, synt. Ylivieskassa 18 p. syysk. 1827
köyhässä salotorpassa ja joutui jo nuorena ansait-
semaan itse leipänsä, ensin kerjuulla, sitten renki-

Piftari Päivärinta.

poikana, loismiehenä ja uutisviljelijänä. Hyvän
lauluäänensä vuoksi hän pääsi 1856 Ala-
vieskan lukkarin apulaiseksi ja, tutkinnon
suoritettuaan, 1861 Oulun-
salon ja 1868 Ylivieskan
vakinaiseksi lukkariksi. .^^
jossa virassa hän pysyi
kuolemaansa asti. P. oä
myös edustajana kolmessa
kirkolliskokouksessa ja
neljillä valtiopäivillä. Var-
sinaisen kirjailijatoimensa
hän aloitti vasta 50 v:n
iässä — sitä ennen hän oli

julkaissut vain pienen kan-
santarinan ..Seurakunnan
kosto" (1867) — ja hän
suoritti sillä alalla parhaan
päivätyönsä 1870-luvun lo-

pussa ja 1880-luvulla. Hän
oli saanut kansallisen ja

kirjallisen herätyksen sanomalehdistä sekä etu-

päässä Eunebergin ja Topeliuksen teoksista, sikäli

kuin niitä suomeksi ilme,styi. Ja hänestä tuli itse-

oppinut kansankirjailija, joka rehellisesti pyrki
toteuttamaan kansallisia ihanteita ja. valistus-

aatteita runsaassa tuotannossaan. Tärkeimmät
hänen kaunokirjallisista teoksistaan ovat seuraa-
vat: ..Elämäni, perhe-elämällinen kuvaus'' (1877),

..Elämän havainnoita" (ensin Suomen Kuvaleh-
dessä 1879-80. sitten eri sarjana 1880-84).

..Pentti ja Inka" (1882), . ,Naimisen juoruja"

(1882), .,Tintta-.Jaakko" (1883). ..Torpan poika"

(1883), ,,Minä ja muut" (1885), .,Kylään tul-

lessa" (1885), „Isäin pahat teot lasten päällä"

(1887), ..Oukkari" (1889). ..Jälkipoimintoja"

(1889). ..Pikakuvia 1867 katovuodesta" (1893).

..Syyslehtiä" (1900) ja ..Pikku Mari" (1903).

Koottuina on parhaimpia niistä ilmestynyt sar-

jassa ..Valitut teokset" (1895-96). P. tunsi omasta
kokemuksestaan tarkoin kansan elämän kotiseu-

dullaan ja hän kuvasi sitä yksinkertaisella har-

taudella ja järeällä selkeydellä. Köyhän uutis-

viljelijän taistelu tylyä luontoa vastaan, opin ja

sivistyksen jano, naissydämen jalous ja äidin-

rakkaus, hairahduksien kasvattava merkitys,

säätyrajojen kierous, rehellisen t}'ön siunaus —
siinä joukko hänen tavallisimpia aiheitansa. Var-
sinkin hän tunsi köyhälistön asian omakseen, ja

monet hänen parhaimmista kertomuksistaan huo-

kuvat lämmintä myötätuntoa kärsiviä ja vähä-

väkisiä kohtaan. P:lla oli tarkka silmä ja luon-

tainen kyky koota elämyksensä ja näkemyksensä
koruttomiksi, havainnollisiksi kuviksi. Se antaa
hänen kertomuksillensa suuren sivistyshistorialli-

.sen arvon sekä naiivin taiteellisen viehätyksen.

Mutta P. ei ollut ainoastaan kansan kuvaaja, hän
tahtoi myös olla kansan opettaja. Siksi hän kir-

joissaan neuvoo lukijaa seuraamaan hyvää ja

välttämään pahaa, ja siitä hänen teoksensa ovat

s.aaneet vankan tarkoitusperäisen sävyn. Ne o^at

meillä olleet sangen suosittua kansan lukemista

ja niitä on useita käännetty vieraillekin kielille,

ruotsiksi, saksaksi ja venäjäksi. [V. Tarkiainen.

..Kansankirjailijoita katsomassa", Eino Leino,

,,Suomalaisia kirjailijoita".] V. T.

Päiväsokeus (nyktalopia), taudillinen tila,

jolloin ihminen hämärässä näkee paremmin kuin
kirkkaan valon vallitessa: tällöin silmän valon-



i3ta Päivätyö—Pälkäne 1264

aistimuksia v&littär&t osut ovat liinii iirtync<^t.

kMt3!iks««i tilydeii pftivHnvalon uikniinsaaiiinn

kiihotusta: lioikompi kiihotus niissä kuiteukiu
harittaa kunnollisen niikiuiistimukscn. P:n vasta-

kohta on yösokrus ( Armt>r(iJo;>«aJ, jossa

tilassa taas silinft pitivOa valossa ulUcee hyvin,

mutta h&ni&riUs& ei saa tarptH>ksi voimnkiistn

kiihotusta, jotta siitä seuraisi selvä nitköaisii

mus. il. OB.
Fiiivatyö. Vanhempina aikoina oli piiden

tekeminen veronsaajalle yleisesti käytetty veron-

maksamisen muoto. P :itU eivät ainoastaan vuokra-
miehet tehneet vuokranantajalle, vaan myös maan-
omistajat kruunulle tai sille, jolle kruunu oli

oikeuden veron kanlamiseen luovuttanut. P.-vol-

volli«uus tarjosi mukavan keinon veronmaksajien
jjpi ... .... rasittamiseen ja nuiodosti

y'. poikien rasituksista, jotka saivat

R^,.;-.-.. „. -„..ijalla aikaan tunnettuja talon-

poikaislevottomuuksia ja joista myöhemmin ebti-

mi--' I '•iipoikien taholta tehtiin valituksia.

V kruunulle menevänä maaverona tuli '

ver II tehdä p:itä kuninkaankartanoiden
ja kurjntalojen hoitoon sekä linnoitusten raken-

tamiseen ja kunnossapitoon, niin myös hankkia
ylimääräisenä verona linnoituksiin rakennus-
aineita ja polttopuuta. Näitä suorituksia muutet-
tiin jo 1600-luvun puolivälin seuduilla rahaksi jn

niiden ralia-arvot muodostivat osia vanha-sta mant-
taaliverosta, joka yhdessä vanhan maakirjaveron
kanssa oli Suomessa 1S40 luvulla tapahtuneessa
veroparselien muutoksessa perusteena uuden vero-

luvun, >eroruplan laskemiselle. Jo sitii ennen oli

kaikki kruunulle menevä p.-vero suoritettu raha.ssa.

jotavastoin yksityisille (esim. virkamiehille palk-

kaukseksi) jaetun p.-veron nämä voivat vaatia

luonnossa suoritettavaksi kaikilta talonpojilta.

jot'- <'••-'
..t enemmän kuin 2 peninkulman

et . i-aajaii asunnosta. Veroparselien

m« .: .. - .. j :i ei tämäkään p:iden luonnossa
periminen voinut enää tulla kysymykseen.

Vuokrasuhteissa on vuokramaksun p:illä suo-

rittaminen eilellepnkin säilynyt. Viime vuosikym-
menien aikana «e on kuitenkin paljon vähentynyt
oiiaksi 8ita tarkoittavien lainsiUidäntötoimien vai-

kutuksesta, o-aksi myii- rahatalouden voittaessa

muuten alaa. Siten kruunun omistamia tiloja

• kuninkaankartanolta, karjataloja y. m.) vuok-
rattaessa vuokramaksun p:illä suorittaminen ei

roi »naa »lilla kysymykseen (keis. as. kuninkaan-
k» .. rn. "26"p:Itll huhtik. 1871). Kruu-
n' ;pien vuokrauksessa on senaatti pää-
tök-'-!i....r, 12 p:ltÄ jouluk. 1904 mäilrännyt vero-

p:iden kävttämisen vastedes lakkautettavaksi.
pait.«i milloin maan- ja kylänteiden kunnossapito
on kruununrnoan osalta jätetty kruuiiunmetsä-
torpparille veron lyhennystä vastaan, taikka mil-

loin kruununmetkiitorpparin työ on hänelle itsel-

If^.r, ...';,., % L -.1
.
;.r. ...., vuokrttuksesso on p.-

V'- 1 Myils 100!) V :n maan-
vu' . .. : iinnetly oikeus sopia,

ett& ona rahassa määrätystä vuokramaksusta on
vuoritettava prillä Kniu-nkin on sen mukaan
kummallakin «•i oikeus siirtyä täten
•oritusta p. vch'. t.i rahamaksukannalle
ruoden kuluttua miia palkollisten muultopäi-
vlutl, joka ensiksi seuraa senjUlkeen kuin siir-

tymistä on vaadittu. .Samanlainen siirtymiNoikeus
rahamaksukannalle on 1909 v:d lainsiiädännöliä

ulotettu vanhempiinkin torpasta, lampuotitilasta

tai mäkitupa-alueesta tehtyihin vuokra.soplmuk-

siin. Siirtyminen niissä tapahtuu paikkakun-
nalla käyvän p. -hinnan mukaan, jonka vuokra-

lautakunta miiäriiä, elleivät asianosai.set siitJi

sovi. A'. iJ-a,

Päivätyövero ks. Päivätyö.
Piiivatär, piiivän tytär, päivä runollisesti i>er-

sonoituiui naisolennoksi kansanrunon mukaan
.sekä Lönnrotin sovittamana.

Päivölä. 1. P:n kasvitarha ja talouskoulu

(per. 1907) ja P:n maamieskoulu (per. 190S)

Sääksmäen pitäjiissu, toimivat Hämeen kansan-

opiston rakennuksissa Sohlberjrin (ks. t.l tila.sta

lohkaistuilla palstoilla. — 2. Lepokoti Viluiiu pitä-

jässä 2 km .n päässä Nummelan rautatieasemalta

Lohjan selän rinteillä. Kotiin otet^ian talvisin

n. ÖO henkeä, kesäisin jonkun verran enemmän.
Maksu vuorokaudelta on 5-6 mk. Erilaisia kyl-

pyjä on saatavissa. A. Es.

Fäkiä ks. Peukalo, 11 e v o n e n.

Päkiäistulehdus, halivan tai ruhjoutuman
aik.iaiisaama tulehdus siinä osassa lihakaviota,

joka nuiodostaa päkiän perustan. Kp.
Pälkjärvi (ruots. Pelpjärvi). 1. Kunta,

Kuopion 1., Ilomantsin kihlak.. Tohmajärven-
Pälkjärven nimismiesp. ; kirkolle Pälkjärven
rautatiepysäkiltä 10 km, Matkaselän asemalta

14 km. Pinta-ala 263, i km', josta viljeltyä mitata

(1910) 2,783 ha (siinä luvussa luonnonniityt

1.029 ha). Manttaalimäärä 24.10. 2.463 as. (1913")

;

ii58 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelin-

keinonaan harjoittavia 4,54 (1001). 320 lievosta.

1.407 nautaa (1911). — Kansakouluja 2 (1914).
— Teollisuuslaitoksia: osuusmeijeri ja sen yhtey-

dessä höyrymylly. — Vanlioja kartanoita: Ala-

hovi. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Savon-
linnan hiippak., Ala-Karjalan rovastik. ; maini-

taan 1589 yhtenä kuudesta kappelista, jotka kuu-
luivat Ilomantsin kreik. katoliseen emU.seurakun-

taan; nmodostettiin Stolhovan rauhan (1617)

jälkeen luterilaiseksi seurakunnaksi, jolla oli oma
khra jo ainakin 1635. Kun Uudenkaupungin rau-

han (1721) raja lohkaisi suuren palasen silloista

P:n pitäjää Venäjään kuuluvaksi, tehtiin Ruotsin
puolelle jäänyt osa (jossa myös kirkko oli) Tohma-
järven alaiseksi kappeliksi 1727 (kunink. kä.Hky-

kirjecllä 14 p:ltä maalisk.). V. 1794 kunink.
kä-skykirjeellä 11 p:ltä jouluk. P. jälleen muo-
dostettiin omaksi khrakunnaksi, saa<len joseur. v.

oman khran. — Kirkko puusta, rak. 1869 (villitty

2 p. heinäk. 1871). [T. Könönen, „Pälkijärven
pitäjäs" (Kuopion isänmaallisen seuran toimi-

tuk.sia ["Aarni"] III, 1891).] L. Bnen.
Pälkäne. 1. Kunta, ITämeen 1., Pirkkalan

kihlak.. Pälkäneen-Sahalahdcn nimismiesp.; kir-

kolle Kanga-salan rautatieasemalta 25 km, Tampe-
reelta 38 km. HämeenlinnastÄ 48 km, kesäisin

laivaliike Hämeenlinnasta. Kirkonkylä: Onkkaala.
Pinta-ala 237.4 km», josta viljeltyä "maata (1910)

5.644 ha (siinä luvussa luonnonniityt 725 ha.

puutarha-ala 31,ii lia.. viljaakasvav.i. ka.skimaa

11.10 ha). Manttaalimäärä 89,7ioo, talonsavuja 186,

torpansavuja 80 (1907). 4.619 as. (1913i ;

908 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelin-

keinonajin harjoittavia 481 (1901). 798 hevosta,

2.405 nautaa (1911). — Kans;ikouluja 7 (1914).

Säästöpankki. Kunnanliiäkärl. Apteekki. — Teol-

lisuuslaitoksia: Kostian, Ruokolan ja Hägerio
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sahat ja myllyt; Kuiseman saha; Tyryn mylly;
Kostian ja Närin meijerit; Hägerin konepaja.
— Kuokolau taimitarha. — Vanhoja kartanoita.:

Ruokola ja Myttiuilii. — Muinaismuistoja: rauta-

kauden aikuisia kalmistoja : vanha (ennen v. 1450

rakennettu) kivikirkko (katto poispurettu). —
Historiallisia muistoja: Kostian virran
(ks. t.) taistelupaikka. — 2. Seurakunta,
konsistorillinen, Porvoon hiippak., Hämeenlinnan
rovastik. ; alkujaan todennäköisesti kuulunut
SäJiksmäen alueeseen, mutta mainitaan jo 1405

omana pitäjänä: paavi .Vleksanteri V:u kirjeessä

10 p:ltä heinäk. 1409 P. mainitaan Kangasalaan
kuuluvana kappelina, mutta oli taas ainakin jo

1445 itsenäinen kirkkopitäjä. — Kirkko tiilestä.

rok. 1836-39 (C. L. Engelin piirustusten mukaan) :

uusi torni v:\Ux 1897 (G. Schreckin piirustama).

[..Piirteitä Pälkäneen pitäjästä" (Aamulehti 1911,

N:o 105).] L. H-nen.
Pälkänevesi, järvi Pälkäneen pitäjässä, suu-

rin pit. n. 10 km, suurin lev. n. 8 km, pinta

84 m yi. merenp. Idässä P. liittT,-j' välittömästi

Joutsen selkään kahdella salmella, molem-
min puolin suurta Luikalan .saarta. P. las-

kee Kostianvirtaa myöten Mallasveteen.

Längelmävesi laski vv. 1604-1830 Iharinkosken
kautta P:teen (ks. Iharinkoski).

Pälli. 1. ks. Saimaan kanava. — 2. ks.

Pyhäkoski.
Pällilä, hovitila Jliiolaau pitäjässä 20 km Perk-

järven rautatieasemalta koilliseen kauniilla pai-

kalla Y.skjärven rannalla. P. oli aikanaan sen

lahjoitusmaan keskustana, joka 1710 annettiin
eversti Grigori Tserniseville ja jonka alaa myö-
hemmin tuntuvasti lisättiin. Tsernisev-suvult:i

siirtyi Muolaan pitäjässä oleva osa lahjoitus-

maasta, johon P. kuului, naimisen kautta v. 1780
Golit*yn-suvulle. jonka hallussa se pysyi v:een
1872, jolloin valtio lunasti P :n lahjoitusmaan.

Se käsitti silloin 76 ^^/i5o vanhaa manttaalia.
51,832 ha. Hinta oli 1.450.000 mk. Lampuotitilat
ovat sittemmin perinnöksi ostetut. P:n hovitila

myötiin 1876 kenraalimajuri J. A. Bergenhei-
mille, jonka poika tilanomistaja E. Bergenheini
njk. (1915) omistaa sen. — P:n mukaan on sa;i-

nut nimensä P:n metsän hoitoalue, joka
käsittiiä Muolaan. Heinjoen j.a Kyyrölän kunnis»a
olevat, enimmäkseen P:n lahjoitusmaasta loh-

kaistut kruununpuistot. A. Es.
Pällilän hoitoalue ks. Hoitoalue ja

Metsä n hoitolaitos.
Pännäinen (ruots. Bennäs), rautatieasema

(III 1.) Oulun radalla. Kovjoen ja Källbyn ase-

mien välillä, 100 km Seinäjoelta, 235 km Ouluun
:

etäisyys Helsingistä 519 km. P:stä haarautuu
rata Pietarsaareen, ks. Pietarsaaren rata.
— P:n aseman lähellä oleva P:n trikooteh-
das joutui vararikkotilaan 1913 ja myötiin
sam. V. tehtailija Uno Marklundille.

L. B-nen.
Pänti (amer. suom.. < engl. hand [of music]),

soittokunta.

Pänäs ks. Piet niemi.
Pärepuu ks. Puutavaralajit.
Pärhäniemi ks. Perheniemi.
Pärmäkirje ks. Pergamentti.
Pärnu (ven. Pernov, saks. Pernau), piirikun-

nankaupunki Liivinmaassa, Pärnunjoen suussa.
lähellä Riianlahden koillisessa muodostaman Pär-

nunlahden rantaa; 16,258 as. (1910; 1896 14,71»
as., joista 8.431 protestanttia, 3,975 kreik.-kato-

lista, 1,710 juutalaista). — Vanha-P. ja Bremer-
seite ovat Pärnunjoen oik., Uusi-P. sen vas. puo-
lella. I;auttasillat yhdistävät eri kaupunginosat
toisiinsa. Muutamia kirkkoja; Nikolainkirkko
per. 1529, paloi 1885, uusittu 1887. Vir. kon-
sertti- ja teatteritalo (valmistui 1911). Jätteitä
vanhoistsi muureista ja vallituksista. Muutamia
oppilaitoksia. P:n muinaismuistoyhdistyksen
historiallis-arkeologinen museo. Kaupungin ja
meren välissä on suuri puisto, jossa m. m. tun-
netun merikylpylän ..Kurhaus". — Harjoitetaan
sekalaista teollisuutta: vähän matkaa P:n ulko-

puolella on Waldhofin suuri selluloosatehdas

(4.200 työmiestä 1907) sekä hieman kauempana
Zintehofin verkatehdas. Kapearaiteinen rata yh-
distää P:n Venäjän rautatieverkkoon. — Ulko-
maankauppa kehittymässä: vienti (selluloosaa,

pvmtavaroita, pellavaa, pellavansiemeniä) 13,8 milj.,

tuonti 5.2 milj. mk. (1912). — Historia. P:n
perusti 1255 Saarenmaan piispa, 1268 sen hävit-
tivät liettualaiset, 1562 Klaus Kri.sterinpoika

Horn sen valloitti, 1575 sen anastivat venäläiset,

sittemmin puolalaiset, jotka 1600 menettivät sen
Kaarle herttualle. Hän linnoitti ja varusti P :ua.

m. m. 1606 suom. sotaväkeä sijoitettiin vallituk-

siin P:n edustalle. Venäläiset valloittivat kuiten-

kin P:n jo 1609. ja taas 1617 menettivät sen

Stiernsköldille: pian senjälkeen nousi Kustaa
Aadolf P:n luona maihin. Puolalaiset piiritti-

vät P:ua turhaan 1657-58. Bauerin johdolla venä-
läiset kesällä 1710 lopullisesti valloittivat P:n,
jonka jälkeen linnoitukset hävitettiin. Tarton yli-

opisto toimi P:ssa 1699-1710. E. E. K.
Pärnä ks. P e r n a j a.

Pärnävaara (myös Pörnävaara), vuori

Liperissä, n. 17 km kirkolta pohjoiskoilliseen,

Jaamankankaan laidassa; kaunis näköalapaikka.
Pärrä ks. C 1 i t o r i s.

Pärttyli, myös Perttuli. Pertteli= Bar-
tolomeus (ks. t.), 24 p. elokuuta: vanha kansan
merkkipäivä, syksyn alku: ,,ei halla haosta lähde,

kaste varjosta varise päivän Perttulin perästä".

Pärttyli Eerikinpoika (k. n. 1598), Juhana
III:n luottamusmies. Mänsälän herra (Num-
mella), oli Juhana herttuan kansliakirjurina ja

häntä k.äytettiin jo 1557 Vironmaalla, kun hert-

tua ajatteli valtansa levittämistä sinne. P. E.,

joka palveli isäntäänsä uskollisesti viimeiseen

asti, tuomittiin 1563 hengiltä, mutta armahdet-
tiin. Kapinan syttyessä Eerikiä vastaan ilmaan-

tui P. E. kohta uutterasti toimien Juhanan puo-

lesta Suomessa, ja sittemmin hänelle m. m. uskot-

tiin vangitun Eerikin vartioiminen. Nyt alkoi

P. E :lle onnen ja arvon aika. Hän sai useitiV

läänityksiä. tuli tuomariksi Raaseporin lääniin ja

aateloitiin 1573 (vaakunansa mukaan välistä, sa-

nottu L j u s t e r iksi). P. E. nähtiin sitten mil-

loin Tallinnan, milloin Turun. Viipurin tai Käki-
salmen käskynhaltiana taikka lähetettynä Kymin-
kartanon lääniin kansan valituksia tutkimaan

j. n. e., nähtävästi aina siellä, missä Juhana kat-

soi tarvitsevansa luotettavaa ja ehdottomasti us-

kollista miestä. — Hänen poikansa Eerik
Pärttylinpoika (k. 1641) menetti Sigis-

raundin puoluelaisena Mänsälän, mutta sai sen

pian takaisin, otti ratsumestarina osaa Venäjän
sotaan, kirjoitettiin Ruotsin ritarihuoneen jäse-
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nrksi Dimelli Lju^ter ja tuli asessoriksi

TuruD liovioikeuteen. A'. (J.

Parttylin-yö 1. Pariisin v e r i h ii ii t on

niinity». jota ktytetain hugenotteja elok. 24 p:n
v&«tais«na yönä 1.'>T"2 PariisisM» kolulunnoesta

«^rilöylvstä. Kun lieikkuluontoinen kuninpis
Kaarle IX St l^:erniaiu'issii 1570 telulyn rauhan
jilke«n osoitti amiraali Coliguylle (ks. t.) suurta
suosiota. nKyttiien kalli^tuvuu hiinru suunnittele-

Diaansa politiikkmtu, joka tähtäsi H;mskan liit-

t\ mistä Englantiin ja Saksan prolestantteihin

sekä sodan alkamista katolisuuden johtovaltaa

Espanjaa va.staan. rupesivat kuninkaan entiset

neuvonantajat Guisen herttuat ja leskikuningatar
Katariina di Me<^lici tätä ehkäisemään. Mieliala

oli myöskin Pariisin väestössä kiihtynyt huge-
notteja vastaan, joita sinne oli lukuisasti saapu-
nut johtajansa Navarran kuninkaan Henrikin ja

kuninkaan sisaren Margareta \alois'laisen häi-

hin. Guiset ja Katariina käyttivät tätä hyväk-
seen ja aikoivat salamurhalla päästä Colignysta.
mutta kun se ei onnistunut, niin he kiiäntrivät

kuninkaan puoleen ja saivat pelottamalla häntä
vastaan muka tekeillä olevalla salaliitolla tämän
TibapSissäfin sucstumaan lopulta siihen. ettei yksin-
omaan Coligny, vaan kaikki hugenotit oli sur-

mattava, jottei kukaan jäisi hänen tekoansa soi-

maamaan. Kirkonkellojen soidessa alkoi murha-
työ klo 3 mainitun päivän aamuna: Coligny mur-
hattiin oma&sa asunnossaan ja hänen ruumiinsa
vibkattiin kadulle: muut protestantit yllätettiin

unestaan; Henrik Navarralainen jaConden prinssi

pelastuivat luopumalla uskostaan. K;iarle IX :n

itsensäkin sanotaan palatsistaan ampuneen pake-
nevia hugenotteja. Murhia kesti neljä viikkoa,
ja kuninkaan käskystä niitä pantiin toimeen mel-
kein kaikkialla Ranskassa: sanotaan surmatun
0. 30.000 ihmistä. Mutta ennen pitkää hugenotit
kokosivat sotavoimansa ja alkoivat uudelleen tais-

telun, vrt. Hugenotit. [Rani<-e. ,.Les noces
Termeille»"; Baumgarten. ,.Vor der Bartholomteus-
naiht".] A". O. L.

FäBsi, koiraslammas.
Pätevyy». 1. Tosiasiallinen kyky ja sopivai-

suus johonkin toimeen. — 2. Muo<iollinen, s. o.

voimassa olevien säännösten ja vaatimusten mu-
kainen kelpoisuus julkiseen toimeen tai virkaan
(k.*. Kelpoisuus. Kompetenssi). — 3.

Toimivalta. komf>etensgi (ks. n.). — Tuomioistui-
men p:i>tii käsitellä riita- ja rikosasioita ks. Oi-
keusaste, Oikeuspaikka. — 4. Oikeus-
toimen p. Päteväkin oikeu.stoimi voi sisältä-

miensi mäJlräysten johdosta olla tehoton, jos
«im. asetettuja ehtoja ei ole täytetty. Epä-
pätevä voi oikeustoimi olla monelta eri kan-
nalta katkottuna. Tärkein on jaoitus itsevaikut-
tavaan ja moitteen kautta huomioon otettavaksi
saatettavaan mitättömyyteen I. re«cissibiliteet-

tiin. Tämä jaj-iitus pitää silmällä sitä tapaa,
jolla mitättömyys vaikuttaa. Toinen jaoitus-
tapa on jaoitu» tilydelliseen ja osittaiseen mität-
tTjroyyteen. Näennäinen oikeustoimi voi edel-
leen olla puhdas olemattomuus I. nulliteetti
Ui jlttät jälkeenxä joitakin vähäisiä oikeus-
vaikutuksia: se voi olla epäpätevä kaikkia,
tai vain visniä henkilöä Vantaan; mitättömyys
voi olla ratkaixirmaton — jolloin oikeustoimen
lopullisten kohtalrjon vnikutl.ui jälkihyväksyminen
1. ratihahwTiiiiv piiiiltw-r, [.«.i^taminen I. eonva-

lescenssi ja luopumus — tai lopullinen. Mitkä
seikat milloinkin ovat it-sevaikutfavan mitättö-

myyden tai oikeustoimen moitteenalaisuuden
sy\nä, sen määräävät kutakin eri oikeustointa
hallitsevat säännökset. Velvoitusoikeudelliset oi-

keustoimet ovat yleensä itsevaikuttavan mitättö-

myyden alaisia, perhe- ja perintö- sekä esine

oikeudellisissa oikeustoimissa sitävastoin vaaditaan
usein moitekanteen nostaminen. Yleisenä sään-

tönä on, ettii missä näennäinen 1. nuio<lollineu

oikeusseuraamus syntyy, siinä vaaditaan eri toi-

menpiteisiin ryhtymistä seu poistamiseksi tai

kumoamiseksi. Poikkeuksena oii. milloin julki-

sen edun nimessä asetettua kieltoa on rikottu,

kuten esim. itsevaikuttava mitättömyys Naimis-
kaaren 2:12:ssa, Kauppakaaren 7:2:ssa. Velvoi-

tusoikeudellisissa oikeustoimissa tällainen ulko-

nainen asiaintila yleensä puuttuu; mutta jos jota-

kuta on pakotettu tai vietelty antamaan juok-
.seva velkakirja, on sellainen olemassa, ja silloin

vaaditaan oikeustoimen moittimista (Ulosottolaki

2; 14. l.S. sen \'oimaanpanoasetus 13 §). [Jul. Ser-

lachius, „0m rätt-särendens ogiltighet enligt 1734
ftrs lag", Juridiska föreningens tidskrift. 1902:
R. Mont.gomery. ..Ilandbok i Finlands allmänna
privaträtt".] — 5. Prosessitoimen p. Oi-

keudenkäynnissä syntyvän muodollisen oikeusseu-

raamuksen tähden vaaditaan säännöllisesti a.sian-

nmkaisia toimenpiteitä muutoksen saamiseksi
veto-, valitus- tai kantelutietii. — 6. Hallinto-
toimen p. Siihen vaaditaan, että hallintotoimi

on 1. asianomaisen viranomaisen suorittama toimi-

valtansa piirissä. 2. oikeassa muodossa toimitettu,

sekä 3. sisällykseltään lainmukainen ja tarkoituk-
senmukainen. Epäpätevä hallintotoimi (saks.

ungiiUig} on joko kokonaan mitätön (saks. nich-

lig) tai vain moitteenalainen (saks. anfechtbai)
[K. J. Stähll>erg, ..Suomen hallinto-oikeus". Ylei

nen osa], ks. Moite. Muutoksenhaku-
keino. — 7. Asiakirjan p. .\siallinen p.

ilmenee siinä, että asiakirja on sisällöltään lain

ja sopimuksen mukainen, niin ettei sitä voi tästä

syystä saattaa riidanalaiseksi. Muodollinen p. eli

ulkonainen luotettavuus ilmenee joko asiakirjan

oikeaperäisyytenä (ruofs. iil-thct, lat. vcritas) tai

väärentämättömyvtenä (ruot-s. oförfalskade bcskaf-

fentict, lat. honitua). Muodollisesta pätevyydestil

riippuu asiakirjan todistusvoima (ks. t.) oikeu-

denkäynnissä. Myöskin toimituskirjassa
huomataan sama ero. El. K.

Pää fcuput), useimmilla eläimillä ruumiin etu-

osa, jossa aivot, näkö-, kuulo-, haju- ja njakueli-

met sekä ruuansulatuskanavan ja hengityselimien
etuosat sijaitsevat. P. on tavallisesti liikkuvan
varren, kaulan kautta vartaloon liittynyt, joskus

(hämähäkkieläimillä ja useilla äyriäisillä) rin-

taan päärinnaksi (cephalolhorax) yhtynyt. Selkä-

rankaisilla p:n eri elimiä suojelee rusto- t. luu-

kudoksesta muodostunut pääkallo, jonka pintaan
p:n eri lihakset liittvvät. vrt. Pääkallo.

P. B.

Pääaihe I. pii ii tee m a. mus., sävellyksen

tärkein ja huomattavin sävelaihe. Laajemmissa
sävellyksissä p:lla on sama merkitys kuin pää-
henkilöllä kertomuksessa tahi näytelmässä. —
Pääosa, pääjakso, pääsikermä, pä&-
taite (päälauseke) on kolmiryhmäisten
I kehysmuotoisten) sävelrakenteitten ensimäinen
ryhmä, joka esiintyy uudelleen kolmant^ena joko
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•eiitisflUUin tahi iiummictussa muodossa (vrt. K e r-

tausjnkso). — P ä ii p o u s i, sonaatlimuotoi-

sen siivelljksen piiitjakson 1 :nen aiheryhniä.

/. A'.

Pääalttari ks. A 1 1 t a r i.

Päähine ks. P u k u.

Päähkä ks. F a v u s.

Fääisku, »ms., säkeen painavia isku. P. pi-

tiiä säikeen koossa ja antaa vauhdin sen rytmilli-

selle liikunnolle. /. il.

Pääjakso (saks. i<tn»ii)i), eläinsystematiikan

piiärylimi.stii käytetty nimitys, vrt. Eläimet,
[KiUi-.i 639.

Pääjalkaiset (CephalopodaJ, mustekalojen

iks. t.) toinen nimitys.

Pääjärvi. 1. Järvi Karstulassa, Saarijärven

reitin latvoilla, suurin pit. 15 km. suurin lev.

ö.» km, pinta-ala 30,7 km-, pinta 144 m yi.

luerenp., koko sadealue 1.201,9 km-; pituussuunta

luoteesta kaakkoon. Huomattavimmat lisävedet:

pohjoispäähän laskevat Kyyjärven vedet Kimingln-
järven ja Kimingiujoen kautta sekä Vahanka-
joki länsi- ja Korpisenjoki itärannan puolelle.

P:n vedet virt.aavat eteläpäästä Kouheroisteu-

kosken kautta Hepolampeen j. n. e. (vrt. Saari-
järven reitti). P:n rannat korkeahkoja,
enimmäkseen havumetsää kasvavia, kivikkoisia

ja kallioisia. Itärannalla Karstulan kirkonkylä.

P:n keskikohdilla, missä Riuttasalmi katkaisee

Karstulasta etelään vievän maantien, on lauttaus-

paikka. — 2. Järvi Lammin ja Kosken iH. 1.)

pitäjäin rajalla, Vanajaveden reitin vesialueen

itäisimmällä reunustalla, suurin pit. n. 10 km,
suurin lev. 3 '/o km, pinta 104 m yi. merenp,
P. laskee Teuronjoen y. m. kautta Kernaalan-
järveen j. n. e. — 3. Järvi Vienan-Karjalassa
Koutajoen vesistössä, suurin pit. n. 50 km, suu-

rin lev. lähes 25 km. P :een laskee lännestä

•Oulankajoki (ks. t.) ja etelästä Tuoppa- 1. Soh-
jenanjoen kautta suuri Tuoppajärvi. P. on erin-

omaisen luonnonihana; länsirannalla Piiänuoruseu
(ks. t.i tunturi ja lähistöllä Oulaukajoen var-

rella Kivakkavaara. Huomattavimmat kylät:

•Oulanka (ks. t.) länsirannalla. Sohjenansuu
eteläpää-ssä ja Niska koillisrannikoUa. — P. las-

kee Kuntijokea myöten Kuntijärveen j. n. e.

P:n asemasta vesistössä y. m. s. tarkemmin
ks. K o u t a j o k i 2. L. B-nen.
Pääkallo (cranitim) on selkärankaisilla (lu-

kuunottamatta pääkallottomia 1. putkisydämisiä)
selkärangan ensimaiseen nikamaan joko Hikku-
mattomasti (kalat) tai liikkuvasti yhdellä (mate-
lijat ja linnut) tai kahdella (sammakkoeläimet
ja imettäväiset) nivelnastalla liittyvä, aivoja,

näkö-, kuulo- ja hajuelimiä j-mpäröivä luuston
osa. P:n kehityksessä erotetaan kaivomainen
(sidekudoksen muodostama) , rustoinen ja luinen
aste. Kaivomainen aste esiintyy vain hyvin var-

haisella sikiökaudella, sillä rusto, joka ensinnä
ilmestyy selkäjänteen etupäätä ympäröivänä kah-
tena rustoparina (para- ja prmchordalia) ja täällä
käsin leviää aivoja ja aistimia ympäröiväksi suo-

jaksi, asettuu tämän paikalle. Täten »yntyy .il-

haisimmilla kaloilla (ympyräsuisilla, rusto-
kaloilla ja osaksi myös kiilleiuomuisilla) läpi

koko elämän rustoasteella säilyvä pääkoppa
(cranium cerebrale). jossa erotetaan niska-nlue
(regio occipitalis), korva-alue (r. otica), silmäalue
(r. orbHalis) ja nenäalue (r. ethmoidalis). Pää-

kojjan alapuolelle liittyy ruuansulatuskaniivan
etuosaa sivulta ja alta ympäröivä n i e 1 u k a a-

risto (cranium viscerale). Nielukaariston 4-5

viimeistä kaarta kantavat kiduksia (kiduskaaret) :

näiden edessä ou kieliUuikaari ja tämän edessä
vihdoin suuta rajoittava hampaallinen leukakaari
(rustokaloilla) . jonka ohessa luukaloilla ja kai-

killa niitä korkeammilla selkärankaisilla on vielä

ylä- ja välileuanhuit. Näillä katoaa tämä rustoi-

nen primordiaalikallo osaksi rustosta itsestään

(primääriset 1. rustoperäiset luut), osaksi ihossa
syntyneiden (sekundääriset 1. peitinluut) luiden

tieltä, jotka kuitenkin luukaloilla ja sammakko-
eläimillä ovat vielä heikosti tai ei lainkaan toi-

siinsa liittyneet, mutta matelijoilla, linnuilla ja

imettäväisillä liittyvät kiinteäksi ja lujaksi pää-
kopaksi. Xielukaaristo, joka kaloilla muodostaa
suuren osan piuikallon luista ja on pääkoppaan
vain heikosti liittynyt, supistuu maaluurankoisilla
yhä vähäpätöisemmäksi, mitä korkeammalle eläin-

kunnassa tulemme, sen kautta, että osia siitä

surkastuu tai sulaa pääkopan kanssa yhdeksi.

Niinpä kiduskaaret imettäväisillä ovat muodostu-
neet osaksi henkitorven ja kurkunpään rustoiksi,

osaksi kieliluun alasarveksi ; kalojen kieliluu-

kaaren y-Iäcsaa vastaa imettäväisillä jalustin

keskikorvassa, jotavastoin muut kuulohuit (alasin

ja vasara) ovat muodostuneet leukakaaren osista.

Väli- ja yläleuka ovat nisäkkäillä lujasti pää-

koppaan kiinnikasvettuneet. P. B.

Ihmisen pääkallon luut jaetaan kah-

teen osaan: aivo-ontelon luihin, jotka nuiodosta-

vat munanmuotoisen kotelon aivojen suojaksi, ja

naamaluihin, jotka liittyvät edellisten etu- ja ala-

puolelle ja sulkevat sisäänsä hengitys- ja ruuan-

sulatuskanavien alkupäät. Aivo-ontelon luihin

kuuluvat: 1. Takaraivoluu 1. niskaluu
(os occipitale), joka parittomana leveänä luuna

rajoittaa aivo-onteloa takaa ja alhaalta. Sen ala-

osassa, rungossa on pyöreähkö aukko, joka vas-

taa selkärangan sisällä kulkevan selkäydinkanavan

yläpäätä ja johtaa mainitusta kanavasta aivo-

onteloon. Tämän aukon kummallakin puolella on

nivelnasta, jonka välityksellä päiikallo niveltää

ensimäisessä kaulanikamassa olevaan parilliseen

nivelkuoppaan. 2. Kitaluu (os sphenoidalei

liittyy kallonpohjassa edelliseen luuhun muodos-

taen osan aivo-ontelon pohjaa. Se lähettää keski-

osastaan, rungosta, kolme lisäkeparia, siivet,

joista pienet siivet kulkevat aivo-ontelon poh-

jassa silmäkuoppaan päin. isot siivet kaartuvat

niinikään aivo-onteloa sivuten ohimokuopan seu-

duille ja siipilisäkkeet kulkevat jotenkin suo-

jaan alaspäin ja muodostavat nenäontelon taka-

osan sivuseinämät. 3, O h i m o I u u (os tempo-

rale) muodostaa osan aivo-ontelon sivuseinämää

kohoten suomumaisena levynä ohimon seuduilla

ylöspäin. Sen lisäksi tämä luu muodo.staa ontelot

kuuloelimellemme. 4. P ä ä 1 a e n 1 u u (os parie-

talcj on parillinen luulevy, joka rajoittaa aivo-

onteloa sivuilta ja ylhäältä. Kummankinpuoliset
päälaenluut kohtaavat toisensa keskiviivassa pää-

laella. 5. Otsaluu (os frontale) on aivo-ontelon

etuseinänä kaartuen osittain mainitun onte-

lon ylä- osittain sen alaseinäksikin. Se muodos-
taa samalla silmäkuopan katon ja nenän tyven.

Otsaluun sisässä on nenäonteloon aukeava parilli-

nen otsaontelo. 6. S e u I a 1 u u (os ethmoidale)

on pieni luu, joka muodostaa osan aivo-ontelon
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Ihn'»!) paskallo «iTulta. <"i<>«ill ja niin (nlalr^nlia poistettu).

• ir.nvn-tniska-tluu.
• • I ylilU-unn Imi,
A I luuhun), / 8la-
I' . y niska-
lu [.a ohimo-
1"

, - , "U, iO, 10a
>iAieuAa vaiA, ijf »uulAenluu, 13 \antitui\uu.

pohjaa ede«8ä ja jatkuu alofpäin oeDäontelon
\'Ali- ja 8i%'u>«ininä. TIissä luussa on useita onte-

lolta, jotku aukeavat neniioiiteloon. Sen lisäk.si

e muodo^taa Denäontelon ulkoseiniLstii kaksi
kumpaankin Bieraimeen pUin pistävää nenäkuo-
rikkoa, ylemmän ja keskimäisen nenäJcuorikon.

7. Alempi nenäkuorikko (cnncha nasnlis

inferiorf on oikeoKtaan kolmas Rculaluun muodos-
tamilta lisukkeista, joka on myöliemmin eristy-

nyt omintakeiseksi luuksi. Se sijaitsee nenä-
ontelon sivuseinämiUsä kummassakin sieraimessa
piatilen kaarevasti sierainkäytJivUän päin. —
Kaikki edellaluetellut luut kuuluvat aivo-ontelon
luihin. Naamaluibin lasketaan seuraavat:
8. Nenaluu foa niualei on pieni parillinen

luu, joka muodostaa nenän katon. 9. Kyynel-
luu (o» larrimalc) on niinikään pieni parillinen

luu silm&kuopan HisäAeinSn etuosassa. 10. Van-
nasi uu (vomiTj on pariton luiilevy, joka muo-
do*taa nenän luisen väliseinän takaosan.
11. Yllleuanluu (maltilla) on suuri paril-

linen naamnliiu, joka kummallakin puolen keski-
viivaa muodoHtaa suuontelon etuosan katon,
hur i%an luuvallin, nenäontelon
«-t i-eiiiämät sekä osan silmä-
kuopin (.'.'^ I I ^.ii si-iillä on suuri yläleuan
ootelo. joka aukeaa nenäonteloon. 12. Poski-
luu foi gygoTn'1' ij.iitsec naaman etu-
uiko o<iaiuia ja kiinirM!ill.ikiu puolen
po>ki[>ä&n «-kä .-.j.^iii uiko etuosan. 13.

Suulaenluu (os palatinum ), pieni pnrillineu

luu. on ikiiiiukuin yläloiianliiuu jatkona taakse-

päin ; se muodostaa suuontelon takaosan katon,

neuUonteloii takaosan pohjan ja sivuseiniimiit.

14. A I a 1 e u a n 1 u u (mandibula) on kahdesta
yhdenmukaisesta puoliskosta syntynyt pariton,

kaareninuotoinen luu, jonka takaosasta kolioiia

kummallakin puolella ylöspäin haarake, joka ui-

veltiiä oliiiiioluuta vastaan. .Maleuan kaarevan
niuhon reunoissa ovat hammaskuopat alaleuan

hammasriviä varten, l."). K i e 1 i 1 u u (os hjioi-

dium) ou täydelleen eristettynä muista piiiikulloii

luista sijaiten kielen tyven alapuolella kaulan
etuosassa. Se on pieni U:n muotoinen luu, jossa

eroteta.an etuosa, ruuko ja siitit taaksepäin jat-

kuvat isot ja pienet sarvet. — Useimmat pää-

knllonluut liittyvät toisiinsa liikkumat tomasti

saumojen välityksellä. Nämä saumat ovat lap-

sella auki ja luitten väliin jää paikkapaikoin
sidekudoksen peittämiä aukkoja, joista selviin-

miu tunnettavissa on iso kuoppa 1, fontanelli

(ks. Kuoppal, Ainoastaan alaleuanluu muo-
dostaa muita kallonluita vastaan liikkuvan leuka-

nivelen, jossa alaleukaa voi liikuttaa alas- ja

ylös-, eteen- ja taaksepäin sekä kummallekin si-

vulle.

Eri yksilöillä ja eri kansoilla on pääkallon
muoto huomattavasti erilainen. Tämä erilaisuus

ou jolitanut kallo-opin, kraniolofrian, syntymi-
seen, Kraniolofria koettaa kallomittauksion avulla

löytää eri kansojen kallossa esiintyviä rotu-

ominaisuuksia voidakseen näitten ominaisuuksien
perusteella ratkaista kansojen keskinäistä suku-

laisuutta, saada selvää muinaiskansojen kansalli-

suudesta j, n. e. Kallo-oppi on osa ihmistieteestii.

antropolofriasta (ks, t,). V. 1840 ruotsalainen

A. Retzius (ks. t.) esitti kallomittauksiin pe

rustuvan antropologisen jaoitelman, jonka mu-
kaan ihmisrodut jaettiin l.vhyt- ja pitkäkalloisiin

1. Pääkallo plinltUpain. a piika, b lyli.yt knllo. 2. PltHkallo

takaapttin. a knrki-a, b Diniala kallo. 3. Puakalln sirultn-

pAin, a viisto-, b suorahampainen kallo.

(d o 1 i k o ja b r a k y k e f a a 1 e I h i n). Raja
kummankin ryhmän välillä saadaan laskemalla

aivo-ontelon leveys x 100
indeksi kaavasta Jos

pituus

indeksi on 80 tai sen yli, on kallo brakykefaa-
linen, jos se taas on pienempi kuin 80, on kallo-

dolikokefaalinen. lietziuksen jaoitukseen lisättiin

myöhemmin väli ryhmä, mesokefaaliset kallot. Sen-

jälkeen on ryhmitystä vieläkin laajennettu useil-

lakin eri jaoitustavoilla, joista yleisimmin seu-

rattu lienee von (iarsonin 1886 laatima seu-

raava jaoitus:

iiltruilolikokffnaliKci kallot, ladoksi ~Mjt
hypiT(lrilikok(>tnaliRi-t , „ 6.5,0— (19,»

d(ilikoki-(aallHi>i „ „ 70j>—7*,»
ni<*srik<-raaliHi-t „ „ 7,5,0-711,»

brakyk(>taallKi-t „ „ XOfi—Mij,
hypLTbrakykcfanlisPt „ „ 8.5,0—89,»

uitrabrakykcfaallspt „ „ !K),o—
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Paakalloperhonen.

Tämän lisäksi on kalloissa todettu monta muuta
rotuHitkiiiiuk.-.elle tärkeätä omituisuutta, joista

tässä maiuittakoou kallon vaihteleva korkeus:
korkea ja matala kallo, sekä naamakulman suu-

ruus ja hampaitten asento (ks. Ihminen,
palsta 833). Y. K.
Pääkallolliset 1. pääkalloeläimet ks.

1' r a n i o t a.

Paakalloperhonen (Ackcrontia atropos), suuri

komea kiitUjliperliouen. jonka siivenkärkien vä-

liä on 105-130 mm.
llustahkossa selässä

on omituinen pää-

kalloa muistuttava
vaalea kuvio; etusii-

vet ovat mustanrus-
keat, vaaleammilla
kirjauksilla koriste-

tut, takasiivet keltaiset, kahdella mustalla poikki-

juovalla koristetut; paksu takaruumis on mullan-
keltainen, sen poikkijuovat mustia ja selkäjuova
siniharmaa. P. on liikkeellä öisin ja imee pää-

asiallisesti puista tihkuvaa nestettä, mahdolli-
sesti myöskin kukkien mettä. Käy usein varkai-

silla mehiläispesissä. Erinomaisen hyvä lentäjä.

Voi aikaansaada omituisen hiiren vitinää muis-
tuttavan äänen; miten tämä syntyy on toistai-

seksi vielä epävarmaa. — Toukka on sileä ja

paksu ja tulee aina 150 mm:n pituiseksi; väril-

tään se on vaihteleva, tavallisimmin sitruunan-

keltainen, koristettu 7-8 leveällä sinisellä vino-

viirulla: takapääsää on selkäpuolella omituinen
käpristynyt sarvilisäke. Toukka on hyvin moni-
ruokainen. mutta syö etupäässä kuitenkin pe-

runanlehtiä, tehden Etelä- ja Keski-Euroopassa
tuntuvaa vahinkoa. Meillä p. on tavattu siellä

täällä kautta maan aina Lappiin asti. Toukka
on vain kaksi kertaa tavattu Suomessa. Mah-
dollista on, että täällä tavatut täysimliotoiset

perhoset ovat tulleet lentäen eteläisemmistä

maista eivätkä ole meillä toukasta saakka kehit-

tyneet. U. S-s.

Pääkallotiede (K r a n i o 1 o g i a) ks. Pää-
kallo.
Pääkallottomat (Acrania 1. Acratiiata), putki-

sydämisten toinen nimitys, ks. A c r a n i a t a,

C r a n i o t a ja S u i k u 1 a i n e n.

Pääkappale, katekismuksen tai katekeetti-

seen muotoon laaditun oppikirjan pääosa.sto.

Keskiajan katekismuksissa oli yleensä vain kolme
p:ta: usko, isä meidän ja sakramentit. Lutherin
kummassakin katekismuksessa on viisi p:ta:
kymmenet käskyt, uskonkappaleet. Herran ru-

kous, kasteen sakramentti ja alttarin sakra-

mentti 1. Herran ehtoollinen. Eeformeerattu Hei-

delbergin katekismus jakaantuu kolmeen p:seen,

joista ensiniäinen koskee ihmisen kurjuutta, toi-

nen lunastusta tästä kurjuudesta (usko Kristuk-
seen) , kolmas puhuu siitä, miten ihmisen on ol-

tava kiitollinen Jumalalle tästä lunastuksesta
(käskjt ja rukous).

Pääkaupunki, se maan kaupungeista, missä
hallitus sijaitsee. Tavallisesti p. samalla on maan
suurin tai merkityksensä puolesta huomattavin
kaupunki. Poikkeuksia on kuitenkin olemassa.
Niinpä Pohjois-Ameriikan Yhdysvaltain p.

Washington on suhteellisesti vähäpätöinen

:

Haag on Hollannin p. (eli residenssikau-
p u n k i, koska hallitsija asuu siellä), mutta

.Vnisterdam on maan suurin kaupunki. Kun p:n
viustakohdaksi asetetaan ,,maa.seutu", niin viime-
mainittu käsittää myöskin maau muut kaupungit.
Puhutaan myöskin maakunnan (läänin j. n. e.)

p:ista. — Joskus p. on = keskus, esim. „Pariisi

on maailman p."

Pääkirja ks. Kirjanpito.
Pääkonsuli 1. kenraaliko n suli, ks.

Konsuli.
Pääkoppa ks. Pääkallo.
Pääkortteeri 1. päämaja, armeiakunnau ko-

mentajan ja esikunnan olinpaikka. Koko armeiau
p. on nimeltään ,,suuri p." M. v. II.

Päälaenluu ks. Pääkallo.
Päälaensilmä, parietaalisilmä 1. pa-

ri e t a a 1 i e 1 i n, useimmilla selkärankaisilla

aivan surkastunut, mutta nahkiaisilla ja useilla

matelijoilla (Hatteria pitnctataMix, ks. t., ja eräillä

varsinaisilla sisiliskoilla) hj-vin kehittynyt väli-

aivojen dorsaalinen, epiphysiksen edessä oleva li-

säke, joka' yläpäässään on pullistunut silmämäi-
seksi elimeksi. Matelijoilla tämä sijaitsee päälaen-

luissa olevas.sa aukossa (foramen parietale), heti

tässä kohdin läpikuultavan ihon alla. Nahkiaisilla

myöskin epiphysis on päässään silmäntapainen.
Erinäiset embryclogiset seikat viittaavat siihen,

että p. ja epiphysis ovat yhden alkuperäisen

tai mahdollisesti kumpikin eri silmäparin jätteitä,

joten siis selkärankaisilla olisi aikoinaan ollut

useampia pareja silmiä. /. V-s.

Päällyskasvusolukko ks. Dermatogeeni.
Päällysketto, e p i d e r m i s, kasvien ulkopin-

nan uloin, sisemmistä solukerroksista erilaistu-

nut solukerros, jonka päätehtävänä on haihtu-

misen vähentäminen. P.-solut liittyvät toisiinsa

ilman soluvälejä ja sisältävät runsaasti solunes-

tettä, toimien täten vesivarastoina; ulkoseinän

uloin osa on muodostunut korkkiaineista, k u t i i-

n i s t a, rikkaaksi, haihtumista estäväksi pääl-
lyskelmuksi 1. k u tik ulaksi. Usein erit-

tyy p:n ulkopinnalle vahaa. Harvoin p. on
useampikerroksinen, jolloin sen alempia kerrok-

sia nimitetään aliketoksi (hypoderrnis), joka
tav. on vesivarastona. P. tavataan vain korkeam-
milla kasveilla. P:sta syntyvät ilmaraot, karvat

y. m. Vanhoissa kasviosissa syntyy p:n sijalle

korkkia. K. L.

Päällysloiset, ektoparasiitit, ks. L o i s e 1 ä i-

m e t.

Päällysmies, työnjohtaja ja työnvalvoja;

tämännimisiä virka- ja palvelusmiehiä on luotsi-

ja tullilaitoksessa ks. Luotsipäällysmies.
Päällysrakennus, se osa rautatienrakennuk-

sesta, jonka muodostavat ratapölkyt, kiskot ja

päällyssora. ks. E au ta ti e.

Päällysvieraat ks. E p i f y y t i t.

Päällysväri, läpinäkymätön väri. esim. me-
tallioksidit tai multamaiset värit, joka peittää,

kokonaan sillä sivellyn esineen oman värin.

Päältälannoitus ks. Kattolauta ja Lan-
noitus.
Päämaja ks. Pääkortteeri.
Päämies, se aatelisen suvun jäsen, vanhimman

haaran vanhin jäsen, joka laillisesti edustaa su-

kua, vrt. C a p u t.

Pääministeri ks. Ministeri. Ministeri-
presidentti.
Päämuodot, verbin taivutuksessa erotettavia

muotoryhmiä, jotka eroavat toisistaan siihen näh-
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dm, ooko toimitlav* per»ooua uiäarittty vui iiiiiii

rUmltOn. Suomen kielessft p:ja on knksi. aktiivi

ja passiivi tks. n.i. A. K.

Piutnkipu ks. P & k n s a r k y.

Päiin rohtuma, p&iin hiuiitnkiiiivavassa (v<:is-^a

e^iintyvS ihotauti, joka etupKässä rasittaa tapsia,

vri. K k > e e m i.

Päänsärky tcephalalpia. cephaira) ei ole mi-

kkAn itsenäinen tauti, vaan monen erilaisen sai-

rmudentilan merkki. YleisenH. koko piiätii vaivaa-

vana p. eäiiotyy usean kuumetaudin, esim. lavan-

taudin, ja sisilllisen myrkytyksen, esim. virt<a-

myrkytyksen luremiau). ailieuttamana ynnä ti-

loissa. jui*«a p:n syynä on verentun-ros aivoihin

ja uiitteu kalvoihin. Paikallisena p:nli esiintyy

etupäiissi migreeni (ks. t.). mutta myöskin
moni muu paikallisista sairaloisista ilmiöistä

pM«rt aiheutuva kipu. Muuten p. voi olla h y p e r-

eminen. liiallisen verentungoksen syunyt-

tAmi. a n e m i n e n, nivojen viihäverisyydestU

riippuva, toksinen, jonkin myrkVn. hä'an.

opiumin. kloroformin, alkoholin, tupakan aikaan-

saama sekä taudintartunnan ja sitä seuraavan
kuumeen synnyttämä, reumaattinen lei-

nistä ja artriittinen kihdistä sekä a r t e-

rioskleroottinen aivojen verisuonten kalk-

kiutumisesta, syfiliittinen kuppataudista
johtunut sekä neurasteeninen. s. o. heikko-

hermoisilla tuontuostakin vähästäkin rasituksesta

kehittyvä. P. aiheutuu myös äkillisestä nuhasta.

jossa nenäoDtelon ja sen kanssa yhteydessä ole-

vien ontelojen limakalvo on turvoksissa, siten

häiriten verenkiertoa pään ot.sanpuolci.sissa osissa.

Yhtä erilainen kuin p:n synty on niinikään sen

hoito eri tapauksissa. Kuumeen ja verentungok-
sen aiheuttaessa p:n. ovat yleensä kylmät vesi-

hauteet ja jään piteleminen päälaella hyödyksi;
missä heikkoliermoisuus ja väliiiverisyys ovat vai-

van peru.ssyynä, turvaudutaan etupäässä yleiseen

hoitoon, jonka tarkoituksena on yleistilan korjaa-

minen. Myrkytystapauksissa on tietenkin myr-
kyn jatkuvan vaikutuksen poistaminen parantu-
misen en^imäisenä ehtona. Vsein p. on tilapäi-

sesti poistpftavi,.sa siihkövirran avulla tai nautti-

malla erinäisiä p.-pulvereja (antipyriinia, aspi-

riinia. fena'<>tiinia y. m.), joita viime aikoina
on kauppaan levitetty. Edullisempaa on tietenkin

tavoittaa p:n perus.syyn korjaamista, ^f. 0-B.
Fääntauti on hevosissa esiintyvä tarttuva

tauti, jonka aiheuttaa eräs ketjukokki (Strepto-
eoevu» rquii. Tauti paikallistuu etupäilssä ilma-

tiehyen yläosiin ja niitä lähellii oleviin rauhasiin,
saaden aikaan niif^ä märkivän tulehduksen. Yleis-

oireet ovat kuume i40 41° C). raukeus ja vähen-
tynyt ruokahalu, paikalli»Pt nenilkatarri ja leuka-
perärauhaAten turpoaminen ja myöhemmin märki-
minen. — IloidosHa käytetään neniiontelon höyry-
tystä, kurkkiihauteita, väkevien voitfiden hiero-

mista, leikkausta y. m. s. Taudin alussa pääs-
tään seriimhoidolla hyviin tuloksiin. Kp.
Päänuoruoen. jylliä tunturi pohjoisessa Vienan-

Karjalas.sa, Pääjärven länsirannalla, n. 1 penink.
koilliseen Kivakkavaarasta (ks. t.).

Keskiyönaurinko näkyy parin viikon ajan. Kork.
lähes 600 m yi. merenp. //. Il-nen.

PiUioma I. kapitaali. Tnlounl. On ero-

tettava toinistaan kansantaloudelli-
nen (tuotanto-) ja yksityistalou-
det li neo (ansio-) p. Edellinen on =

kaikki käsillä olevat tuotantoviilineet. jotka itse

ovat tuotteita (jolloin tavalli.si-sti myöskin raaka-

aineet ja puolivalmisteet, jotka oikeastaan ovat

tuutantoaineita. luetaan tuotantoviilineisiin kuu-
luviksi). Kansantaloudellisen p:n muo<lostavat

näin ollen: teollisiin ja maataloudellisiin tarkoi-

tuksiin käytetyt rakennuk.set, maanparanuukset,
kuljetus- ja tiedonantolaitoksct. kaikenlaiset ko-

neet ja työkalut, raaka aineet, puolivalmisteet ja

aiuiaineet. esim. hiilet, joita käytetään tuotan-

nossa. Yksityistaloudelliselta kannalta katsoen
taas p. on = ne varat, joita niiden omistaja käyt
tää tulojen hankkimiseksi it.selleeu (jolloin on
huomattava, että tuloja voidaan hankkia muuten-
kin kuin tuottavalla toiminnalla, esim. asuinhuo
neila vuokralle antamalla ja rahoja lainaksi an-

tamalla) ; p. on tässä merkityksessä = lisäarvoa

tuottava arvo. YksifyistaloudoUinen p. käsittää

kaikki kansantaloudellisen p:n ainekset, mikäli
niitä käytetään ansiotarkoituksiin, lisäksi kaikki
ne valmiit kulutusesincet ja niiden esituotteet.

jotka vielä ovat tavaravarastoissa, sitten vuokrat-

taviksi määrätyt käyttöesineet, esim. asuinhuo-
neistot, vielä käteisen rahan, kaikki hyötyä tuot-

tavat oikeudet, kaikki tuloja antavat saatavat ja

myöskin maaomaisuuden. Se ei siis esiinny

konkreettisten hyödykkeiden yhdistelmänä (kom-
pleksina), vaan varallisuusarvona, joka saa yhte-

näisen ilmauksensa jossakin rahasummassa. —
Yksityistaloudollisessa p:ssa voimme erottaa

pysyvän (seisovan) ja liikkuvan (kiertä-

vän) p:n. Edellinen käsittää ne tuotantovälineet,

jotka pysyvät taloudessa ja kuluvat vain vähi-

tellen, niinmuodoin teolliset ja maataloudelliset

rakennukset, koneet ja työkalut. Liikkuvaan
p:aan, jonka kierto tapahtuu sekä siten että se

saman talouden piirissä muuttaa muotoansa että

siten että sen. voidakseen tuottaa voittoa, täytyy
vaihtaa omistajaa (tulla myydyksi), on luettava

raaka- ja apuaineet, puoli- ja kokovalmisteet (tii

varapääoma), raha ja sen va-stikkeet. — .Juok-
sevalla I. vapaalla p:lia tarkoitetaan

Ip.-varoja. jotka ovat heti käytettävissä luoton

myöntämiseksi tai muihin sijoitustarkoituk.^iin.

— Perustus-p. 1)11 se p.. joka tarvitaan jon-

kun yrityk.sen alkuunpanemiseksi tai laajentn

mi.scksi, 1 i i k e p. se p.. jonka tehtävänä on liikr

yrityksen käynnissä pitäminen. — .Joskus puhu-
taan myöskin henkisestä p:sta. jolla tarkoitetaan

yhteiskunnan jäsenten hankkimia kvkyjä, tietoja

ja taitoja: .Vdam Smith luki viimemainitut pysy-
vään p:aan kuuluviksi.

Myöskin p:n syntyä tarkastaessa on kansan-
taloudellinen ja yksityistaloudelliuen näkiikolita

pidettävä toisistaan erillään. Kansantaloudellisen

p:n synnyttää työ. joka tosin tav. ei ole p:n
omistajain it.sensä tekemää työtä. Yksityis-

taloiiilellinen p. syntyy omistajan menoja suu-

rempien tulojen ylijäämäin kasaantumisesta.

Tätä kokoomista voi sanoa ..säästämiseksi",

mutta ..kieltäytymistä" ja ..pidättymistä" siinä

on mukana vain siinä tapauksessa että sääste-

tilän pienistä tuloista ja siis mitä vaatimatto-

mimmassa määriissä. kun taas suuri p.omaisuus
suurine voittoiiieen kasaantuu ikäiinkuin auto-

maattisesti. Tälil kasaantumista on erityisesti

edistänyt uudenaikaisen kone- ja liikennelaitok-

sen kehitys, joka on ollut mahdollinen vain suu-

ren p:D avulla ja joka on tälle usein tuot-
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tanut uusista yrityksisUl tavattomia voittoja. Toi-

sena yksityistaloudellisen p:u kartuttajana on

ollut nouseva maauarvo, varsinkin isoissa kau
pungeissa. P:n kerääminen pienistä tuloista on

aina vaikeata, koska tällöin on voitettava halu

laajentaa kulutusta. Siihen nähden ettil väes-

tön lisääntyessä on hankittava enemmän koneita

ja raaka-aineita ja maksettava enemmän palk-

koja, ou yksityistaloudellisen p:n lisääntyminen

nykyissesn tuotantojärjest^-ksen vallitessa ehdotto-

masti välttämätöntä, ja näin ollen on suurten

tulojen olemassaolo kansantaloudelle nykyisissä

oloissa hyödyksi, kun niitä vain ei hankita pie-

niä tuloja vahingoittamalla. — Kansantaloudelli-

nen p. häviää tuotantovälineitt^n pitkällisen tai

nopean kulumisen kautta, lisäksi teknillisen van-

lientumisen kautta, kun tuotantovälineitten täy-

tyv antaa sijaa paremmille teknillisille apuneu-

voille. Yksityistaloudellinen p. vähenee niinikiiiln

siihen kuuluvien tuotantovälineitten fyysillisen

häviön ja teknillisen arvonmenetyksen kautta,

samaten huonon taloudenhoidon, tuhlauksen ja

liikepulien (ks. L i i k e p u 1 a) kautta, vrt. K a-

p i t a 1 i s m i. Pääomankorosta ks. Korko,
palsta 1364. [Quesnay'n, A. Smithin ja Marsin
teokset; Böhm-Bawerk, „Kapital und Kapital-

zins" y. m., Spiethoff, ,.Die Lelire vom Kapital"
(SehmoUerille omistetussa juhlajulkaisussa 190S).]

J. F.

Pääomankorko ks. Korko, palsta 13G4.

Pääomankorkovero. Eräissä valtioissa, joissa

tuottoverojärjestelmää (ks. Tuottovero) on
koetettu johdonmukaisesti toteuttaa, on maasta,

rakennuksista, elinkeinoista ja palkkana saatuja

tuloja rasittavien verojen rinnalla ja niiden täy-

dennyksenä otettu käytäntöön myöskin vero pää-

oman koroista. Veron tarkoituksena ei ole ra-

sittaa ainoastaan toisille, joko yksityisille tai

julkisille yhdyskunnille lainatusta pääomasta saa-

tuja korkoja, vaan yleensä säännöllisiä korko-

tuloja kaikista rahapääoman sijoituksista. Vero
voidaan määrätä joko pääoman tuoton, sen ko-

ron, mukaan, jolloin veroa nimitetään p:ksi, tai

itse pääoman, joko tunnetun tai arvioidun, mu-
kaan, jolloin se tav. saa nimen pääomavero. Jäl-

kimäisessäkin tapauksessa on kuitenkin pääoman
korko lopullinen verolähde, minkä vuoksi nimi-
tystä p. käytetään yleisnimityksenä kummasta-
kin verosta. Muodollisista ja historiallisista

syistä luetaan p. laajimmassa merkitvksessään
tuottoveroihin, vaikkakin se olemukseltaan lä-

hinnä muistuttaa tuloveroja. P:n kanto on tar-

koituksenmukaisimmin järjestetty silloin, kun
vero kannetaan pääomanomistajalta 1. saamamie-
heltä. Tiissä tapauksessa ou nykyään koron suu-

ruuden selville saamiseksi tav. turvauduttu pa-

kollisen veroilmoituksen (ks. t.) 1. deklaratsio-

nin säätämiseen. Pääomanomistajan ilmoituksia
korkotulojensa suuruudesta tarkastavat sitten

asianomaiset taksoitusvirastot. P:n kanto voi

myöskin olla siten järjestetty, että vero kanne-
taan velalliselta. Tunnetuin tämänsuuntainen
vero on n. s. kuponkivero (ks. t.). Tätä veromuo-
toa voidaan kuitenkin menestyksellä käyttää ai-

noastaan kotimaassa lunastettaviin julkisiin arvo-

papereihin nähden. — P. on tav. progressiivinen
tai degressiivinen ja se määrätään suoritetta-

vaksi joko prosenteissa korkotuloista tai luokit-

tain siten, että samaan luokkaan luetaan kaikki

vahvistetun ylimmän ja alimman määrärajan vä-

liset tulot. Verovelvollisuudesta vapautetaan tav.

pienimmät korkotulot. P:n suuruuden määräämi-
sessä otetaan myöskin jonkun verran huomioon
sellaiset pienempien pääomien omistajain maksu-
kykyyn vaikuttavat seikat kuin se, onko verotet-

tava työkykyinen, onko hänellä nuiita tuloja,

onko hän jäänyt orvoksi tai leskeksi y. m. — P.

on verrattain uusi veromuoto. Nykyään se on
voimassa Ranskassa, useis.sa Saksan valtioissa,

nim. Baierissa, Wiirttembergissä, HessenissU,
Elsass-Lotliringenissa, Mecklenburgissa. Anhaltissa
ja Sach.sen-Altenburgissa, Itävalta-Unkarissa ja

Venäjällä sekä Englannissa kuponkiverona. —
Suomessa verotetaan tuloja pääomansijoituksista
vain vleisen kunnallisen tuloveron kautta.

y. H.

Pääomavakuutus ks. Henkivakuutus.
Pääomavero, eriis pääomankorkoveron (ks. t.)

muoto.
Pääpahka 1. s y n n y t y s p ah ka, verisenvis-

vaisen nesteen aikaansaama pahkura päänahan
alaisessa kudoksessa, mihin se munakalvojen puh-
jettua muodostuu emänsuussa tarjoutuvan sikiön-

osan kohdalle. P., joka pitkäaikaisen synnytyksen
kestäessä voi muodostua hyvinkin suureksi, katoaa
synnytyksen jälkeen jotenkin nopeasti ilman eri

toimenpiteitä. Lyhytaikaisen synnytyksen jälkeen

se voi olla tuskin huomattavissa, vaikka pää on
ollutkin tarjoutuvana osana. Jos jokin muu sikiön

osa kuin pää on tarjoutuvana, ei pääpahkaa muo-
dostu ensinkään, vaan kyllä sitä vastaava pahka
tähän ruumiinosaan. B. H. J :s.

Pääpostitirehtööri ks. Postihallitus.
Pääri (ransk. pair. engl. peer < lat. par), oik.

yhdenvertainen; keskiajalla tätä nimitystä käy-

tettiin saman lääniherran välittömistä vasal-

leista, jotka läänioikeudessa tuomitsivat toistensa

asioissa; erityisesti p reiksi sanottiin Ranskan
kruunun välittömiä vasalleja, joita sittemmin oli

6 maallista ja 6 hengellistä; myöhemmin p. oli

pelkkä arvonimi, jonka suuri vallankumous hä-

vitti 1789. V:n 1814 valtiosäännön mukaan
Ranskassa tuli kansan valitseman edustajakama-
rin rinnalle p:ien kamari, jonka jäsenet ku-

ningas nimitti ja jolla lainsäädäntövallan ohessa

oli tuomiovalta m. m. valtiorikosasioissa; sen

poisti helmikuun-vallankumous 1848. J. F.

Päärly iruots. pärla) . helmi.

Päärynä ks. P ä ä r y n ä p u u.

Päärynälevä (Macrocystis pyrifera), etel.

pallonpuoliskon merien kylmemmissä osissa kas-

vava jättiläiskokoinen ruskolevä, jonka varsimai-

siksi ja lehtimäisiksi osiksi jakaantunut seko-

varsi on kiinnittynyt pohjaan ja lähettää pinta.in

pitkiä haaroja, jotka kelluvat vedessä ..lehtien"

tyvessä olevien ilmarakkojen varassa. Haarojen
pituus voi nousta lOOiaan, toisten tietojen

mukaan 200-300 :kin m:iin. Kuva ks. Rusko-
levät. /. V-s.

Päärynäpuu (Piriis communis), hedelmäpuuna
viljelty ruusukasvien heimon puu. läheistä sukua
omenapuulle, josta se eroaa suippokärkisten leh-

tien, huiskilokukinnon. valkoisten kukkien, koko-

naan erillisten vartaloiden ja latvapuoleltaan

turpeamman, ..päär.vnämäisen" hedelmän kautta.

Hedelmä on hyvin hyvänmakuinen ja sitä käy-

tetään suurin määrin ruuaksi, nykyisin paljon

kuivattunakin. Kovat ryynimäiset osat näärynän
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Puo^lpuuD oks*.

lu ^~sa ovat kivi>olury)iiiiiu. P:n koti-

II
. kantamuodot urat epävnriiioja. Luul-

tavutti p, ou rist»\vlystiilos

in. m. H. ««•Aro» (Keski Aasini.

/*. persica (Syyria ja IVrsinl

ju ititnittisista /*. t'ui</<i/u ja

/'. el<r>iffn)(oiia lajeista. Aine
riikassa viljellatin liyvin nm-
>aai>ti f. ya/>on ica^ta keliitet-

lyjii laatuja. Jo Ruotsissa p.

—kus villiytyy, etelämpiinä

.«'iukin, joten on ollut niah-

tou varmasti ratkaista ky-

. Miystii. onko p. mahdolli-

>c>ti alku|>eriiiuen Eurix)passa,

joti»a «itji kasvoi jo historian-

takaisina aikoina. Viljelys

OD levinnyt kaikkiin lauhkean ilmaston inai:

hin. Meillii sen viljelys rajoittuu puun arkuuden
takia etupäässä maan lounaisosiin. Kuten onie-

nata en p:ta lukematon joukko muotoja. — P:n
puoervaa puuta k&>'tetUUn puusepänteoksiin.

A". L.

P. ei meillä Suomessa menesty kovalla savi-

kolla, vaan viljelys onnistuu parhaiten kevyellä,

läniniinpohjaisellu maalla. lannoituksessa ja

leikkauksessa on pääasiallisesti meneteltävä sa-

moin kuin omenapuita kiusiteltäessä. Puu ei

yleensä anna niin aikaiseen hedelmiä kuin omena-
puu, mutta kehittyy isommaksi. Kestävämpien
puiden kasvattamiseksi on viime aikoina alettu

kirttää p:ita monistettaessa Polijois-Mantsu

riossa metsistyneenä kasvavaa Piriis r/iificii^istä.

joka on sen lälieiuen sukulainen. Meillä viljel-

lyistä laaduista un kestävin ..Yleinen suomalai-

nen", joka eroaa kaikista muista tunnetuista

p:ista siinä, että se muodostaa, juurivesoja. Tätä
päärynää on menestyksellä viljelty lämpöisillä

ka.-vupaikoilla I'ioksämäellä ja Sortavalassa

saakka, joilla seuduilla siitä miltei vuosittain on
saatu täysin kehittyneitä hedelmiä. Polijoisem-

milla seuduilla puut ovat yleensä huomattavasti
vapaampia p;n muuten suuresta alttiudesta he-

delmäpuurupisienen tartunnalle. Lähinnä ..Yleistä

suomalaista" päärynää viihtyvät Suome.s.sa var-

mimmin eräät venäläiset laadut, joista nykj-isin

ovat tunnetuimmat ja varmimmat ..tonkovetka"

ja ..bezsemjanka". Hienoimmista ulkomaalaisista
laadui.>ta ovat varmimmin menestyneet Klemisli

Beauty, Aspa talouspäärynä. Esperens llerren-

liirne y. m. Ei yksikään viimemainituista laa-

duista ole täysin varma, paitsi edullisimmilla

paikoilla Uudenmaan läntisillä rannikkoseuduilla,

Turun iiaaristos.>«a ja luultavasti Ahvenanmaalla.
Ii. w. n.

Pääsiäinen. 1. Juutalaisten suuri juhla Israe-

lin kan>an Efryptixtä lähtemisen muistoksi (Pas-

sah). — 2. Kriatillisen kirkon juhla Jetfsuksen

ylönnouscmi-'"' ""-»oksi; sen yhteydessä myös
kärsimiien l.i Iks. Pitkäperjan-
tai). P. on - ukista kristillisislä juhlista,

kentin vietetty jo 1 :itellä, varmasti 2:8ella vuo-
»i». PäiUiäisen oiri-t,i ^viityi riita itU- ja länsi-

mni«en kirkon v:/ viiosis. keskivaiheilla.

Edellinen vietti j- lina juutalaisen nisan-

kuun 14 p:nä, nam. p:nii, jolloin oli juutalais-

ten pääsiäinen; jälkimäinen taaji sitä seuraa-
vana «unnuntaina. Asia ratkaistiin Nikean kir-

kolliskokouk-KfM^a (32.5) siten, että itämainen käsi-

tys hyljättiin ja päätettiin viettää pääsiäistä

kevätpUiväuta.sausta seuraavan täysikuun jälkei-

senä sunnuntaina. PiUisiäison aika siten vaihte-

lee, ollen aikaisintaan maalisk. 22, ja viimeistään
huhtik. 2t> p:nä, f. P.

Fäiisiäismuna kuuluu entishjan pääsiäisruo-

kiin ikuten pääsiäisjänis ja -karitsa), jotka ku-
viLsivat yUisnouseiiiusta ja hedelmällisyyttä. Kir-
javiksi värjätyt p:t tulivat sittemmin kilpaleik-

kien aiheeksi, joissa ne ilmaisevat voittoja tai

tappioita,

Ffiiisiäisraha ks. Papiston palkkaus.
Pääsiäissaari (IVaiViti, Rapanui. enj;l. Easter

isliind). Chilelle kuuluva yksinäinen viilkaanisaari

Isossa valtameressä. 3,200 km Chilen rannikolta,
27° 10' et. lev. ja 109° 26' länt. pit. ; IIS km».
_•_'< :!.; i1!M:!: ISTO-luvulla n. 100, 1700-luvulla

.• -^-ii:

j

i^:

PUsiaissanrcn moni-palsaita.

3.000 as.). — P. on vuorinen, korkein huippu
rt'.i9 m yi. merenp., ilmasto sadcrikas. puukasvul-
lisuus kuitenkin puuttuu. Jokia ei ole. Asukkaat
ovat polyneesialaisia. saapuivat luultavasti Mar-
quesas-saari.stosta 1300-1000-lukujen vaiheilla.

V. 1863 useimmat heistä ryöstettiin Perun puaiio

kaivoksiin työmieliiksi. 1'olyandria ja lepratauti

ovat niinikään vaikuttaneet väestön välieutyiiii-

scen. Harjoittavat pisangin, banaanin, sokeri-

ruovon, bataatin viljelystä. Kotieläimiä: vuohi,

siipikarja. — P:n sukuperältään tuntemattomista
alkuasukkaista kertovat nyk. asukasten tarut ja

merkilliset. 1-11 m korkeat, yhdestä kivestä

hakatut, kivipenkereille pystytetyt kuvapatsaat
(mniii). jotka nyk. enimmäkseen ovat kumossa.
Lisäksi on tavattu selvittämättömiä kallioihin ja

puutauluille piirrettyjä hieroglyfejä. — P:n löysi

Hoftgeveen pääsiäispäivänä 1722; Cook kävi siellä

1774. Chile olti sen haltuunsa 1888. E. E. K.
Pääsiäissykkell (ks. .Sykkeli), viktori-

aaninen periodi, suuri vuosi (Int. on-

ni/» maijnus), jakso, käsittävä 28X19 = '>32 vuctta,

jonka jälkeeti kuun faasit uudistuvat samoina
viikko ja kalenteripäivinä. fl. li.

Päaskylahti, maatila Säämingin pitäjässä

.Savonlinnan kaupungin vieressä sen kaakkois-

puolella, käsittää nyk. 6 verotilaa, yhteensä
1 '/m manttaalia. 1.081,n lia. Omistaja (vtsta

1905) .Savonlinnan kaupunki, sitä ennen kun-
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nallisneuvo3 O. Hedlund. Tilalla on entinen Savon-
linnan reservikomppanian kasarmi. Vv. 1897-

1905 toimi siellä maanviljelys- ja karjunlioito-

koulu. Nyk. on kartanossa (v:sta 1909) Itä-

Savon käsityökoulu. Entinen maanviljelyskoulun
rakennus on Savonlinnan kaupungin vaivais-

talona. Iso osa tilan alueesta on vuokrattu vil-

jelyspalstoiksi. A. Es.

Pääskylä, sotilasvirkatalo Kempeleen pitä-

jäs-sä toista km:iä Kempeleen rautatieasemalta.

Tilalla on kasvitarha ja keittokoulu, per. 1903.

Pääskynen, kuvitettu lasten ja nuorten kuu-

kauslehti. Per. 1871, ilmestyi Ida Godenhjelmin
toimittamana 1873-80. Uusi jaiso v.sta 1907.

Nykyiset toimittajat Helmi Krohn. Anni Swan
ja Arvid Lydecken.
Pääskysenpesät, syötävät, ovat muutamien

Intian valtameren saarilla ja rannikoilla elävien

salangaanien (ks. t.) syljestään valmista-

mia pesiä. Parhaat, valkoisimmat pesät valmis-

taa Mauritius-saarelta Samoa-saarille asti levin-

nyt pieni salangaani iCoUocalia francica).

Varsinkin Kiinassa niitä pidetään suurena lierk-

kuna ja tuodaan maahan miljoonien markkojen
arvosta vuosittain. E. W. S.

Pääskyset (Hiriindinid<E), varpuslintuheimo.

Niiden nokka on heikko, lyhyt ja litteä, tyveltä

R*ystaspÄäskj-nen. Haarap;läskyn<'n.

leveä., suupielet ulottuvat kauas silmien alle, jo-

ten kita on suuri. Käsisulat (9 sekä yksi surkas-
tunut) ovat suhteettoman pitkät, joten siipi näyt-
tää suipolta ja pitkältä. Kyynärsulat tavallisen

pituiset. Nilkat ovat lyhyet ja jalat pienet, jo-

ten maalla liikkuminen on vaivaloista. P. ovat
hyviä lentäjiä: saaliinsakin ne pyydystävät len-

nosta tahi korkeintaan sieppaavat vedestä siihen

pudonneita hyönteisiä. Kaikissa lauhkeissa vyö-
hykkeissä p. ovat muuttolintuja. Heimoon kuuluu
toista sataa lajia, jotka useimmiten jaetaan 13

sukuun. Levinneet koko maapallolle napaseutuja
lukuunottamatta. Suomessa on vain 3 lajia, joita

aikaisemmin pidettiin samaan sukuun (Hirundo)
kuuluvina, mutta nykyään ne tav. erotetaan ku-
kin omaansa. Haarapääskynen 1. lato-
pääskynen (Hirundo rusticaj on 19-21,5 cm
pitkä, päältä sinimusta, pyrstö ja siivet mustat,
vihreänhohtoiset. Alta valkea. Rinnalla musta
poikkivyö, kurkku ja otsa punaisenruskeat. Eeu-
nimmaiset pyrstösulat toisia kahta vertaa pitem-
mät, suipot. Yleinen Etelä-Suomesta Lappiin;
pesii ihmisasunnoilla, talleissa, ladoissa y. m.
Levinnyt hyvin laajalle alueelle koko pohjoisen
pallonpuoliskon pohjoisosiin. Talvella Afrikassa ja

Intiassa. Pesä avonaisen maljan muotoinen, telitv

savesta ja joistakin heinänkorsista. sisustettu
heinällä ja höyhenillä. Munat, tav. 5, joskus 6,

ovat valkeita, tummatäpläisiä. Laulaa somasti
liverrellen. Räystäspääskynen (Chclidon

41. VII. Painettu '• , 15.

uihica) on edellistä pienempi, 15-16 cm:n mit-

tainen. Parhaiten sen erottaa muista siinä, että

jalat ovat kynsiin asti höyheniset. Pyrstö on
lyhyt, pykäläpäinen. Selkäpuoli sinimusta, ylä-

perä ja alapuolet valkeat. Siivet ja pyrstö mus-
tat, hohteettomat. Pesii koko Euroopassa sekä
Länsi-Aasiassa Tibetiin asti. Talvella Afrikassa
ja Intiassa. Yleinen koko Suomessa. Pesii ihmis-
asunnoilla huoneiden räystäiden alla, myös-
kin jyrkillä kallioseinämillä. Pesä rakennettu
palleroiseksi savikokkareista, jotka syljen avulla
liitetään yhteen. Munia tav. 4, harvoin 5-6 ; ne
ovat valkeita. — Törmäpääskynen (Clivi-

cola ripariaj on pienin kaikista, 12,s-15 cm, päältä
harmaanruskea, siivet ja pyrstö mustanruskeat.
Alapuolet valkeat, mutta rinnalla leveä harmaan-
ruskea poikkivyö. On levinnyt koko pohjoisen
pallonpuoliskon pohjoisosiin napaseutuja lukuun-
ottamatta. Suomessa se pesii kaikkialla sopivilla

paikoilla, Ruijankin rannoilla. Uudellamaalla,
Turun seudussa ja Ahvenanmaalla kovin harvi-

nainen pesäpaikkojen puutteen takia. Rakentaa
pesänsä 1-1, s m pitkän käytävän perukkaan,
jonka jaloillaan kaivaa hietatörmiin. harvemmin
esim. suurten, litteiden kivilohkareiden alle (saa-

ristoissa). Munat, 5-6, ovat puhtaanvalkeita. —
.\ivau eri ryhmään kuuluu tervapig-äisky-
n en (ks. t.)." E. W. S.

Päästäiset (Soricidce), hiiriä muistuttavia,

mutta hyönteissyöjien lahkoon (poskihampaat
piikkipäiset) kuuluvia vilkkaita ja nopealiikkeisiä

pieniä nisäkkäitä, joilla on suippo, pitkäkärsäinen
kuono, lyhyet, hoikat

jalat, pitkähkö häntä,

sekä hyvin hieno ja

tiheä karvapeite. Sil-

mät ja ulkokorvat
pienet, mutta parem-
min kehittyneet kuin
p:n sukulaisella maamyyrällä. Hajuaisti tarkka,

näkö ja kuulo huonommat. P. ovat etupäässä

hämärä- ja yöeläimiä, päivät ne viettävät koloissa

ja käytävissä, pehmeässä maassa itsekaivamis-

saan. Ravinto yksinomaan eläimellistä: hyöntei-

siä ja niiden toukkia, matoja, pikkujyrsijöitä

y. m. Yleensä p. näin ollen ovat maamiehelle
hyödyllisiä, etenkin koska ovat tavattoman
ahneita, syöden vuorokaudessa enemmän kuin

oman painonsa. Ruuan puutteessa ne kuolevat

hyvin pian. P. ovat liikkeellä myös talvella, nii-

den siroja jälkiä huomaa usein hangella. Samma-
lilla y. m. sisustetun pesänsä ne rakentavat puun-
juurien alle, mättäisiin y. m. Naaras synnyttää
kerran vuodessa 5-10 sokeaa poikasta. Meillä

ovat edustettuina Sorex- ja Crossopiissuvut.

.*orea;-p :nä kärsä on hyvin suippopäinen. ei

litistynyt eikä sivuilta sanottavassti turvonnut;

hampaita 32. Meillä 2 lajia, tavallinen
p ä ä s t ä i n en (S. vulgaris) ja paksuhäntäi-
nen päästäinen (S. pygmmus). Edellisen

pituus 6. s cm, hoikka, myötäkarvainen häntä
3,:-3,» cm; jälkimäisen pituus n. 5,j cm, paksu,

tyveltä kapeampi, siirrottavakarvainen häntä
lähes 4 cm. Molempien väri jotenkin samanlai-

nen, päältä tummanruskea, kupeilta ruskean-

harmahtava, alta vaaleanharmaa. Tavallinen pääs-

täinen on yleinen koko Suomessa, levenemis-

alueena muuten suurin osa Eurooppaa ja Siperia.

Pak.suhäntäinen päästäinen on meillä harvinai-

Tavallinen päästäinen.
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setnpi, levvDfmiMlue luultavasti jotenkin sama
kuin oleilisin, tavataan myös Polijois-Afriknssa.

— ('roftofitijsukuuii kuuluu tiinoaiia lajina v e s i-

p K i s t ä i tl e n (('. fodtmsi, jonka kUrsil un lit-

trt!>ko, sivuilta turvonnut, hampaita 3U, jalka-

terät ja varpaat karvareunaiset (uimajalut).

hinta sivuilta litistynyt. Kuumiin pituus o. 7.i cm.

h&nti n. S3 cm; rfiri päältä musta t. mustan-

ruskea, alta valkea t. harmahtava, vlirirnju

«angen jyrkkt. I,evenemisalue kuten edellisillä,

meiltä san^n yleinen koko maassa; asustaa mie-

luimmin vesien lUlieisj-jdessä ja ui taitavasti,

mutta Toi myös juosta pitkin pohjaa. Ravintona
maaeliinten chella mvös kalanpoikaset v. m.

/. V-s.

Fääsävelet, mua., ovat kus.sakin sävellajissa

ne. joihin sävellajin melodinen ja harmoninen
yhtenäisyys |>erustuu (ks. Melodia). P:iU ovat

peruasävel (toonikal, huippusUvel (dominantti),

terlslvel tdominantinkvintti) ja leiK>sävel (ala-

dominantti). P:iin liittyvät sivusä velet,
joiden laatu määrää, onko sävellaji duuri vai

molli (esim. cd f k , c). Jokaisen sävel-
es '^ tts h '

lajin sivusÄvelet ovat sen rinnakkaissuvellajin

p:iS: samoin ovat p. rinnakkaissUvellajin sivu-

aveliL /. A'.

Pääsävellaji, mu.s., on mikä sävellaji hyvänsä,

johon jonkun sävellyksen (tahi sen itsenäisen

osan' harmoninen rakenne perustuu. Kaikki muut
«Ivellyksessä e-iintyvät sävellajit saavat taiteel-

lisen vaikutuk-ensa siitU. miten ne suhtautuvat

p:iin. Tavallisimmin sävellykset alkavat ja päät-

tyyät p:iitsaan. Päätökse.s.sä esiintyy toisinaan

p:in muunnos- tahi rinnakkaissävellaji, harvoin
mikään muu. /. K.
Fäätauti ks. Pää n tauti.
Fiiäte, sellainen useimpien sanain lopussa ha-

vaittava epäitsenäinen kielenosa (uunne tai äänne-
ryhmäi, joka erottaa joko saman paradi^min eri

muo<lot toisistaan (taivutuspääte^ tai saman
kantavanan eri johdannaiset toisistaan (johto-

pääte». A. K.
FäätebakkauB ks. J ä I k i b a k k a u s.

Päätelmä on ajatustoimitus, joka johtaa yh-

den arvostelman 1. väitteen. ..puätöslauseen" l.

..johtopäätöksen", toisista arvostelmista, jotka
ovat sen [leriisteina l. ..premisseinä". Toisinaan
puhutaan välittömästä p :stä. jossa päätös-
lause johdetaan yhdestä ainoasta premissixfä;

silloin päätöslause vain lausuu toi.sessa muo<lossR
ajatuksen, joka täydellisesti sisältyy jo peruslee-

»een. Paljoa tärkeämpi on välillinen p.,

joka johtaa pUUtCslauseen asettamalla yhtt-eii vit-

bintäiln kaksi premissiä. Välillisessä de-lu!:-
tiivisessa l. syllogistisessa p:bhu on
aina kakxi premissiä, nim. „ylälause". jok:i Inu-

«uu yleinen totuuden I. säännOn (esim. ,, rikokset
ovat ranpaistavat"). ja ..alalause". joka esittää

erityisen tapauksen 1,.varkaus on rikos"); pU.-i-

t/lslauiie sitten sovitfiia mainitun yleisen sään-
nön erityistapaukseen (..siis varkaus on rangals-
tava"). Välillinen deduktiivisen p:n eri lajeina

mainitaan tav. kate^'Orinen, hypoteettinen ja

disjunktiivinen p. (ynnä ..hypoteettis-disjunktii-

vinen p"). .Suuren merkityksen saavat nioimil
IImmI ajBtteluii>ia vir-jii välilliset todennäköi
• yya-prt. joilla kokemusperäinen tutkimus joh-
tuu uusiin tiet^tihin ja yleisiin totuuksiin. Näiti

ou induktiivinen p., joka useista tunne-

tuista erityistapauksista johtaa yleisen väitteen

iks. 1 n d u k t s i o n i). a n a 1 o •; i ap. (ks. .•\ n a-

lo<;ia, mitä siinii lausutaan ..analo^iatodistuk-

sesta") ja hypoteesien keksiminen (ks. II y
I
o teesi). — Ajattelemisen korkeampi kehitys

on etiipää.ssä siinii. että ihminen p:iil rakenta-

malla yhdistää kaikki ajatuksensa eheäksi, joh-

donmukaiseksi kokonaisuudeksi. .Aristoteles, lo-

giikan perustaja, kehitti seikkaperäisesti etenkin

oppia deduktiivisesta I. syllogisfisesta p;stä, mutta
mainitsi kuitenkin sen rinnalla myöskin induk-

tiivisen ja analo;;iap:n ominaisluontoisina piiiit-

toloniistapoina. Uuden ajan logiikassa on tiiyilellä

syyllä pantu yhä enemmän huomiota todennäköi-
syyspiiätelmiin. A. (Ir.

Päätemoreeni ks. Moreeni.
Pnätevnltimo. valtimo, jonka hienot haarat

eivät ole yhdyshaarojen (anasfoinoosien) välityk-

sellä toistensa yhteydessä. Tällainen järjestelmä

aiheuttaa sen, että jos p:n joku haara syystä tai

toi.sesta tukkeutuu, kuolee se kudoksen osa, joka
on saanut ravintonsa tästä haarasta. Täten syn

tyy infarkti (ks. t.) Elimissä, joissa valtimon
haarat ovat toistensa yhteydessä, ei yhden haaran
tukkeutuma jolula infarktimuodostukseen. koska

I

veri piiäsee silloin kulkemaan yhdyshaarojen
kautta.- Piiiltevaltimoita tavataan monessa elä-

mälle tärkeässä elimessä, kuten aivoissa, keuh-
koissa, munuaisessa j. n. e. 1'. A'.

Fäätirehtööri ks. Y l i t i r e h t ö ö r i.

Päättymä, perfekti (ks. t.).

Pääty, harja- tai pulpettikattoisissa rakennuk-
sissa, ylhäältä kattokaltevuuksien rajoittaman
seinäpinnan yläosa. Puurakennuksessa p:jil aina

suojelevat kattolappeiden ulkomukset; kreik.

temppeleissä se kaikilta puolin simssien rajoit-

tamana muodosti päätykolmion (ks. t.).

Gotiikan jyrkät p:t melkein aina kohoavat kat-

toa ylemmäksi; kaltosivut saavat krapukoristuk-
sen tai porrastetaan (porras-p.); porrastukset

joko pysyvät sileinä tai liivistetiiän ja koriste-

taan ne ruusustokuvioilla ja fiaaleilla (ks. t.) ;

renesanssikin usein vilkastutta.-i p:n kaltosivuja

kierteisiin päättyvillä simssipätkillii. nurinkaän-
nelyillä kon.solcilla y. m. s. Keskiajan kauppa-
kaupungeissa (esim. Lyypekissä) jyrkkien sata-

maan tai kadullepäin käännettyjen päätyjen ta-

kainen, asuttavaksi sopimaton ullakkotila usein

käytettiin kauppatavarain varastopaikkana, jonne
tavarat hinattiin kadulta. Pääty muuri on
satulakaton rajoittava fasadin osa. U-o N.

Päätykatto, rnkennual., satulakatto, kahtaanne
kallistuva katto (ks. t.).

Päätykolmio (kreik. tympanott) , satulakattoi-

sen rakiTinuksen ylin. kolmiomainen, antiikin

rakennuksissa joka sivulta kattolistan rajoit-

tama päätyala. Kreikkalaiset kuvittelivat temppe-
linsä p:n kotkaksi ("ae/o'»^ levitettyine silpineen ja

koristivat p:n pinnan jaloimmilla mytologillis-

aiheisilla kuvanveistosommituksilla, esim. Aigi-

nan Aphaia-, Olympian Zeus- ja Athenan Parthe-

non-temppelien kuuluisat veistokset. Kreik. p:n
korkeuilcn suhde leveyteen suunnilleen 1 :H 7,

rofimalaisen 1 :0-5. romaanilaisen kärkikulma
lähipitäen suora, gotiikassa se yhäti kärjistyen

on terävä. TI-o N.

Päätös (ruots. utulag). 1. Oikeudellisessa mie-

lessä on p. eli tuomio (saks. Erkennlnit, Ur-
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teil) abstraktisen oikeussäännön sovelluttamista

konkreettiseen tapaukseen. Meillä vallitsevan

kielenkäytön mukaan sanotaan alioikeuden tuo-

miota yleensä, paitsi konkurssiasioissa, sekä

hovioikeuden ja senaatin tuomioita rikosasioissa,

p:ksi. — 2. Hallinnollinen p. (saks. Entscheidiing)

ratkaisee jonkin seikan, pitämällä silmällä hal-

linnollisen tarkoituksen saavultami-ita eikä etu-

sijassa oikeussäännön sovelluttamista, vaikka tie-

tysti hallinnollisenkin pm tulee noudattaa la-

kia, ks. Tuomio, Välipäätös. El. K.

PäätÖskirja (ruots. afskcd, riksdagsafsked;

saks. Reichsabschied), nimitys, jota entisaikoina

monasti käytettiin siitä asiakirjasta, joka si-

sälsi valtiopäiväin (säätyjen) päätökset ja taval-

lisesti hallitsijan niiden johdosta tekemät rat-

kaisut, vrt. V a 1 t i o p ä i V ä p ä ä t ö s. R. E.

Päätöslasku, alkeellinen laskutapa, jonka avulla

kolmesta tunnetusta luvusta neljäs tuntematon
on laskettava (siitä johtuu ruots. nimitys regiila

de tri ja saks. Hegel de tri) . Lasku on suori-

tettavissa joko asteittaisilla päätelmillä (siitä

suom. nimitys) tai verrannon (ks. t.) avulla,

jolloin ou erotettava kaksi eri tapausta. Kun
esim. on tunnettu, että 8 m kanprasta maksaa
40 mk. ja olisi laskettava paljonko 5 m;iä samaa
kangasta maksaa, uiin huomaa, että kankaan
pituutta osoittavat luvut 8 ja 5 ovat toisiinsa

samassa suhteessa kuin hint.a 40 mk. edellisessä

tapauksessa on hintaan x jälkimäisessä tapauk-

sessa. Siis S:ö = -iO:x, josta verrantoa koske-

vien sääntöjen avulla saadaan x =
\^

=25 mk.

Esitetyssä esim. ovat kankaan pituudet suo-
rassa suhteessa vastaaviin hintoihin. Toisen-

lainen on suhde, jos esim. tunnetaan, että lat-

tiaan menee lö määräpituista lautaa, jotka ovat

.16 cm:n levyiset, ja olisi la.skettava montako
yhtä pitkää, mutta 12 cm :n levyistä lautaa

menee samaan lattiaan. Tähän menee ilmeisesci

samassa määrässä enemmän lautoja mitä kapeam-
mat ne ovat. Lautojen leveydet ja lukumäärät
ovat käännetyssä suhteessa toisiinsa. Saa-

daan verranto 12: 16 = 15: x; a; = ——— = 20 lautaa.

— Paitsi edellisten esimerkkien esittämää yksi-
ehtoista p:ua on myös olemassa m o n i-

eh toi n en p.. jossa on useampia kuin kaksi

toisiinsa joko suorassa tai käännetyssä suhteessa

olevaa lukupa ria. •— P. on intialaista alkuperää.
Laskutapaa on jo Aryäbhatta (s. 476 j. Kr.)

käyttänyt. U. S :n.

Päätöslause ks. Johtopäätös ja Pää-
telmä.

Päätösosa, mus., ks. Finaali.
Päätösponsi, mus., ks. Lopputeema.
Päätösvaltaisuus, viraston tai kokouksen sen-

laatuinen kokoonpano, että se saattaa laillisesti

ryhtyä päätöstä tekemään. P :tta vailla kokous
OQ silloin kun saapuvilla ei ole niin monta jä-

sentä, että päätöksen tekeminen on sallittu. Jos-

kus erotetaan toisistaan pelkkä käsittelykelpoi-

suus ja p.. mutta tav. ne lankeevat yhteen.
Päätösvaltainen jäsenluku on. mitä esim. Suomen
senaatin molempiin osastoihin ja näiden jaostoi-

hin tulee, oikeusosastossa ainakin 5 senaattoria,

m.utta asioissa, jotka eivät koske henkeä, ainoas-

taan 4. jos vähintään 3 on yksimielistä, talous-

osastossa tärkeämmissä asioissa sekä virkanimitvs-

asioissa ja erimielisyyden sattuessa 5, vähemmin
tärkeitä asioita ratkaistaessa kolmekin, jos kaikki
ovat päätöksestä yksimieliset. -— Valtiopäiväjär-
jestys ei eduskunnan p:lle aseta mitään rajoja,

ei siis vaadi mitään n. s. quorumia (ks. t.).

K. E.

Päävahti, upseerin johdossa oleva sotajoukko-
osastojen vahtiosasto, josta m. m. lähetetään vah-
dit erinäisiin yhteisiin vahtipaikkoihin. P:n vai-

vonnau alaisena on mvös sotilashenkilöiden van-
kila. M. V. U.
Päävartio on etuvartioketjun yleinen varaväki.

Komppanian päävartiossa on 1-2 plutoonaa. Se
sijoitetaan '/^ virstan päähän ketjun taakse tär-

keimmän tien haaraan. P :sta lähetetään kulku-
vahteja tarkastamaan ketjun edessä olevia pai-

kallisia esineitä sekä ylläpitämään yhteyttä lä-

hellä olevien komppaniain kanssa. Komppanian
vääpeli oleskelee p :ssa. il. v. B.
Päävero oli uuden ajan alussa Suomessa ni-

menä sillä verolla, joka vallitsevan verojärjestel-

män pääperusteen mukaan (manttaalilta, kiu-

kaalta 1. savulta, veromaalta. atralta) säännölli-

sesti oli kruuuUe suoritettava. Eri maakunnissa
se veroparseleihin nähden oli varsin erilainen.

[K. K. Helander, ..Suomen ynnä Käkisalmen lää

nin veroista 1617-34" (Hist. Arkisto XIV).]
K. G.

Päävirtakone ks. Sähkökoneet.
Päävirtalamppu ks. K a a r i I a m p p u.

Päävirtamoottori ks. Sähkökoneet.
Pää-ääni, ytitis., 1. ks. Falsetti. — 2. Moni-

äänisessä sävellyksessä se ääni, jota kulloinkin

toiset äänet säestävät. Homofonisessa tyylissä on
p:nä yhtäjaksoisesti sama ääni, polyfonisessa alin-

omaa vaihdellen milloin mikin eri äänistä.

/. K.
Pöhlmann [pöl-], Robert (s. 1852), saks. his-

toriantutkija: v:sta 1901 professorina Miinche-

nissä; julkaissut m. m. ,.Die Antänge Roms"
(1881). ..Die tbervölkerung der antiken Gross-

städte" (1884), ..Grundriss der griechischen Ge-

schiehte nebst Quellenkunde" (Miillerin käsikir-

jassa ..Handbuch der klassischen Altertumswissen-

schaft"). „Geschichte des antiken Kommunismus
und Sozialismus" (pääteos; 1893 ja seur.k

J. F.

Pöhö ks. E d e e m i.

Pöhötauti, tauti, jossa ilmenee pöhöä. vrt.

Munuaistauti ja Sydäntaudit.
Pökkö ks. P i 1 1 i s i e n e t.

Pölkkyastuin, rnkennust., ks. Portaat.
Pölkkyheinä (Turritis glahra), ristikukkaisiin

kuuluva, toista metriä korkeaksi kasvava kan-

kea, tav. haaraton, melkein kalju, sinivihreä

ruoho, jonka aluslehdet ovat hammasreunaiset.
suippokärkiset varsilehdet ehytlaitaiset, nuoli-

kantaiset. Kukat kellanvalkeat. Pitkät lidut pys-

t.vt. varsimyötäiset. Kasvaa kuivilla paikoin suu-

rimmassa osassa Suomea, pohjoiseen mennessä
yhä harvinaisempana, puuttuu Lapista. /. V-s.

Pölkkyniemi (ent. Fredriksdal). maatila

Iisalmen pitäjässä Iijärven rannalla, kuulunut
ennen m. m. Chydenius- ja Lagus-suvuille. Nyk.
Iisalmen kunnan vaivaistalona. Tilalla, joka on
lähellä Koljonvirran taistelutannerta ja jossa

.Sandelsilla oli jonkun aikaa pääkortteerinsa, on
mainitun taistelun muistoksi p.vstytetty patsas.

Pölkkypesä ks. Mehiläishoito.
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PöllTTaara imyöa Poliovaara). 1. Vuori
K;ij.uiniQ kiuipuu^in pohjoispuolella. tuDuettii

biii.u<ilii(>aikka; iiiiUsu näkyy Solkiiinou ve:>iu.

la ' >ulujurvi, |>ohjoiä«s9u ju otfliU.su Itui-

j' ,;ta. P:n huipulle rukeuucttiiii 1SS7
.•^ .^kailiJ!lyhdi^t^ kseii toiiiie~.la euäimUi'
] rui; ><• purettiiu rappeutuneena 19Ki.

K. - -.14 valmistui uusi, 22 m korkea näkij-

turui «L. Suuekin piirust.) : .sen rakennutti

Kajaaniu matkailijayhdistys, Kajaanin kaupun<;rin

ja Suomen matkailijayhdistyksen avustamana. —
i. Vk&i Vuokatiu (ks. t.) kukkuloista.

L. U-ncn.

PöUäULälil, höyrysaha Muolaan pitäjän P:n
kyla>^ Keski' \'uokseu varrella, josta on 40km:n
laivamatka Antrean asemalle (jonka kautta puu-

tavara liihetetäitn Viipuriini ja yhtii pitkät mat-

kat Perkjurven ja Galitsiuan af<eniille Viipurin-

Pietarin radalla. Sahan rakensi 1$'.)U kauppa-
neuvos F. Ser^ejeff, 1893 se joutui nyk. omista-

jalleen Uackman &. Co:lle Viipurissa, paloi 19U0,

rakennettiin heti uudestaan, äahan 2 yhteensii

300 hevosv. höyrykonetta käyttävät 4 pikaraa-

inia. 2 reunau.-isirkkeliä, 4 kimpi- y. m. sahaa ja

l höyläkonetta. Valmistus (1890 n. 3.0U0 stan-

derttia. 1900 n. 6.500 standerttia) 1913 12.500

ätaoderttia. arvoltaan 2 milj. mk., viedään ulko-

maille. — Sahalle kuuluu 23 tilaa Vucksen seu-

duilla, yhteensä 1.800 ha. — Työväestö n. 240 hen-

keä il913): sahalla on n. 50 vapaata työväenhuo-

neistoa, ja n. 100 työläiselle suoritetaan vuokra-

raha. Kansakoulu i2 opettajaa) kirjastoineen,

nuorisoseuratalo niinikään kirjastoineen.

E. E. K.
Föllömäki i myua Poliovaara), 252 ro

yi. merenp. kohoava vuori Pohjois-Savossa Lapin-
lahden pitäjässä (167 m yli Onkiveden pinnan).

Pöllöt (Strigidce 1. Striges) luetaan vieläkin

tav. haukkojen kanssa samaan ryhmään, peto-
lintuihin, ja nimitetään tällöin yöpetolin-

nuiksi. Uudemmat tutkijat yhdistävät p. keb-

riiiljäin. sininärhien. tcrvapääsky.-^ten, tikkojen

y. m. kanssa Coracttforinea nimiseksi ryhmäksi.
Edellisen ryhmityksen oikeutus perustuu kuiten-

kin biolopsiin seikkoihin, siten, että samanlaiset
elintavat ovat kehittäneet Kamoja ruumiillisia

ominaisuuksia. Mutta myöskin jälkimäinen ryh-

mityi on samoista .-yistä epäluotettava. Epäile-

mättä on p:jä pidettävä aivan erikoisena lintu-

ryhmänä. Luuston rakenne, monet lihaksiston

ominaisuudet ja erittäinkin pehmeä ja pitkä höy-
henistö ovat tällöin katsotut määrääviksi sei-

koikni. Pää on pyöreä, suuret silmät suoraan
eteenpäin, iiät«rittäin asettuneiden höyhenten muo-
dootamien ,,naamakiehkuroiden" pohjassa. Nokka
OD hyvin lyhyt, melkein kokonaan naaman suka-
höyhenten peitOAHa. .Siivet leveät, käsisulkia 11,

kyynärsulkia 11-18. Pyrstösulkia 12. Monella
»uvulla ,,korvatöyhdöt". Silmät ovat vain vähän
liikkuvaiset, puuttwn korvaa pilan suuri liikku-

vaJauuK. Ylempi silmäluomi sulkee silmän. Korva-
aukot muodollaan vaihtelevat, tav. hyvin isot.

Ulkovarvas voi kiiäntyä taaksepäin. Nilkat ja

varpaat huyheniset. Poikaset tiheästi untuvn-
peitteiset. Pesivät onttoihin puihin, kallionkoloi-

hin, toi»t<-n lintujen vanhoihin peliin, maakuop-
piin y. m. Munat valkeita, olmtkuorisia, tav.

pyöreähköjä. P. syövät lärimiinvcriniä eläimiä ja

nuuria hyönteiitiä. Elävät kaiki.-xa maapallon

osissa [laitsi Etelänapamaissa. P. jaetaan tav.

kahteen alaheimoon: k o r v a-p. (Bubonxd<r). joi-

den otsalla on erityisten lihaksien avulla Uiku-

tettavat korvatöyhdöt ja namuakiehkuia epätäy-

dellinen, ,,avonainen", ja korva tt omat p.

I S%irninwl. joiden otsalla ei ole korvntöyhtöjä ja

naiunakiehkura on täydellinen, ..suljettu". Edelli-

sen ryhmän lajeista mainittakoon tiirkoimpinä

isohuuhkaja 1. h uu h ka in (Strix /Ituho]

bubo), suuri. C5-73 cm:u pituinen, isosiipineii,

mustan-, keltaisen-, harmaan- ja valkeankirjava.

14 alalajina levinnyt koko palearktisellc alueelle.

SuoiiH>ssa harvinaisenpuoleinen koko alueella,

runsaammin vuorisilla metsämailla. Pyydysleleo
saalistaan (hiiristä jäniksen ja metson kokoi-

siin) iltahämärissä ja yöllä. Vahingollinen met>iin-

riistalle. Pesä maassa t. kallion rotkossa, harvoin
puussa. Munat la.sketaan jo luilitikuussa, .\iini:

..uhhuh", yksitoikkoinen. Samaan ryhmään kuu-
luu Etelä-Suomessa yleinen, Keski-Suoniessa har-

vinaisempi sarvipöllö i A.iio olus), joka on
melkein kuin isohuuhkaja pienoiskoossa, vain
35-37 cm:n pituinen. Elää etelämpänä koko
palearktisella alueella. Pohjois-.\meriikassa läliei-

nen alalaji. Hyödyllinen hiiriensyöjä. Pesä tav.

vanhansa variksenpesässä. Munia fi 7. Ruosteen-

keltaisen ja harmaan pyr.-tun sulkien 6-8:sta

mustasta poikkijuovasta parhaiten erotettavissa

suopöllöstä (Asio accipitrinus), jonka pyrstö-

sulissa on 3-4 ruskeaa poikkijuovaa ja korvat
otsalla paljon lyhyemmät. SviopöUö pesii Euroo-
pan pohjoisosista Pyreneille, Italiaan ja Balka-
nille asti, koko Itä-Euroopassa ja .\asiassa Ura-
lista Kamtsatkaau. Suomessa yleisin Lapissa,

mutta pesii muuallakin missä on laajoja niitty-

jä suomaita, esim. Kokemiienjoen laakso.s-sa. Muut-
tavat talvella osaksi eteläiin. Pesä maassa, suo-

mättäällä pensaikossa. Munia 4-8, hiirivtiosina

10-14 kpl. Syö enimmäk.seen hiiriä. •— Korvat-
tornista pöllöistä on mahtavin tunturipöllö
(.\t/ctca scandiaca). Se on aivan valkea (vanha
koiras) tahi musta- ja ruskeatäpläinen (naaras

ja nuori koirasi, koiras 55-60 cm. naaras 4-5 cm
pitempi. Elää arktisilla tundroilla Pohjois

.Jjiiimeren ympärillä. Talvella kiertomatkoilla ete-

lämmäs^,ä. Pesii Suoinen-Lapissa tunturien rin-

teillii maassa; ,.sopulivuosina" runsaasti, munia
tällöin 8-10, sopulittoinina niukasti (munia
vain 4-6). Syö enimmäkseen pikkujyrsijöitä,

multa myös lintuja, metsiikanoja. peltopyitä, jos-

kus jäniksiäkin. — H i i r i ä i s p ö 1 1 ö (Sumin
iilula/ (ruots. nimen mukaan myös ..haukka-
pöllö") on keskikokoinen. 38-41 om:n mittai-

nen, valkean- ja mustankirjava, verrattain pitkä-

pyrstöjnen laji. Pesii Euroopan. Aasian ja Poli iois-

.•\meriikan pohjoisissa mäntymetsäseuduissa. Suo-

messa kaikkialla syyspuoleen, vaikka pesimä-
aikaan harvoin huomattu. Runsaimmin JiOpissa

..sopulivuosina". Talvella kiertomatkoilla eteläm-

mässä. Unkarissa asti. Eläil pikkujyrsijöistä,

talvella myös linnuista. Pesä useimmiten puun-
Volossa. Munia sopulivuosina 0-9, muina 3-4. —
Varpuspöllö (Sumia ffilnucidiurn / pasne-

ritiut on tuskin laulurastiiiin kokoinen, n. 16-20 cm
pitkii, multa rohkea, niin että käy arkailematta
kokoistensa lintujen kimppuun. .Syii myiis pikku-

jyrsijöitä ja hyiinteisiit. Päältä harmaanruskea,
hienosti valkeapilkkiiinen. alta valkea, ruskea-

täpläinen. Levinnyt Euroopan ja Aasian pohjois-
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jii. keskiosiin. Suomessa kaikkialla harvinaisena.

Pesii metsiissä onttoon puuliun. Ukankoloiliia,

munia 3-7. — H e 1 ra i p ö 1 1 ii (t^iiniinm fiinereum

1. yiirtnle Teiigmalmi ) on isopäinen, 23-25 cm
pitkii. harmaan ruskea.^sa selkäpuolessa valkeita

pyöreitä täpliä. Levinnyt Keski- ja Pohjois-

Eurooppaan ja Siperiaan. Pohj.-Ameriikassa toi-

nen läheinen laji. Suomen etelä- ja keskiosissa

yleisin yö-p:stä. Asustaa kesällä suurehkoissa

havumetsissä, talvella ihmisasunnoilla. Syö hii-

riä ja pikkulintuja. Pesä ontossa puussa, mu-
nia 5-7. — Lapinpöllö fSyrnium lapponicum)
on suurimpia pöllöistämme, 65-70 cm pitkä. Väri
on vaaleanharmaan- ja tummanruskean- tahi

nuistankirjava. Silmäterän kehä keltainen. Pää
suhteettoman suuri. Pesii Pohjois-Euroopan ja

Siperian havumetsissä, Lapissa ja Pohjois-

.Suomessa jokseenkin harvinaisena paitsi sopuli-

vuosina. Kiertelee talvella etelämpänä. Elää
pikkujyrsijöistä. Pesä metsässä suuren kannon
päässä, munia 3-6. — Viirupöllö (Syrninm
uralense) on 50-60 cm:n mittainen, vaalean
ruskeanharmaa, ruskein, pitkinpuolisin täplin.

Silmäterän kehä mustanruskea. Pesii Pohjois-

Euroopan ja Siperian havumetsissä. Suomessa har-

vinaisena ehkä kaikkialla, useita pesiä löydetty

Lounais-Suomesta. Elintavat verraten tuntemat-
tomat. Pesä ontossa puussa, kannossa tahi kal-

lionrotkossa. munia 3-4. Syö jyrsijöitä, mutta
myös isompia nisäkkäitä ja lintuja. — Harvinai-
sin Suomen pöllöistä on kissapöllö (Syrnium
uluco), vaikka se jo Ruotsin keski- ja eteläosissa

on yleinen. Keski- ja Etelä-Eurooppa, Vähä-
Aasia ja Pohjois-Afrikka ovat sen levenemis-

aluetta. Väri vaihtelee harmaanruskeasta kellan-

ruskeaan, jossa on ruskeita pilkkuja. Silmäteräu
kehä tummanruskea. Pituus 40-46 cm. Asustaa
metsissä, ihmisasunnoilla talvisaikaan. Hiiret ja

myyrät, pikkulinnut, peltopyyt ja jäniksen-

pojatkin ovat sen ruokaa. — Ulkolaisista lajeista

on tärkeimpiä Minervan pöllö (Atkene
noct^^a)•. pesii palearktisen alueen keski- ja etelä-

osissa Atlantista Isoon valtamereen asti. Se on
melkein yhtä pieni kuin varpuspöllö, selkä hiiren-

karvainen, valkeatäpläinen. — Keski-Euroopassa
ja Välimerenmaissa elelee kirkontorneissa, van-
hoissa linnoissa ja muissa suurissa rakennuksissa
tornipöllö (Strix flatnmea), harmaan-, kel-

lertävän- ja ruosteenvärisenkirja%'a. 32 cm pitkä,

kaunis laji. Omituinen on Intiassa ja Malajilai-

sessa saaristossa elävä k a 1 a p ö 1 1 ö ^ Ketupa
ceylonensis), suuri, 60 cm:n pituinen. Se pyy-
dystelee pääasiallisesti kaloja niitä taitavasti ve-

destä siepaten. Syö myöskin nisäkkäitä, lintuja
ja matelijoita. — Tähän liitekuva Petolin-
nut II. E. W. S.

Poliovaara ks. Pöllyvaara ja Pöllö-
mäki.

Pöly, ilmaan sisältyviä hiukkasia, jotka ovat
korkeintaan O.os mm:n mittaisia ja siten tavalli-

sessa valaistuksessa paljaalle silmälle näkymät-
tömiä. P. on osaksi tuulen kohottamaa ja sisäl-

tää kivennäis- ja kasvihiukkasia sekä bakteereja,
osaksi se on vulkaanista alkuperää, jota voimak-
kaissa tulivuorenpurkauksissa on räjähtänyt il-

maan. Krakataun purkauksessa 1883 ilmaan jou-

tunut pöly näkyi useiden vuosien ajan ympäri
koko maapallon aiheuttaen veripunaisia auringon-
laskuja. Pölyhiukkasten määrä ilmassa on hyvin

vaihteleva riippuen etupäässä tuulien voimasta ja

suunnasta sekä havaintopaikan korkeudesta.

Helgolannissa on merituulella laskettu 1,795 hiuk-

kasta 1 cm':ssä, maatuulella 4,660 kpl., Berlii-

nissä oli alhaalla 4.000 kpl. 1 cm' :ssä ja 3,225 m :n

korkeudessa ainoastaan 450 kpl. Ilmaan sisältyvä

kosteus tiivistyy p.-hiukkasiin, joten niiden li-

sääntyminen edistää sateen tuloa. ks. myös K o s-

millinentomu. E. M-nen.
Pölykuviot ks. S ä h k ö k u v i o t.

Pölymaa ks. Lössi.
Pölymyhky, p o 1 1 i n i u m, vahamaiset siite-

pölyhiukkasjoukkiot Asclepiadacea;-l\eimossa, ja

useimmilla kämmekkäillä. P:llä on tav. erityi-

nen myhkyvarsi ja tarttumalevy, jolla se kiin-

nittyy pölvvtvstä välittäviin hvönteisiin.

K. L.

Pölysade ks. P a s s a d i t o m u.

Pölyytys, kasvien hedelmöityksen edellä ta-

pahtuva siitepölyn kulkeutuminen heteiden pon-

sista emiön luotille. Saman kukan siitoslehtien

kesken (itse-p., autogamia) p. tapahtuu etu-

päässä umpisiittoisissa ikleistogamisissa)

kukissa, jotka koskaan avaantumatta kypsyttä-

vät siemenensä ja joita ovat eräät vedenalaiset

kukat, ja tavallisten avosiittoisten kuk-

kien ohella esim. muutamilla Viola-, Oxalis-, La-

7Hi«m-lajeilla tavattavat pienet kukkasilmujen
näköiset kukat. Kun itsep. on useimmissa ta-

pauksissa vähemmän edullinen, jopa hyödytön
tni haitallinen (koska siemenet ovat kelvottomia

tai ne ja niistä kehittyvät yksilöt heikkoja tai

ei hedelmöitystä tapahdukkaan), tapahtuu p. taval-

lisesti eri kukkien kesken (risti-p., allogamia)

.

Siitepöly joutuu silloin luotille ulkonaisen avun
välityksellä, veden (useilla vesikasveilla), useim-

miten tuulen (tuulensuosijat. anemo-
f i i 1 i t) tai eläinten, etupäässä hyönteisten

(hyönteissuosijat, entomofiilit), jos-

kus nilviäisten (malakofiilit) tai kuumissa
maissa pienten lintujen (ornithofiilit), ko-

librien avulla. Eläimet kuljett.avat kukissa liik-

kuessaan eri ruumiinosiin takertunutta siite-

pölyä, joka sitten vähitellen varisee pois.

Tuulensuosijoilla kukat ovat pienet, usein kehät-

tumät. heteet pitkiä, kukat ja kukinnot helposti

häilyviä, siitepöly kuivaa, luotit suuret, usein

karvaiset tai limaiset. Ilyönteissuosijain kukat
ovat suuret, värikkäät, medestä t. siitepölystä

rikkaat, usein tuoksuavat t. varustetut muilla

keinoin houkuttelemaan hyönteisiä, jotka käyvät
kukissa mettä (m e s i k u k a t) t. siitepölyä

(pöly kukat) kokoomassa. Mesi viitat
(ks. t.) y. ra. laitteet helpottavat p:tä. Kisti-p.

tapahtuu aina yksineuvoisissa kukissa. Muissa
on sen edistämiseksi erilaisia laitteita. Niinpä
ovat saman kukan heteet ja emiö eri aikoina

kehittyviä (eriaikaisuus, dichogamia), he-

teet tav. varemmin kuin luotti (aikaishetei-
sjys. vastakohta a i k a i s e m i s y y s), tai on
vartalo saman lajin eri kukissa eri pitkä (v a r-

talon erilaisuus, licterostylia) , kahta t.

kolmea eri pituutta, eikä p :tä välittävä hyöntei-

nen voi pölyyttiiä muita kuin määrätynlaisia
kukkia keskenään. Hetiön ja emiön keskinäinen
asento voi muutenkin olla itsesiitosta vaikeut-

tava t. on olemassa mitä monimutkaisimpia lait-

teita sen estämiseksi (herkogamiai. Suhteet ovat

usein niin järjestetyt, että jos risti-p. jää ta-
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pahtumatta. tapahtuu myöhemmin itse-p. P.-suh-

leideu Tutkiminea muodostaa kukkabiolo-
sian pUooaa. K. L.

V :.;-jAag (Phjöng-yang. Pingjong. Puing
KteliP. J. nimisen provins.«iu pUiikuU'

I'

'
' 'reassa, n. 50 km Korean liinsi-

r..: iis. (19111. Rautatie Souliin,

r. j .n.iii:i:i i>yT ulkom»alnisteu kaupalle. —
P.-J :n luona japanilaiset 1S94 voittivat kiinal.

»O' '^ - -'on.

i am. MatthSus Daniel (1662-

17. irVkitehti, etenkin Dresdenin Z»mm-
gerin i . U710-22i tunnettu (ks. D r e s-

den %' ..lite Dresden II. P:n muita
tfiitt: Dresdenin Klbe.silta. Japanilainen palatsi

ja Varsovan saksilainen palatsi. U-o Jf.

Pörssi (saks. liurse, ran.sk. liourse, en^'l. Hr-
chaitgt) on rakennus, johon liikemiehet säännöl-
lisesti, enimmäkseen [>äivittäin erityisen p.-t u n-

n i n »jalU kokoontuvat tekemään kauppoja y. m.
lii-- -ia. Myöskin sanotaan säännöllisesti

pi': kouksia, joissa määrättyjen normien
peru-tvolla tehdään kauppoja. p:ksi. Ja joskus
annetaan harvemminkin järjestetyille markkinan-
tapaisille kaup|>atilaisuuksille p;n nimitys. P:n
tapai.-ia kauppakokouksia on jo ke.skiajalla pi-

delty. Mutta vanhin p.-rakennus on .Xntver-

penin p. T:lta 1531. Pohjoismaissa on Kuöpen-
haminan 1619 rakennettu p. vanhin. Suom^sa
OQ vain HeUin^rissä p.-rakennus ivalmistui 19121.

Mutta p.-kokouksia on sSäunulli.sesti pidetty myus
Viipurissa ja Turussa sekä n. s. karja-p:iä Lah-
dessa.

P.-kaupan erilaisten esineiden mukaan voidaan
erottaa eri lajeja pörssejä. Yleiset kauppa-p:t
eli tavara-p;t sanan laajimma.s.sa merkityksessä
ovat sellaisia, joissa tehdiUin kaikenlaisia kaup-
poja; ne saattavat kuitenkin olla verrattain itse-

näisiin eri Osastoihin jaetut. U.seimmiten t a-

vara-p:issä tehdään vain tavarakauppoja ja

niiden toiminta saattaa olla edelleenkin rajoi-

tettu siten. että. n. s. tuote-p:issä (.saks. /'ro-

duktrnhöT»e, fiit'l. producc e^chniigc) tehdiiän vain
maataloustuotteiden kuten viljan ja jauhojen tai

lihan y. m. s. kauppoja, n. s. erikoi s-p :i s s ä
taas yksinon—^- - 'in erityisen tavaran, kuten
kivihiilen, i tai raudan, kauppoja.
Viimeksimaii..; i.ju ..; enimmin Ameriikan Yhdys-
valloissa ja FnglaDnis.sa. Kansainvälisps.sä tavara-
k»rit,.--i f,r) var.tinkin Länsi-Euroopan suurien
tn palkkain, mutta myös Yhdysvaltain
ja jopa Japaninkin ja Etclä-Ameriikun
p:ilU merkitystä.

Raha- ja a r v o p a p e r i-p:i g s ä (ruots. forid-

böri, »ak«. EffeklrnbOme) tehdään vain ulkomai-
•en rahan ja ulkomaisten vekselien sekä koti-

ja ulkomai-ten arvopaperien kauppoja. Näissä-
kin .«aattaa exiintyä työnjakoa siten, että vekseli-

kauppaa tehdään toisexsa. arvopaperikauppaa taas
toinMiu p:iui&. kuten Ix>ntoossa Royal exchange
on 'lisille. .Stock ja Koreign stock
tX' -ille kaupoille. I»ntooii ja Ha-
riinin :ti'.i i[.<ri-p:t ovat New Yorkin Wall-
»treetin varrella olevan arvopaperi-p:n ohella
maailman m' ' ' r.ain tärkeimpiä keskuksia.

I':ien orf n ja toiminnan yleiset pe-
rujite<H haatl.... ; .»tjl laki, kuten etim. Sak-
•aaaa ja Ran<<ka«i>a. kaupunkikunta kuten Alanko-
raaikna. tai vapaajiti toimiva liikemiesjärjestS, ku-

ten Ameriikassa ja Englannissa sekä meillä.

Ameriikassa ja Englannissa voidaan p. perustaa
ilman muuta. Saksassa ja Ranskassa on siihen

hallitukselta lupa hankittava. Ilelsingin p. toimii
laillisesti valivistettujen järjestyssiiäntöjeu no-

jalla. P:n voi rakennuttaa kaupunki tai erityi-

nen yhtiö. esim. HelsinuissU Aktiehola-ret Börs,
jonka osakkaat muodostavat p. k 1 u b i n. V -.a

käyttäminen on tav. rajoitettu sen jäseniin ja

jä.seneksipää.sy erityisen hyväksymisen ja jäsen-

maksun suorituksen varassa. P:n hallintoa saat-

taa hoitaa erityinen p:n-hallitus. kauppakamari
tai ammattiyhdistykset. Hallinnon tärkein teh-

tävä on p:n järjesty.ssääntöjen jn usaussicn laa

liminen. sovinto-oikeuksien järjestäminen ja

asiantuntijain asettaminen p.-kaupoista aiheutu
neiden riitain ratkaisemista varten, nelsingin
p:ssä on hallinnon hoito p.-k o m i t e a 1 I a.

jonka kahdestatoista jäsenestä kaupunki valitsee

kolme, kauppayhdistys tai kauppakamari viisi,

p:iä kannattavat pankkiyhtiöt kolme ja p:n jä-

j
senet yhden.
Kaupat p:s.sä telidäjin enimmäk.seen mekla-

rien (ks. t.) välityksellä ja käytetään kauppa-
sopimusten tekoon erityisiä kaavakkeita, joi-

hin myöskin kaupassa noudatettavat yleiset

p.-u s a n s s i t ovat painetut. Muutamissa maissa
nämä kaupautekotodisfeet ovat erityisen leima-
veron, n. s. p.-v eron alaisia. \'älittämistä;in

kaupoista meklarit julkaisevat hintatietoja, joita

sanotaan p.-n oteera uksiksi.
P.-kaupat jaetaan eri lajeihin sen mukaan,

milloin kaupautekotodisteessa kirjallisesti an-

nettu myyntilupaus on täytettiivä. Jos myydyt
tavarat tai arvopaperit ovat ostajalle heti luovu-

tettavat, puhutaan päivä- 1. käteiskau-
poista. Jos taas luovutus tapahtuu myöhem-
min, esim. knu|>antekokuukauden tai jonkun seu-

raavan kuluessa, on kysymyksessä aika- 1. han-
kintakauppa. Erityisen ryhmän viimeksi-

mainittuja muodostavat p.-t e r m i i n i k a u p a t

I. sellaiset, joissa kaupatun tavaran laatu ja pal-

jous jopa termiinikin 1. hankinta-aika on p.-usans-

seissa määrätty ja ainoastaan hinta vaihtelee os-

tojan ja myyjän .sopimuksen mukaan: niin esim.

I kahvin termiinikauppa Hampurissa tai Havressa
aina koskee .lOO säkkiä santos-ksihvin hyvää
keskilajia (gond avcrngcj, mutta voi tietysti

useampia kauppoja tehdä samalla kertaa. Ter-

miinikaupat voivat tasoittavasti vaikuttaa hin-

tojen muodostumiseen ja suuret tukkukauppiaat
käyttävät niitä jonkunlaisena vakuutuksena odoi-

tamattomain hintavaihteluiden varalta. Toisaalta

juuri nämä kaupat usein muodo.stuvat pelkäksi

p.-k e i n o t t e I u k s i. jolloin ei enää ole tarkoi-

tuksena todellinen kaupanteko, vaan yksinomaan
hintaeroista hyötyminen. Differenssikau-
p o i k s i sanotaan sellaisia tavarakauppoja,
joissa ostaja tai myyjä maksamalla kaupanteko-
ja -täytäntäipäivän välisen hintaeron pääsee tava-

raa todella vastaanottamasta fai toimittamasta.
Termiinikauppain sopimuksenmukaisen selvityk

sen takaa erityinen tärkeimpiin tavarapörsseihin
perustettu suorituskassa (ransk. caisse de
liqiiidalion, enpl. producr clearing hnuae) niminen
osakeyhtiö, joka pitää kirjaa kaikista termiini-

kaupoista.

.Myöskin arvopaperikaupan alalla ovat termiini-

kaupat laajalti tulleet käytJtntöön. Tavalliset
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termiiuit 1. niiulräajat tällaisten kaiippain selvi

tystä varten ovat joko kuukauden loppu- tai keski-

piiivät. U 1 t i ni o- (t. medio-j suoritus mer-
kitsee siis talle termiinille tehtyjen kauppain sel-

vitystä niiden liintain perusteella, jotka p.liallinto

kulloinkin jotakin päivää aikaisemmin ou sitä var-

ten noudatettavaksi vahvistanut. Arvopaperikau-

kau alalla p:ssä muodostuu tavallaan kaksi puo-

lueryhmää: ostajain puolue ja myyjäin puolue.

Edelliset uskovat arvopaperien kurssien 1. hin-

tain olevan kohoamassa ja hetken siten sopivan

ostoille vastaista edullista myyntiä varten. Heitä
nimitetään hnussiers, koska keinottelevat hinta-

nousun toivossa (ransk. d la haussc). Myyjät
taas uskovat myöhemmin voivansa halvemmalla
ostaa, keinottelevat hinnan alenemisen toivossa

(ransk. d la haisse) ja heitä nimitetään baissiers.

Jälkimäiset usein tekevät n. s. peittämättömiä
(ransk. « decouvert, ks. t.) kauppoja s. o. heillä ei

vielä ole hallussaan niitä papereita, joita myy-
vät. Voitot ja tappiot arvopaperien termiinikau-

poissa saattavat olla kokonaan arvaamattomat
tai on niiden korkein mahdollinen määrä osta-

jan tai myyjän taikkapa molempain puolelta ra-

joitettu toiselle suoritettavaan palkkioon eli pree-

mioon n. s. p r e e m i o k a u p o i s s a.

Suomessa ei tehdä tavarain eikä arvopaperei-

den termiinikauppoja. Onpa Saksassakin viljan

ja myllytuotteiden sekä kaivos- ja teollisuusosak-

keiden termiinikauppa kielletty. K. J.

Pörssihuutokauppa. Ulkomaiden suurissa sa-

tamakaupungeissa myydään varsinkin merentakai-
sista maista tullutta tavaraa pörssissä usein

huutokaupalla. Tällainen myynti saattaa olla tila-

päistä laatua. Mutta kansainvälisessä tukkukau-
passa on suuri merkitys säännöllisesti pidetyillä

p:illa, joita järjestävät meklarit julkaisten edeltä-

päin myytävistä tavaroista luetteloita, missä ta-

varat ovat lajinsa mukaan ja pienehköihin eriin

ryhmitetyt. Huomattavia ovat varsinkin villa-

huutokaupat Lontoossa ja Antverpenissa, kahvin
ia indigon huutokaupat Lontoossa sekä jaava
kahvin huutokaupat Amsterdamissa ja Rotter-

damissa.
Suomessa on kerta viikossa tai harvemmin pi-

detyissä n. s. p:issa Helsingissä. Viipurissa, Tu-
russa ja Tampereella myyty arvopapereita. Ny-
kyään tämä arvopaperien kauppa Helsingissä on
keskittynyt säännölliseksi järjestettyyn pörssi-

kauppaan. E. J.

Pörssikeinottelu ks. Pörssi.
Pörssikomitea ks. Pörssi.
Pörssinoteeraus ks. Pörssi.
Pörssitunti ks. Pörssi.
Pörssivero ks. Pörssi.
Pörtom ks. Pirttikylä.
Pörtö (myös Pirttisaari), asuttu saari

Suomenlahdessa Sipoonselän kaakkoisreunustalla,
Bodön ja Bastön välissä, n. 6 km pohjoiseen
Söderskärin majakasta, n. 30 km itään Hel-
singistä. Tullivartio ja luotsiasema. Höyrylaiva-
laituri. L. E-nen.

Pötsi ks. Märehtijä t.

Pötsövaara. tunnettu näköalapaikka luonnon-
kauneudestaan kuulun Kirjavalahden
(ks. t.) lähistöllä; etelässä näkyy Laatokan saa-
risto ja ulappa, pohjoisessa Jänisjärvi, idässä
Suistamon salot, lähistöllä Ristijärvi ja Haukka-
järvi j. n. e. L. U-nen.

Pöydällepano, istunnossa tai kokouksessa
vireille pannun asian lykkääminen myöhempään,
tav. läliinnä seuraavaan istuntoon. P. saattaa

tapahtua joko suorastaan, s. o. ilman a,siallista

käsittelyä ja keskustelua taikka edelläkäyneen,
mutta p:n johdosta keskeytyvän käsittelyn jäl-

keen. Oikeudenkäymiskaaren 23 luvun G §:n mu-
kaan keskeytyy koUegisessa tuomioistuimessa ää-

nestys, jos joku asian tärkeyden vuoksi pyytää
miettimisaikaa, jolloin enintään neljän päivän
lykkäys on myönnettävä; sama p.-mahdoUisuus
on yleensä muis.sakin monijäsenisissä virastoissa

olemassa. —• Saattaa myöskin olla säädettynä, että

asia joko ehdottomasti taikka jonkun tai joiden-

kin jäsenten pyynnöstä on ,,pantava pöydälle".

Niinpä valtiopäiväjärjestys (55 §) säätää, että

esitys taikka eduskuntaesitys, ellei sitä, kun se

ensi kerran on käsiteltävänä, heti yksimielisesti

lähetetä valiokuntaan, on oleva pöydällä johon-
kin lähinnä seuraavista istunnoista, jolloin se on
valiokuntaan lähetettävä, sekä (56 §) että valio-

kunnan mietintö, kun se ensi kerran esitellään,

on pantava pöydälle ja niinikään toisellakin ker-

ralla, jos kaksi jäsentä tai useammat sitä vaa-

tivat. Ehdottomasti pöydälle pantava on sellai-

nen kysymys, jonka joku edustaja valtiopäivä-

järjestyksen 32 §:n nojalla pyytää esitettäväksi

jonkun senaatin jäsenen vastattavaksi, sekä val-

tiopäiväjärjestyksen 57 §:n 5 mom:n edellyttä-

mässä tapauk.sessa, tavallisen lakiehdotuksen kol-

mannessa käsittelyssä tehty vaatimus (ja samalla
itse pääasia) , joka tarkoittaa lakiehdotuksen le-

päämään jättämistä ensimäisiin uusien vaalien

jälestä kokoontuviin valtiopäiviin. E. E.

Pöyhönen, Aleksandra Eleonora
(s. 1849), synt. Europseus, kasvitarhaope-

tuksen edistäjä, 1893 perustamansa Haapaveden
kasvitarha- ja talouskoulun johtaja. P:n koulu,

jolle on ominaista talous- ja kasvitarhanhoito-ope-

tuksen yhdistäminen, on ensimäinen laatuaan poh-

joismaissa ja herätti huomiota maamme rajojen

ulkopuolellakin. Ensimäiset kiertävät naistarhu-

rit olivat P:n oppilaita. P. toimittaa v:sta 1913

,,Kodin kasvitarha'' nimistä lehteä. G. I-s.

Pöytis ks. Pöytyä.
Pöytyä (ruots. Pöytis). 1. Kunta, Turun

ja Porin 1., Maskun kihlak., Pöytyän-Yläneen-
Oripään nimismiesp. ; kirkolle Kyrön rautatie-

asemalta 11 km, Kumilan pysäkiltä 13 km ja

Auran rautatieasemalta 15 km. Pinta-ala

335,7 km^ josta viljeltyä maata (1910) 8,741 ha
(siinä luvussa luonnonniityt 1,050 ha, puutarha-

ala 9, s; ha). Manttaalimäärä 59 '/s, talonsavuja

187. torpansavuja 269 ja muita savuja 706

(1907). 5,083 as. (1913); 1,136 ruokakuntaa,
joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoitta-

via 607 (1901). 801 hevosta, 2,467 nautaa (1911).
— Kansakouluja 7 (1914). Loimaan ja Pöytyän
säästöpankki (Loimaan, Pöytyän, Alastaron. Ylä-

neen, Oripään ja Metsämaan kuntien yhteinen).

Kunnanlääkäri (yhteinen Yläneen ja Oripään
kanssa) . Apteekki (Mäkiäisten kylässä, 6 km kir-

kolta). Kunnansairaala (Riihikosken kylässä, 5 km
kirkolta). •— Teollisuuslaitoksia: Auran nahka-
tehdas; Auran tilketehdas; Kuuskosken höyry-
saha, mylly ja meijeri; Auvaisten höyrysaha;
Pihlavan saha; Pöytyän ja Loukonkulman osuus-

meijerit. — 2. Seurakunta, konsistorillinen,

Turun arkkihiippak., Mynämäen rovastik. ; mai-
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nitaan oman khran hoitamana seurtvktiiitana jo

1366. P:Un orat aikaisemmin kappeleiua kuulu-

ne«t Vl&ne ja Orip&fi. — Kirkko puusta, rak.

179:<. kori. ISTT ja 1887. /.. Ilncn.

Pöytäjako I. e h d o t u s j a k o ks. Maan-
jako.
Pöytäkirja on nsiannuikaineu nierkintli .siitU.

miti mä&rätrs^ tilaisuudes&:k loikeuJriikäyn'

niasA, ulosmittaukses^ia. kokouksesMi. oikouslUäke-

tieteellisesaA toimitukneiisu. esim. ruuiniiimrauk-
aeaaa, j. n. e.i on tapulitunut. Alioikeudessa si-

riUtyr p :aan seki asian kttsittely ettU tuomio,

mutta hovioikeudessa ja senaatissa pidotiUin eri

k&sittelyp:aa i viikko-. äänestys-p.> ja eri tuo-

miokirjaa. KoQseptip. laaditaan sellaisissa-

kin tapauksissa, jolloia ei tärdellistä p:aa tar-

vitse pitU. Taltio iruots. ligflart-) otetaan

usein edellisen ohella jäiimliiin puhtaaksikirjoi-

tettuna s&ilykappaleena virastoon. Viranomaisen
muille antamana asiakirjana, toimituskir-
jana, käytetään usein p:n'Otetta. El. K.

PöytJUcirjuri, se henkilö joka luatii tai pittiä

pöytäkirjaa, ks. Sihteeri.

Pöytärahat, niUiirärahn. joka kuuluu muuta-
mien ylinipien virkamiesten palkkaetuihin ja joka
auuetaaii heille sitävarten että he voisivat ..edus-

taa" atoriakutsuilla. J. F.

Pöytätoveruua I. k oni m e n s a 1 i s m i, 6io/.,

sellainen suhde kahden eliön välillä, että niillä

ou ikäänkuin yhteinen asunto ja yhteinon ravinto,

ilman että ne suorastaan ovat toisilleen hyödyksi
t. vahin-^oksi. P:sta johtavat väliasteet toiselta

puolen symbiosiin (ks. t.). toiselta puolen lois-

elämään (ks. Loiseläimet ja Loiskasvit).
Pözl /pötsi], Joseph (1814 81), saks. val-

tiomies ja oikeusoppinut. Otti osaa jo Frankfur-
tissa 1848 pidettyyn kansalliskokoukseen ja tuli

sittemmin Baierin toisen kamarin jäseneksi, vih-

doin sen puhemieheksi. Julkaissut ,.Ix^hrbuch des
Imyerisohen Verfassun<rsrechts" (ö :s pain. 1877)

ja ,,Lehrbuch des bayerischen Vern-allungfsrechts"

(3:s pain. 1871). I{. E.

Pööbeli (ruots. ja saks. pöbel. < ransk. peuple,

< lat, ;>opuJus = kansa), alhaiso, roskaväki.
Pöörtitila, pöörslettitila (ruots. börds-

rättshcmman) ks. Sukuoikeustila.
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Q, latinalais-eurooppalaisen kirjaimiston 17 :s

kirjain. Foinikialaisilla oli kahta erilaista fc-ään-

nettä varten kaksi eri kirjainta: ,.kapf" (> kreik.

..kappa") ja ,,kopf" i> kreik. ..koppa"), ks. kuva-

taulua Kirjoitus I ^vaakasuorat sarakkeet 11

ja 19). Kreikkalaisille tulivat aluksi molemmat
lainana, mutta jälkimäinen hävisi myöhemmin
tarpeettomana tavallisesta kreik. kirjoituksesta

jääden vain lukumerkiksi (=90). Kreik. kirjai-

mistosta kumpainenkin siirtyi italilaiseen. jossa

myös säilyivät. Latinalaisen kirjoituksen mukana
Q on joutunut useimpiin uudempiin euroopp. kir-

jaimistoihin (ei kuitenkaan niihin, jotka suoras-

taan perustuvat kreik. kirjoitukseen) ja esiintyy

kirjoituksessa (samoinkuin tavallisessa lat. kir-

joituksessakin) u kirjaimen edessä t-äänteen
merkkinä : qu = kv. Muutamien romaanilaisteu kiel-

ten kirjoituksessa merkitään kuitenkin yksistään

fc-äänne erinäisissä tapauksissa q:lla tai qu:lla,

esim. ransk. einq, quand, qui, question; esp. Qui-

jote.

Lyhennyksissä roomal. kirjoituksissa Q (tai Qu)
voi olla = Quintus. Quiritia, quaestor, qui v. m.

y. n:
Quack [kvak], Hendrik Peter Got-

f r i e d (s. 1S34) , alankom. taloustieteilijä ja his-

torioitsija; toiminut professorina Utreclatissa ja

Amsterdamissa; Hollannin pankin johtajana v :stA

1885, Hollannin rautateitten keskushallinnon pre-

sidenttinä V :sta 1886
;

pääteos ,,De Socialisten.

Personen en stelsels" (1875-88), valaiseva esitys

kaikkien maiden ja aikojen sosialistisista per-

soonallisuuksista ja järjestelmistä. J. F.

Qtiadit ks. K v a d i t.

Quadrageslma [kvadrag^-J (lat., oik. Domi-
nica quadragcsimce, se. diei, neljännenkymmenen-
nen päivän sunnuntai), ensimäinen sunnuntai
paastossa (toisella nimellä Invocavit) , s. o. en-

simäinen sunnuntai siinä neljänkymmenen päi-

vän paastossa (quadradesimaali-ajassa), jota ennen
pääsiäistä on kristillisessä kirkossa vietetty.

V. P.

Quadrageslmaali-aika ks. Quadrage-
slma,
Quadratrix ks. Y m p y r ä.

Quadriga [kvadri'-] (lat. < g«adrt;u'pus), neli-

valjakko.

Quadrivixiin [kvadri'-] (lat.), tienristeys;

keskiajalla ,,vapaiden taitojen" toinen oppijakso,

reaaliset tieteet: musiikki, aritmetiikka, geomet-
ria ja tähtitiede (astronomia), joiden edellä oli

irivium (..kolmitie") sanataidon 1. puhetaidon
oppijakso: grammatiikka, dialektiikka ja reto-

riikka.

Quadrumana (lat. gfia»uor = neljä, ja manus =

käsi), nelikätiset: tämän nimiseksi ryh-

mäksi yhdistettiin ennen usein apinat ja puoli-

apinat. Nykyään nimeä käytetään joskus apinain

(ks. t.) toisintonimenä vastakohtana kaksi-
kät isille (ihmiselle). Todellisuudessa apinain

tarttumajalka kuitenkin perusraJienteeltaan vas-

taa ihmisen jalkaa. (I. V-s.)

Quadrupeda [e'-] (lat.), nelijalkaiset,
ennen käytetty nimitys sammakkoeläimille, mate-

lijoille ja nisäkkäille, jotka vastakohtana muille

selkärankaisille kat.sottiin ..nelijalkaisiksi". Linn§
kävtti nimitystä yksinomaan nisäkkäistä.

(I. V-s.)

QuadrupelaUlanssi ks. Kvadrupelalli-
a n s s i.

Quadruplik [kra-], saks. oikeudenkäynnin alus-

tavassa kirjoitustenvaihdossa vastaajan vastine

kantajan toiseen kirjelmään (Triplik).

Qusestio fkve-J (lat.), kysymys. Q. f a e t i. asia-

kysymys, vastakohta
; q. j u r i s, oikeuskysymys

(ks." t."l.

Qusestor [kv?-] (lat.). kvestori, muin.-

roomal. virkamies, jolle aikaisemmin tuomiovalta

rikosasioissa, myöhemmin valtionrahaston hoito

oli uskottu. Q:ien luku oli alkuaan 2, v:sta 421

e. Kr. 4, nousi Cjesarin aikana 40 :een ja oli

keisariajan ensimäisinä vuosisatoina 20. 2 q:ia

(,,qu!estores urbani") oleskeli aina Roomassa hoi-

tamassa valtionrahastoa, muista toiset seura-sivat

konsulien mukana sotaan, toimien heidän sijaisi-

naan ja rahavarain hoitajina, toisten huolena

oli laivaston ja meriasiain hoito ja he olivat

sijoitetut määrättyihin Italian kaupunkeihin
(Ostia. Cales y. m.), toiset toimivat maakunnissa
käskynhaltijain (prokonsulien t. proprsetorien)

apulaisina ja rahastonhoitajina. Keisariajalla

tehtiin erinäisiä muutoksia q:ien tehtäviin näh-

den ; erittäin tärkeä oli myöhemmällä keisari-

kaudella ,,qujestor sacri palatii". Q:n virka oli

aluksi avoinna vain patriiseille, v :sta 421 e. Kr.
myös plebeijeiUe; pätevyysehtona oli aikaisem-

min 30, keisari Augustuksen ajoista 25 v:n ikä,

E. R-n.
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Qualis rex, talis ^rex [kri- tA-/ (lat.), millai-

L- ' r-K srllaiset alamaiset, millaineQ isäntii

•. >ki.

<iii.-uiit: kalilCJ transk., ks. K v a 1 i f ee t t i).

laalu. oniiuaisviii!'. arvo.

Quandoque bonus donnitat Homerus (lat.).

..jft-kusp* nukahtaa hyvä Homeroskin" (Hora-

tius ..Ars Poetica" siii- .^59).

Quantit6 u^gli^able /tundft" ntiilizahl]

(ransk.i. buomiconottnmatta jiitettUvissu olevu

suure. Mat. lausetapa suureesta, jokn toiseen ver-

rattuna on niin pieni, ettil se voidaan jättiiii

lukuunottamatta. SitU käytetäfin myös Joskus
muuallakin kuin matematiikassa. T. S:n.

Quantum /tron-y dat.i. mälirä, paljous. —
<^ u a a t u m s a t i s, tarpeellinen, kohtuullinen

määrä.
Quantz IkrantiJ, Johann Joachim (1697-

1T73). saks. huilutaituri ja säveltäjiu Fuxin op-

pilas. Toimi hovisoittajana Dresdenissä ja Varso-

Taasa 1718 41 ; siirtyi sitten Berliiniin Fredrik

Suuren palvelukseen, jolle hän sävelsi noin 500

builusävellystä. Julkaisi 1752 huilunsoitto-op-

paan. Kehitti myös soittimensa teknillistä raken-

netta. /. K.
Quamero-lahti Ikvamf-J (vanhan ajan Sitius

yi-malicuai. Adrian-meren itärannikolla Istrian-

iiiemimaan sekä Cherso ja Ve;;lia nimisten saar-

ten T&lisiUl, syvyys keskimäärin 50 m. pohjois-

osa on Fiumen-labti. Yllämain. saarien välistä

Canale di Mezzo-salmi yhdistää Q:n Q u a r n e-

rolo nimiseen, saarien ympäröimään selkäiiu.

Q:n ja Quarnerolon välissä olevia saaria nimite-

tään Q.-!<aarikgi (vanhalla ajalla Absyrtides).

Quarter IkuötaJ (lat. 9uar(u'riw« = neljännes),

enirl. ja amer. mitta, merkitsee yleen.sä neljä:i-

ncsti jostakin. Painoraittana q. on = '/« hundred-
weiplitiä = '28 poundia = 12,:o«i kg. Kuivan tava-

ran mittana q. on = 8 bushelia = 64 gallonia =

290.;ii I. Kangasmittana q. on = 22,st cm.
Q.'>anan lyhennetty muoto ,.q u a r t" merkitsee
En%'lanDi»sa nestemittaa. joka on =

'/« gallonia =

2 pintia (ka. t.). „Quartern" on =
'/« pintia.

r. S.n.

Quarterly Beview (kuölali revju], huomatta-
vin engl. kon.tervatiivinen aikakauskirja; per.

1809.

Qnartier lätin [kartjif latH'] (ransk.), „lati-

naUinen kortteli", Pariisin ylioppilaskorttelin

aimity».

Quasi Ikva] (lat.). niinkuin, ks. Kvasi.
QtULsimodogeniti fkva-J (lat., ..niinkuin

uudeatiityntyneet"), 1 :nen sunnuntai pääsiäisestä;

•aanut nimenxä sinä sunnuntaina käytetyn n. s.

introituH-metsun alkusanain mukaan. U. P.

Quaasia ks. K a t k e r a p u u.

Quast fkrantl. Pieter Jansz (1606 471.

holl. taid<-m:ialnri ; maalannut enimmäkseen kar-
kean humorihtisia talonpoikaiskuvia. jotka lä-

hinnä muJHtuttavat A. Brouwerin teoksia. Teh-
nyt mvAs samanaiheisia ja -tvylisiä radeerauksia.

E. R r.

Qtiat'-—'"— "v<ile'm-f (lat. quatluor trmporn,
n'-lji ..i|, kolmipäiväinen, saman vii-

kon ki. ...a, f>erjantaina ja lauantaina,
neljä kertaa vuo<lw(Ha (laskiaisviikolla, helluntai-
viikolla. riitirikoliOttumi"juhlun (syysk. 14 p.] ja
1.11'ian päivän (jouluk. 13 p.] jÄlkeen) vietettävä
paaxto rooroal.-katol. kirkoHHa. N:lmä ajat ovat

sitten muodostuneet myöskin erinäisten verojen

maksuajoiksi. Quatember-i>anstoa vtustaavat lute-

ril. kirkon piirissä yleiset katumus- ja rukoua-

piiivät. joita Suomen kirkossa on neljä. V. /'.

Quatrebras [katrbru'}. kylä Belgiassa Brabau-
tm maakunnassa, n. 3(i km etelään Brysscli.stä;

täällä tapahtui 10 p. ke.siik. 1S15 ratkaisematta
jiiiinyt taistelu N'eyn johtamain ranskalaisten ja

liittoutuneitten välillä. J. F.

Quatrefages de Brfeau /katrfd'z da breö'/.

Jean Louis Arniand de (1810-92), ransk.

kansatieteilijä ja luonnontutkija, opi.skeli lääke-

tiedettä ja luonnontieteitä Strassburgissa, nimi-

tettiin 1850 Lyc-fe Napol^on'in luonnonhistorian

ja 1855 Mus^e d'liistoire iiaturellen antropologian

ja kansatieteen professoriksi. Q. d. B. on jul-

kaissut paljon anatomis-etnologisia tutkimuksia,
joilla vieläkin on suuri arvo, mutta monet hänen
kansatieteelliset teoriansa ovat menettäneet mer-
kityksensä ja hylätyt. Julkaisuista mainittakoon :

..rtudes sur Jes maladies actuelles du ver ä soie"

(1860), ,.Les polyn^sicns et leurs migrations"
(1806), ,,Histoire naturelle des annel<Ss marins et

d'cau douce" (1806), ..Charles Darwiu et ses

precurseurs franrais" (1870), ..Crania ethnica"

(1875-88), ,,L'espece humaine" (1877), „La race

prussienne" (1879), „Hommes fossiles et hommes
siuivages" (1884), ,,IIisloire gfinörale des racea

liuinaines" (1886-89), „I>es pygm^es" (1887).

(E. E. K.)

Quatremdre [katrma'rj, £tienne Marc
(1782-1857), ransk. orientalisti, kreikan kielen

prof. Rouen'issa 1809. seemil. kielten prof. Parii-

sin College de Francessa 1819, kirjoitti m. m.
.,M6moires gfograpliiques et historiques sur

rtgypte" (1811), käänsi arabiasta alMakrUin
..Histoire des Sultans Mamlouks de TfCgypte"

(1837-45) ja julkaisi Kcsid-Eddinin mongolien
historian (1837). A'. Tt.
Quattrocento fkvatrotse'ntoJ (it., = 400). ylei-

sesti kiiytetty nimitys, joka tarkoittaa l."):nnen

vuosisadan t.aidetta ja kirjallisuutta Italiassa.

Quebec fkucbt^k/. 1. Maakunta Kanadas.sa, kä-

sittää St Lavvrenec joen suupuolen ympärillä ole-

van alueen, Labradorin eteläisimmän osan (luo-

teessa ulettuen James-lahteen) sekä St Ijawrencen-

lahdes.sa olevat Anficosti'n saaren ja Magdalen
islands-saariston; 1.830.600 km' (1913), 2.003,232

as. (1911). 2 km':llä. Q. jakaantuu kolmeen pää-

osaan. Suurin on St Lawrence-joen ja -lahden

pohjoispuolella oleva Laurentinen ylätasanko
(300 OOO m yi. merenp., idässä korkeampi,
1.800 m yi. merenp., James-lahden rannikolla ma-
talin), harvaan a.suttu, metsäinen, järvi- ja joki-

rikas (ylätasangon reunalta laskeutuessaan joet

muodostavat lukemattomia voimakkaita koskin).

Tämän alueen eteläpuolella on aivan ta.4aineD

(kahdeksaa yksinäistä vuorta lukuunottamatta),
erittäin hedelmällinen ja taajaan asuttu St Ijaw-

rencen laakso, jonka toisella puolella taas on
osaksi matalavuorinen (Notre Dame mountains,
korkein huippu Mount Bayfield 1,210 m yi. me-
renp.), osaksi kumpuinen ja paikoitellen hyvin vil-

java alue ,,E.x8tern Tonrnships", josta .St Lavvren-

«en-lahteen pistää laaja, metsäinen Gaspöniemi-
mao. — .Suurimmat järvet: St John, Mistassini,

Temiscaminp. Matapedia: joet: St Lawrence (valta-

merialuksilla kuljettava Montrealiin asti), Ottava,

St Maurice, Sa^enay, Kichelieu. St Francis,
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•Chaudiöre.— Ilmasto mantereinen: kesät kuumat
(Q;n kaupunjrissa heinäk:n keskilämpö -f-18,»°C).
tulvet kylmät itanimik:n keskilämpö — 12,;° C;
v.n keskilämpö -f-

ö,«° C), lumi maassa 4-5 kk.

- Aarniometsät peittävät vielä n. 400.000 km',

vaikka niitä sahat ja paperimassatelitaat pal-

jon ovatkin välieiitäneet. Paljon alkuperäistä tur-

Kis- y. m. metsänriistaa. — Asutus on vanhaa
ransk. juurta; 1901 (koko väestö 1,648,898 hen-

keä) yli 80 % oli ranskalaisia, 7 % enjrlantilai-

sia (etupäässä kaupungeissa) , 7 % irlantilaisia.

4 % skotlantilaisia. Intiaaneja on n. S.000 etu-

päässä Montrealin ja Q:n kaupungin välillä ole-

villa reservatsioneilla. Siirtolaisuus Q:iin vä-

häinen (98% väestöstä on Kanadassa syntynyt),

Idtavastoin englanninkielistä väestöä paljon siir-

tyy länteen : väestö kuitenkin kasvaa ranskalais-

ten suuren lisääntyväisyyden (syntyneisyys Q:ssa
3,;i %) takia. — Uskontokunnista roomal. -kato-

lisella on eniten tunnustajia (1,724,683 1911 ; ang-

likaaneja on 102.6841. — Pääelinkeinona on maa-
talous, joka viime aikoina ransk. talonpoikien

vanhoillisuudesta huolimatta on voimakkaasti
edistynyt. V. 1913 vehnän sato oli O.ss milj., oh-

ran 0,»j milj., kauran l.a milj., perunan l.a

milj. hl (suurin Kanadassa), heinän 4,0? milj.

ton. V. 1911 oli naut.akarjaa 1,482.000, hevosia

371.400. sikoja 697.500, lampaita 533,400 kpl.;

paljon voita ja juustoa viedään maasta. Kalas-
tuksen tuotannon arvo 9.4 milj. mk. (1910). —
\'uorityö tuottaa rautamalmia, vaskea, kultaa, ar-

voltaan 42,4 milj. mk. (1910). Kivihiiltä ei ole,

mutta kosket korvaavat sen puuttumisen teollisuu-

den käyttövoimana. Teolli.suutta edustavat paperi-

massa-, nahka-, kemialliset tehtaat, kutomot, maa-
talouskonepajat y. m.; 1911 valmistusarvo oli

1.818 milj. mk. (Ontariossa suurempi). Teollisuus

keskittyy etenkin Montrealiin, joka on Kanadan
tärkein teollisuu.skaupunki. — Rautatieverkko
St La\vrence-joen laaksossa erittäin taaja. Ulko-
maankauppa käy Montrealin kautta. — Oppi-

ja kansakouluja 1909 oli 6.615, joissa 375,218 op-

pilasta. Kansanvalistus on ollut takapajulla,

mutta nyk. edistymässä ripein askelin. Useita
university nimisiä oppilaitoksia. — Hallinnon
etunenässä on liittohallituksen 5 v:ksi nimittämä
kuvernööri, jonka rinnalla on kuvernöörin nimit-

tämä 24-jäseninen lakiasäätävä neuvosto ja kan-
san valitsema 74-jäseninen lakia.säätävä edus-
kunta. Kanadan senaattiin Q. lähettää 24, ala-

huoneeseen 65 edustajaa. — Pääkaupunki Q. 2. —
Historiasta ks. Kanada. •— 2. Edellämai-
nitun maakunnan pääkaupunki, 1,200 m leveän

St Lawrence-joen vas. rannalla 480 km St Law-
rence-lahdesta St Charles-joen suussa, vastapäätä
L6vis nimistä kaupunkia, usean radan päätekoh-
dassa; 78,710 as. (1911; 1871 59,699, 1901 68,840

as., joista yli 60,000 ranskalaisia ja roomal.-ka-
tolisia). — Alakaupunki, jonka kadut ovat ka-
peat ja mutkikkaat ja jonne liike-elämä keskit-

tyy, on joen rannalla ; sen takana ylätasangolla
on uudenaikainen, leveäkatuinen, hienoston asuma
yläkaupunki puistoineen ja monine kirkkoineen.
Maakuntaparlamentin. arkkipiispan, postin y. m.
virastojen ja laitoksien palatsit, roomal. -katolinen
tuomiokirkko (per. 1647). Notre Dame des Vic-

toires-kirkko (1688), Champlain'ia kuvapatsas,
muutamia muita muistomerkkejä, sitadelli. —
Katolinen Laval university (perust. 1663), jonka

yhteydessä kirjasto (125,000 nid.), pari seminaa-
ria, museo y. m., Morrin college y. m. — Roomal.

-

katolisen arkkipiispan ja anglikaanisen piispan
istuin. — Teollisuutta edustavat rauta-, nahka-,

I)aperi-, jalkine-, kumi-, tupakkatelitaat, kone-
pajat; vastapäätä Q:ia on paljon sahoja. Ennen
oli ]iuulaivain rakennus huomattava. — Satama
erinomainen, jäässä joulukuusta huhtik :n keski-

vaiheille. Montrealin kilpailun takia aikaisemmin
suuresti vähentynyt laivaliikenne on jälleen ko-

honnut, koska kaikkein suurimmat valtameri-
alukset eivät päiise Montrealiin asti, vaan py.säh-

tyvät Q:iin: satamassa selvitettiin tiliv. 1912-13

6,4 milj. rek.-ton. netto, josta ulkomaisessa me-
renkulussa 2,5 milj. ton. (1900-01 1 milj. ton.).

Q:sta viedään puutavaroita, nahkaa, nahkateok-
sia, voita, juustoa y. m., sinne tuodaan kivihiiltä,

teollisuudentuotteita ja -raaka-aineita. — Q:n
paikalla kävi J. Cartier 1535, kaupungin perus-
tuksen laski Champlain 1608. Englantilaiset val-

loittivat Q:n 1629, mutta luovuttivat sen takai-

sin 1632; 1759 englantilaiset valloittivat sen väki-

rynnäköllä ja saivat sen omakseen tunnustetuksi
Pariisin rauhassa 1763. Yhdysvaltalaiset piiritti-

vät 1775-76 menestyksettä kaupunkia. — Q. oli

1763-1841, 1851-55 ja 1859-65 Kanadan pääkau-
punkina. E. E. K.
Quebracho [keira'tsoJ, kova puu, jota saadaan

etupäässä useammista Argentiinan metsien Aspido-
sperma- ja Se/ii«ops!s-puulajeista. Käytetään
tarvepuuna, väriaineena, lääketarpeisiin ja parki-

tukseen. ks. Q u e b r a ch o-ek s t r ak t i.

il. L.

Quebracho-ekstrakti [kehra'tso-], tummanrus-
keina tai mustina kimpixleina kaupassa esiintyvä

quebracho-puun (Aspidosperma quebracho y. m.)

uutos. On hyvin suosittu parkitusaine. Vähem-
män sovelias siihen on quebracho-puun parkki,

ks. Quebracho.
Quechua ks. K e t s u a.

Quedlinburg [Icvedlinburhj], kaupunki Preus-
sissa. Saksin-maakunnassa, Magdeburgin hallitus-

alueessa, Magdeburgista lounaiseen Harzin poh-

joisjuurella; 27,233 as. (1910), joista toista tu-

hatta katolista. — Osittain muurin ympäröimä;
jakaantuu vanhaan ja uuteen kaupunkiin ja nel-

jään esikaupunkiin. Linna (kalliolla Westen-
dorfin esikaupungissa), linnankirkko (vihitty

1129, Henrik I:n, Aurora Königsmarckin haudat

y. m.), Wipertikrypta, ent. hovikirkko Henrik I:n
ajoilta, Servatii-kirkko. vanha raatihuone, sotilas-

muistomerkki „Reiter von Mars-la-Tour", Guts
Mutsin muistopatsas. — Useita oppilaitoksia, kau-

punginmuseo. — Harjoitetaan monenlaista teolli-

suutta ja maankuulua kukkasviljelystä ja

-kauppaa. — Ympäristössä Miinzenberg (luosta-

rin rauniot), Westerhausen (vuosittain suuret

kilpa-ajot). — Q. syntyi ikivanhan Quitlingenin

kylän paikalle, jonka Henrik I linnoitti suojaksi

unkarilaisia vastaan ; 1200-luvulle asti Saksan
kuninkaat usein asuivat Q :ssa. Q. ympäristöi-

neen muodosti itsenäisen Saksan valtakunnan
alueen, jonka hallitsijana oli sen naisluostarin

abbedissa, ja tämä naissääde pysyi uskonpuhdis-

tuksen jälkeenkin v:een 1803 "saakka. V. 1698

Q. joutui Brandenburgille. E. E. E. (E. G.)

Queen [kuin] (engl.), kuningatar. — Queen's
b e n c h ks. K i n g's b e n c h.

Queensland [kuinzland], Austraalian liittoral-
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tioon kuuluva valtio, kiUitt&Ii Austraalian man-
tere«o koillisosan sekä s«n edustalln olcvnt sna-

rft, m. m. Tor resi n saaret Torr«sin-salme*sa;

1.736,500 km'. (kl5.S13 as. illMl; 1913 arv.

056.2:24 as.), johoD lukumiiiiriiiin ei sisiiUy

n. 25,000 alkuasukasta (nitistä $.6S7 ..sivisty-

nytti"! ; vain 0.« a^. km':llä. — Rannikko, jonka
edustalla id&ssä on rannikkoliikennettä suojeleva

Great barrier reef niminen riuttajono. on kor-

keata, lahtirikasta iHervey-, Keppel-. Port Curtis-.

Port Bowen- y. m. lahdet), paitsi Yorkin-
niemimaan l&nsipuolella olevaa Oirpentarian-
lahtea, joka on alavaraunikkoista. N. 80 km
pUssä rannikosta kulkee rannikkovuoristo Coitj>t

ranjre .Mount Dalrymplessä 1.280 m yi. merenp.).
jonka länsipuolella olevat vuorijonot (Great divi-

dinp range, Mae Plierson. Bellenden Ker y. m.)
kauempana sisämaassa vaihtuvat laajaan ylä-

tasankoon. Vuoriperusta on idässä ja lännessU
arkeisia ja paleozooisia, keskellä liitukauden

aineksia. Itärannikolle laskevat joet (Logiin.

Burnett, Fitiroy, Burdekin. Endeavour) ovat ly-

hyiti, mutta verraten runsasvetisiä, jotavastoin

sisftmaan joet (Barcoo. Diamantina. XVarrouo.

Maranoa. Condamine) ovat enimmän aikaa vuo-

desta vähävetisiä tai aivan vedettömiä. Carpeu-
tarian-lahteeu laskevat joet (Mitchell. Flinders.

Leirhhardt. Albert) ovat vesirikkaampia. —
Ilmasto rannikon etelä- ja keskiosissa on
merituulen vaikutuksesta verraten vilpoinen

(Brisbanessa kuumimman kuukauden keskilämpö
+ 24.1° C, kylmimmän -f 13.»° C) ja ilma run-
saasta sademäärästä huolimatta (Brisbanessa v:n
sademäärä 1,,'S30 mm) kuiva, joten eurooppalainen
hyvin tulee toimeen. Pohjoi.sosat ovat kuumempia
(Cooktownissa vastaavat lämpötilat -f 27,»° C ja

-f 22,4° C) ja saderikkaampia (1,748 mm v:SBa).

Rajinikkovuoriston länsipuolella ilmasto on kui-

vaa ja kuumaa, yläta.san<roilla hieman viil^mpilä.— Kasvullisuudessa on suuri erotus ran-

nikon ja vuoristojen sadesivujen metsien (euca-

lyptuksia, polijoisessa palmuja, etelässä arauca-
rioitai ja sisämaan scrub-pensaikkojen välillä.

Tavallisten austr. kai^vilajien lisäksi tavataan
n. 500 int. ja malaijilaista lajia. — Eläimistö
Austraalian tavallinen. — Asutus on keskitty-
nyt itärannikon etelä- ja keskiosiin. Asuttaminen
alkoi vaÄta viime vuosism keskivaiheilla (1840
Q:B(«a oli 2.257, 186] 30,059. 1871 120,104, 1881
213,.525. 1891 393,718 as.). V. 1911 Q:ssa synty-
neitä oli 382.216 henkeä, muualla Austraalian
liittovaltioHHa 63.478. Enplannissa 65.266. Irlan-
oia«a 31.509. .Skotlannissa 20,530 ja Saksassa
syntyneitä 11,979 henkeä. Maahan muutti 1912
102.436, maa*ta siirtyi pois 100,.'J94 henkeä. Kiina-
laisten y. m. aa», kansojen maahanmuuttoa on
vaikeutettu lainsäiuläntötietä samoinkuin polynee-
sialaiiiten plantaaiityömle.stcn, kanaakkien, tuonti
kokonaan kielletty 1901, huolimatta siitä tuhosta,
jonka »en johdonta luultiin uhkaavan sokeri-
istutuksia. V. 1911 Q ritsa oli enää vain 6,714
kiinalaista, I,.503 japanilainta ja 2,265 polyneesi-
Isitta. — V. 1911 asukkaista oli 329,506* mies
puoliiita, 276,307 nainpuolixta. — Uskontokun-
nista anglikaaniHolla on eniten tunnustajia
(212,702), M-njälkeen rc^.mal. katolisella (137,086).— N. 82 % on luku- ja kirjoitustaitAisia. Koulu-
pakkoa ei kÄytännC>H»ä voida täysin toteuttaa.
Valtion ylläpitämiä alkeiskouluja 1912 oli 1,298,

joissa päivittäin keskimäärin kävi 77,323 oppi-

lasta; yksityisiä, osaksi keskikouluja, oli 141,

joissa kttvi 13.611 opp. Yliopisto i>er. 1911 Bris-

baneen, yliopp. 176 ;1912i. — PiiU e 1 i n k e i-

uona on karjanhoito, joka kärsii ajoittain esiin-

tyvistä kaulieista kuivuuskausista. .Xrteosisia kai-

voja poraamalla lievennetään niiden tucttanuia

tuhoa ja avataau uusia alueita maataloudelle; 1912
arteesisia kaivoja oli l,S7y, joiden yliteenla.skettu

syvyys ti20 km. V. 1912 oli 20.310.b:!0 lammasta.
iV210.891 nautaa. 074.573 hevosta. 143.C9S sikaa;

piiätuotteet ovat villa (02.j milj. kp 1912). liha

sekä viime lukoina. voi ja juusto. — Maan-
viljelys eilistyy karjanhoidon kustannuksella tuot-

taen "(1912) maissia 914.S00 hl. vehnää 711.500 hl

y. m. viljaa; lisiiksi viljelläJln erinomaisella me-
nestyksellä .sokeriruokoa (rannikon pohjoisoso-ssa,

sato 1912 113.000 ton. sokeria), banaaneja, appel-

siineja, ananas- y. m. hedelmiä, tupakkaa, kahvia
ja vähän puuvillaa. Metsistä saadaan paljon
salia- y. m. tuotteita. — Kalastusta harjoitetaan
rannikoilla. helmenpyyntiilPorresiu-.salmessay. m.
^ Vuorityö tuottaa kultaa (ensimäiset kulta-

löydöt telitiin 18C0-luvulla) Mount Morganin rik-

kaista kaivoksista ja muualta 37. • milj. nik:n,

Viiskimalmia 42.» milj. mk:n, tinamahnia
9.1 milj. mk:n arvosta (1912), hopeamalmia,
volframia y. m. — Teollisuus rajoittuu etupiiässä

maastavietävien puolivalmisteiden (sokerin, lihan

y. m.) ja muutamien kotimaisten kulutustavarain
valmistamiseen; tuotantoarvo 1905 204.» milj. mk.
— Ulkomainen kauppavaihto 1913: tuonti

169,1 milj.. vienti 312.5 milj. mk. Tärkein kauppa-
kaupunki Brisbane. — Rautateitä on enemmän
kuin mi.ssään muussa liittovaltion valtiossa,

7.005 km 1911. Sähköleniiätinlinjoja 10.982 km.
postiasemia 1,380 (1910). pulieliiilankojen pituus
36.214 (1911). Kauppalaivastoon kuuluu 315
alusta, yhteensä 25.207 rek.-tou. netto (1912). —
Hallituksen etuneniissil on Englannin halli-

tuksen nimittämä kuvernööri, jonka rinnalla on
ministereistä muodostettu toimeenpaneva neuvosto.

Lakia säätäii lakiasäätävä neuvosto. Lcgifilnlive

council (jäsenet kruunun elinajaksi nimittiimät,

nyk. 43) ja lakiasäätävä kokous, Lrgislativc

ossenrbly, jonka jäsenet (72) valitjian yleisellä

ääuioikeudella (naisilla myös äänioikeus). Pää-
kaupunki Brisbane. — Valtion tulot 171.4

milj., menot 171. i milj. (arvio tiliv:lle 1913-14);

valtiovelka 1.325.» milj. mk. (1913). — Maasota-
voima 26,676 miestä (1913). — Historia.
Q. sai ensimäi.sct valkoiset asukkaat 1826. jolloin

nyk. Brisbanen .seuduille perustettiin rangaistus-

siirtola. Alue erotettiin Uudesta Etelä-Walesista

itsenäiseksi siirtolaksi 1859 saaden nimen Q.

(= „kuningattarenmaa") kuningatar Viktoriart

kunniaksi. Yhtyi 1911 muiden austr. siirtolain

kera liittovaltioksi. E. E. K.

QueenBtown fkuimtaunj. 1. Kaupunki (ennen
fovc of Cork) Irlannin etelärannikolla, Cork
harbourlahdessa olevan Great island-saaren etelä-

rannalla 20 km Gorkista kaakkoon; 7,909 a».

(1901). — ]{oomal. -katolinen tuomiokirkko. —
Satama mainio, lujasti linnoitettu. Haulbowlinen
saarella kuivatelakka suuria sotalaivojii varten

ja korjausveistilmö (n. 1,000 tyiimiestä). —
2. Kaupunki Etelä-Afrikassa. Kap maan kaakkois-
osassa, East Londonista luolr-eseen ; 9,616 as.

(1904), joista 4,157 valkoista, — Useita huomat-
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tavia raJcennuksia. Vehnä- ja villakaupaii keskus.
— Per. 1853.

Quellinus [kvelli'-J, A r t u .s (n. 1609-C8), flaa-

niil. kuvanveistäjä; opiskeli maalaisensa Fr. du
Quesnoy'n johdolla Italiassa. Koristanut mieli-

kuvitusrikkailla ja maalauksellisesti Rubensin
henkeen käsitellyillä veistoksillaan Amsterdamin
raatihuoneita ja tehnyt pyhimyskuvia synnyin-
kaupunkinsa Antverpenin kirkkoihin. — Hänen
veljensä Erasmus Q. (1607-78), taidemaalari

ja vaskeupiirtäjä. m. m. Rubensin oppilas ja

apulainen, oli runsastuotteinen juhlakoristeiden,

mytologisten ja uskonnollisten kuvien maalaaja.

E. R-r.

Quelpart [kuc'lpät] (kiin. Tsiisou, koreaksi
T.sedsii, jap. Tamura), Koreaan kuuluva saari

Korean-salmen eteläsuussa 84 km Korean ranni-

kolta etelään, 70 km pitkä, 33 km leveä, 1,850 km-,
n. 134,000 as. — Q. on kokonaan tuliperäistä

syntyä; korkein huippu on 1,950 m korkea tuli-

vuorenkeila Mount Auckland 1. Hallasan
;
paljon

sammuneita kraatereita. Rannikko satamaton.
Laajoja metsiä. Asukkaat ovat korealaisia, har-

joittavat karjanhoitoa, maanviljelystä, kalastusta,

valmistavat puuvilla-, silkkikankaita, bambu- ja

olkiteoksia. — Pääkaupunki Tsedsu, jossa kuver-
nööri asuu. E. E. E.
Quensel [kven-J, Konrad (1676-1734), suom.-

ruots. astronomi, tuli 1694 Turussa maisteriksi,

1702 apulaiseksi filos. tiedekuntaan, nimitettiin

1704 matematiikan professoriksi Liivinmaan sil-

loin Pernuun siirrettyyn yliopistoon, mutta oli

1708 pakotettu pakenemaan Ruotsiin. Siellä Q.

1712 tuli matematiikan profesoriksi Lundiin,
jossa teki itsensä tunnetuksi etevänä ja suosit-

tuna opettajana. Paitsi useita väitöskirjoja

tähtitieteen alalta y. m. hän julkaisi almanak-
koja v:ille 1715-32. E. G.

Quental [kitani], Anthero de (1842-91),

port. runoilija, Joao de Deusin jälkeen Portu-
galin suurimpia lyyrikkoja. Hänen pääteoksensa
on satakunta sonettia. Sitäpaitsi hän on myös
kirjoittanut lentokirjasia sekä valtiollisia, arvos-

televia ja filosofisia teoksia. U. Er-n.

Quercia [kvcrtsaj, Jacopo della (n. 1371-

1438), it. kuvanveistäjä; kultasepän poika Quer-
ciasta Sienan läheltä. Q. osoittaa taiteessaan siir-

tymistä gotiikasta renesanssityyliin, jonka tien-

raivaaja ja huomattavin veistotaiteilija hän on
Sienassa. Hänen sommitelmansa ilmaisevat voi-

makasta liikuntoa ja elämää: intohimoisella ra-

juudellaan ja leveällä käsittelyllään ne vaikutti-

vat Michelangelon taiteeseen. Q:n teoksista Sie-

nassa mainittakoon Piazza del Campolle tehty
marmorikaivo ,.Fonte Gaja" ja S. Giovanni kir-

kon pronssikuvilla koristettu suuri kastekaivo,
jonka koristamiseen muutkin taiteilijat ottivat

osaa, Luccan tuomiokirkossa Ilaria del Caretton
hautamerkki ja Bolognan S. Petronio kirkossa
pääporttaalin veistokset. [C. Cornelius. ,..Jacopo

della Q." (1896).] E. R-r.
Quercitroni [kvcr-J, Pohjois-Ameriikassa kas-

vavan Qiierciis tinctorian kuori. Sisältää glyko-
sidintapaisen väriaineen quercitriinin. joka ha-
jaantuu happojen vaikutuksesta sokeriksi ja

quercetiiniksi. Q. on keltainen, karvaanmakuinen,
alkoholiin liukeneva kiteinen pulveri, jota käyte-
tiiän värjäykseen. S. S.

Quercus ks. Tammi.

Querela Ikveri'-] (lat.), valitus. Q. n u 11 i-

t a t i s, valitus oikeudenkäyntivirheestä. ks. M u u-

toksenhakukeino, Oikeudenkäynti-
virhe.
Quesnay Jkene'}, Francois (1694-1774),

rausk. taloustieteilijä; toimi v:sta 1752 Ludvik
XV :n henkilääkärinä; fysiokraattien taloustie-,

t-eellisen koulukunnan perustaja; Adam Smithin
rinnalla uudenaikaisen taloustieteen alkaja; kir-

joituksia: ,,Tableau 6conomique" (1758), „Maxi-
mes g6n6rales du gouvernement ^conomique d'un
royaume agricole" (1758); täydellisen kokoelman
Q:n kirjoituksia ,,Oeuvres öconomiques et philo-

sophiques" on 1888 julkaissut A. Oncken. Hänen
opistaan ks. F y s i o k r aa t i t. J. F.

Quesnel [kene'l t. kesne'l], Paschasius
(1634-1719), katolinen teologi ja Oratorium-
veljeskunnan jäsen. Q. julkaisi teoksen „Re-
flexions morales sur le Nouveau Testament", joka
saattoi hänet syytteeseen harhaopista. V. 1713
kirosi paavi Unigenitus-buUalla 101 lausetta

main. teoksesta. Q. oli jansenismin (ks. Jan-
sen, C.) viimeinen suuri edustaja. E. K-a.

Quesnoy [kenuä'], Frangois du eli Fran-
cois Duquesnoy (Frans van Kenoy)
(1594-1646), flaamil. kuvanveistäjä, sai liika-

nimen ,.il Fiammingo" Italiassa, jossa hän pit-

kän oleskelunsa aikana tutki antiikkia ja joutui

barokkityylin vaikutuksenalaiseksi, pysyen kui-

tenkin sen liioitteluista vapaana. Vastakohtana
Bernini'lle Q. on käsitystavaltaan terveempi ja

maltillisempi. Kuuluisa on hänen Brysselissä

oleva suihkukaivonsa ,,Manneken-Pis" (1619i.

Muissakin herttaisen naiiveissa lapsikuvissaan hän
onnistui parhaiten. Rauhallisen juhlallisia ovat

ra. m. hänen pyhimyskuvansa, esim. pyhä And-
reas Rooman Pietarinkirkossa. E. R-r.

Quetelet [kelle'], Lambert Adolphe
Jacques (1796-1874), belg. luonnontutkija ja

tilastotieteilijä ; herätti aluksi huomiota luonnon-
tutkijana, perusti Brysselin tähtitieteellisen

observatorin ja tuli 1828 sen johtajaksi; on suu-

resti kehittänyt n. s. fenologiaa (ks. t.) ; tuli

1834 Brysselin tiedeakatemian pysyväksi sihtee-

riksi ja 1841 Belgian tilastollisen keskuskomis-
siouin johtajaksi. Tilastotieteilijänä Q. koetti

ennen kaikkea osoittaa, että ihmiselämänkin
ilmiöitä hallitsevat järkähtämättömät luonnon-
lait. Vaikka hänen rohkeat väitteensä eivät aina

kestä kritiikkiä, on häntä kuitenkin pidettävä

uudenaikaisen sosiaalistatistiikan perustajana;

hän on suuresti edistänyt kansainvälistä tilastol-

lista yhteistyötä ja vallannut uusia aloja tilasto-

tieteelle; teoksia: ..Sur Thomme et le döveloppe-

ment de ses facultfis. ou essai de physique
sociale" (1835, sittemmin nimellä ,,Physique so-

ciale"), „Sur la th^orie des probabilitös, appliquöe

aux sciences morales et politiques" (1846), ,,Du

systSme social et des lois qui le r^gissent" (1848),

,,Anthropom6trie ou mesure des difffirentes fa-

cultes de Thomme" (1870). [Reichesberg, ,.I)er

beruhmte Statistiker Q."] J. F.

Queue [koj (ran.sk.). häntä, pyrstö; ihmisjono;
biljardikeppi.

Quevedo' y Villegas [keve^öo i vilje'gas],

Fransisco Gomez de (1580-1645), esp.

kirjailija, Cervantesin rinnalla 17:nnen vuosis.

suurimpia proosakirjailijoita Espanjassa. Toimies-
saan Osunan herttuan sihteerinä sekä oleskel-
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Irssaan Filip IV:ii hovissa Q. joutui valtiollisiin

•rikkauksiin ja sai usrauipuan eritän istuu ranki-

la«»n. Q. un ensi sijassa satiirikko ja hunioristi.

mutia liän pyrki myös samalla olemaan runoi-

lija, filosofi, kriitikko. teolo<:i ja valtiomies.

Itänen teleksistään on meidän aikoihimme asti

säilynyt vain ..Sueflos". joka esittäii ivaavia,

haaveellisia unikuvia ja joka on kiiiinnetty

useille sivistyskielille sek& ..Ilistoria de la vida

del liustVm" (lÖJli. joka on kaikkein parhaita

n. s. veijariromaanoia. II. Krn.
Qui bene distinguit, bene docet Ikvl

fi'r;ri(y dat.), se, joka jilsentelee hyvin, opet-

taa hyvin.

Quiche ks. Maj a-k ansat.
Quicberat IkiinVJ. Jules Etienne

(1814-S2). ransk. historiantutkija jii nrkeoloiii:

tuli 1S49 Ecole des charleslaitokseu professoriksi.

1871 sen johtajaksi: teoksia: ..Proefs de t-ondani-

nation et de ri^habilitation de Jeanne d'.\rc"

(1841-49), ..Ilistoire de SainteKarbe" (sisiiltiiii

tXrkeitä lisiä Kunskan julkisen koulun histo-

riaan), ,.ni»toire du costume en France" (1877).

,;. h:

Quichua ks. K e t s u n.

Quid [kvidj (lat.). mitä. — Quid juris,
mitä laki siiUtää. — Quid pro quo ks. Qui
pro quo.
Quidam [kvij (lat). erils.

Quid Saulus inter prophetas [kvid ("'/

(lat.i. mitä Sauluksella on profeettojen joukossa

tekemi-lii' ivrt. 1 Sam. 10,,„ ja 10»,).

Quieta non movere /tn?'- ve'-J (lat.), rau-

hasia oleviin älkiiijn kajottako.

Quillaja saponaria, ruusukasvien heimoa puu,

kaavaa Chiles.sä, Perflssa ja Boliviassa. Sen
saponiini-aineesta rikasta kuorta, jota kaupataan
Iitteinä valkeina kappaleina, kliytetUän värillisten

vaatteiden ja villojen pesussa ja muutamassa
hengityselinten taudeissa. A'. L.

Qtiinarius IkxAmV-J, roomal. hopearaha =

'/t denaaria = 5 asia. Seo paino oli 2.t;s p,

myflliemmin !,;# p. E. R-n.

Quinault fkino' I, Philippe (1035-88). ransk.

runoilija. Sepitti enimmät tekstit Lullyn ooppe-

roihin. Kuului niihin harvoihin, jotka ovat kä-

itlBneet, että hyvän oopperan libretoksi tarvi-

taan hyvä runoteos. /. A'.

Qaincke /kvi-J, Georf; TTermann (s. 18:!4),

luiks. fyy-ikko. v:sla 1805 fysiikan ylim. profes-

sori Berliinisi-ä. v:«ta 1872 vak. professori WiJrz-

burpiima. v:»ta 1875 Ileidelberpissä. Q. on tehnyt
kokeita hiushuokoisuudesta ihiuspillivakiosta ja

reunakulmasta), valon taittumisesta, interferens-

sistä ja polarisatKionista sekä keksi ne sähkö-
virrat (n. s. diafrnpmovirrat I. virtausvirrat),

jotka syntyvät nälikiiä huonosti johtavaa nestett,'!

huokoi>«n vUli.oeinän (tai hienon pillin) läpi

puriiitettnes>a väliseinän kummallakin puolen ole-

via elektrodeja yhdistävässä johteessa, f. 8 :n.

Quinctlua fkvt-) (Quintius), muin.-roomal.
patriiaiouku, jonka päähaarat olivat Capitolini-,

Cincinnati ja PMnmininiperheet. /,'. Jin.
Quincunz fkrmkunku/ (lat. quinr/ue -|- uncia)

= *la jOKtain kokonaisuudesta: tav. muin.-roomal.
raha =5 unciaa t. */u asia. Q:n toisella puolen

olivat dioskuurien kuvat ynnä 5 • muotoiseksi

kuvioksi ryhmittynyttä pistettä. Nimitystä käytet-

tiin myös sotajoukon osaätoista, puu-istutuksista,

pvlvuistU V. m., joissa sama rvhmitvs esiintyi.

E. Un.
Quincy lkui'nai]. 1. Kaupunki Ma.ssacliu-

sett.sin valtiossa Norfolkin kreivikunnassa, Bos
Ionista etelään Mas.sachusetfsin lahden rannalhi:

;'>'2.t>42 ns. (1910), paljon suomalaisia, jotka työs-

kentelevät etupäässä kivilouhimoissa ja hiomo-
tehtais.siu Suomalaisin on siellä asunut vuosi-

kymmeniä, ja heillä on keskuudessaan ollut yhteis-

pyrintöjä (seurakuntia, raittiusseurojn y. m.).

(^. on kuuluisa graniittilouliimoistaan, joissa tOO.'i

louhittiin 12,i milj. mk:n arvosta. — Per. 1625.

— 2. Kaupunki Illinoisin valtion länsiosassa,

Mississippi'n vos. rannalla, useiden ratojen ris-

teyksessä: 36,587 as. (1910), joista n. 4.(100 snk-

.salaista ja 2.000 neekeriä. — Suuri valtion omis
lama sotilas- ja merimieskoti. — Teollisuus (kone-

pajoja, rautatehtaita, myllyjä, olutpaninioita, sa-

hoja y. m.) melkoinen, valmistusarvo 1905

55.. milj. mk. — Per. 1822. E. E. K. <{ A. Ilo.

Quincy lkin'nsi}. 1. Josiah Q. (1744-75),

ainer. isänmaanystävä, asianajaja Bostonissa.

Hän esitti ensimäisenä julkisuudessa sen ajatuk

sen, että polijoisamcriikkalaisten siirtokuntien

piti viilttämättä irt.autua En<,'lannistii. lyiihetet

tiin 1774 patrioottien puolueen luottamusmiehenä
EnL'Iantiin neuvottelemaan Ameriikan asian kan-

nattajien kanssa, kuoli paluumatkalla. —- 2. J o-

siah Q. (1772-1864), amer. valtiomies, edellisen

poika, toimi ensin asianajajana Bostonissa, oli

1805-13 kongressin jiusen sekä federalistien joh-

taja. Q. esiintyi myös orjuuden va.stustajana.

Oli 1823-28 Bostonin pormestarina, sitten Har
vard-yliopiston esimiehenä v :een 1845. Julk.iisi

1840 main. yliopiston historian. Q. on kirjoit-

tanut myös isänsä elämäkerran. K. IV. ff.

Quinet [kimYJ, Edgar (1803-75), ransk. kir-

jailija, harrasti saks. kirjallisuutta ja edisti

kotimaa.ssaan sen tuntemista käännöksillään ja

kirjoitelmillaan (Herderistä y. m.). Hän on jul-

kaissut niinikään Kreikkaa käsittelevän teoksen.

Q. nimitettiin 1842 ulkomaalai.sen kirjallisuudiMi

professoriksi Collöge de Franceen, mutta jesuiitta-

vastaisten lucntojensa ja kansanvaltaisten mieli-

piteittensä vuoksi hänet erotettiin virasta ja kar-

koitettiin maasta 1851 v:n valtiokeikauksen jäl-

keen. Q. oli samalla kertaa radikaalinen mieli-

piteilläiln ja haaveileva, hämäräsanainen mys-
tikko. Tunnetuin hänen teoksistansa on allego-

rinen runoelma ,,Aliasv(5rus" (1833). //. A'r-n.

Quiuoa ks. S a v i k k a.

Quinquagesima I kvinkvagC-J {\at.) , 50;si)äivä

t. 7:s sunnuntai ennen pääsiäistä, Suomessa tun-

nettu laskiaissunnuntain nimellä, muualla myös
nimellä Eslomihi. V. P.

Quinquennaali-fakulteetti (ks. Q u i n t) u e n-

n i n m ja F a k u 1 t e e t t i) . paavin eräille piis-

poille antama valtuutus vapauttaa määrätyistä
kirkko-oikeuden säädöksistä sekä antaa synnin-

päästö sellaisisga tapauksissa, jotka oikeastaan

olisi jätettävä paavin ratkaisusta riippuviksi.

V. I'.

Qulnquennium [lcvinkve'n-J (lat.), viisivuotis-

kausi.

Quinta essentia ks. K v i n t e s s e n s i.

Quintana fkinia'va], Manuel Jos6 (1772-

1857), esp. runoilija, innokas isänmaanystävä.
Toimitti tii-UK-lliskirjallis-taitecllista aikakaus-
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kirjaa sekä valtiollista sanomalehteä, joka oli

suunnattu vierasta hallitusvaltaa vastaan. Vaih-

televien valtiollisten olojen vallitessa mamissa hän
useat kerrat sai kärsiä vankeutta, mutta vapau-

tettiin jälleen, ja 1855 kuningatar kruunasi hänet
runoilijaksi. Parhaat hänen runoistaan ovat

oodit, joissa hän ylistää merta ja isänmaataan
ja kuvaa sen vaihtelevia vaiheita. Q. oli sankari-

runoilija, jonka isänmaanrakkaus ja vapauden-
haaveet saivat haltioitumaan. Hän oli klassikko,

joka pysytteli erillään aikansa romanttisista kiis-

toista, n. Kr-n.

Quintilianus /fci-fHfi7i«'-/, Marcus Fabius
(n. OÖ-9C), kuuluisa roomal. reetori, syntyisin

Calajiurriksen kaupungista Espanjasta, toimi Roo-

massa asianajajana ja oikeuspuhujana sekä val-

tion palkkaamana retoriikan opettajana. Hänen
pääteoksensa on 12 kirjaa käsittävä „Institutio

oratoria" (t. ,.Institutiones oratorise"), jossa esi-

tetään täydellinen puhujan kasvatuksen suunni-

telma varhaisimmasta lapsuudesta saakka. Sen
10 :s kirja sisältää mieltäkiinnittävän arvostelun

kieik. ja roomal. kirjallisuudesta. Q:n ihanteena

ja esikuvana puhetaidossa oli Cicero. Hänen teok-

sensa ovat m. m. julkaisseet Halm (1868-69;

2 OS.) ja Meister (1886-87; 2 os.) ; 10:nnen kir-

jan ovat erikseen julkaisseet Bonnell-Meister

(5:s pain. 1882), Kruger (3 :s pain. 1888) y. m.
— Q;n nimellä käy 2 kokoelmaa puheharjoi-

telraia, jotka kuitenkaan eivät ole hänen sepit-

tämiään. E. R-n.

Quintus Smyrnaeus [kvin- -nf-j. kreik. eepil-

linen runoilija, todennäköisesti 4:nnen vuosis. j.

Kr. lopulta, sepitti 14 kertomusta (..logoi") käsit-

tävän Homeroksen Iliadin jatkon (.,Ta meth'
Homeron", lat. ,.Posthomerica"), jonka tarkoi-

tuksena oli korvata hävinneet kykliset runoelmat.

Se mukailee Iliadin sävyä, mutta on vailla runol-

lista lentoa ja taiteellista sommittelua; kuiten-

kin siinä tavataan kauniita yksityiskuvauksia;
julk. Köchly (1850), Zimmermann (1891i y. m.
vrt. Paschal, ..Study of Quintus of Smvrna"
(1904). E. k-n.
Qui pro quo [kvi kvö] (lat. qui - joku t.

«jMid = jotakin, pro giio = jonkun toisen sijasta),

vaihdos, erehdys.

Quipu (quippu), muinaisten perulaisten
solmukirjoitus (ks. t.).

Quirinale [kiirituV-J. Palazzo del Q., Qui-
rinalis kukkulalla sijaitseva palatsi, v:sta 1870
kuninkaallinen linna.

Quirinalis [-inu'-], yksi Rooman (ks. t.) 7 kuk-
kulasta.

Quirinus [kviri'-]. muin.-roomal. jumalais-
olento, jota pidettiin samana kuin jumalaksi
korotettua Romulusta. Q:n kunniaksi vietettiin

helmik. 17 p:nä Quirinalia-juhlaa, ja hänellä oli

ikivanha pyhäkkö hänestä nimensä saaneella
Quirinalis-kummuUa Roomassa.

E. R-n.
Qtiirites [kviri'-}, kviriitit, nimitys, joka mil-

loin johdetaan sabiinilaisesta Cureksen kaupun-
gista, milloin sanasta „quiris" (peitsi), milloin taas
asetetaan yhteyteen ..curia" sanan kanssa. Q :eiksi

nimitettiin roomalaisia kansalaisoikeudellisessa
katsannossa (..romani" oli valtiollinen ja soti-

laallinen nimitys) tai juhlallisessa kielessä

(„populus romanus [et] quirites t. quiritesque"
t. ,.p. r. quiritium"). E. R-n.

Qui s'ezcuse, s'accuse /fci sekski/'2 saky'z]
(ransk.), joka itseään puolustelee, syyttää itseään.

Qui tacet, consentire videtur [kvi kOnsen-
ti're -dc'-] (lat.), joka vaikenee, myöntyy.
Quito [klto] (San Francisco de Q.), kaupunki

Etelä-Ameriikassa, Ecuadorin tasavallan ja sen

Pichincha nimisen provinssin pääkaupunki, .\ndes-

vuoristossa, Q;n ylätasangon itäreunalla (2,908 m
yi. merenp.) Pichincha-tulivuoren juurella;

50,840 as. (1906), enimmäkseen mestitsejä ja

intiaaneja. — Paljon huomattavia espanjalais-

aikaisia rakennuksia: tuomiokirkko, hallituksen
palatsi, arkkipiispanpalatsi, raatihuone (ympä-
röivät Plaza M.iyor-torin), jesuiittakirkko. San
Franciscon luostari, jesuiittakoUegi, jossa nyk.
yliopisto (200-250 ylioppilasta), tähtit. obser
vatori, kirjasto y. m. — Arkkipiispan asunto,
korkein tuomioistuin. — Valmistetaan nahka-,
villa- ja puuvillateoksia. Kauppa mitätön. Rauta-
tie Guayaquiliin. — Espanjalainen Sebastian
Benalcazar valtasi Q:n 1533. Q. on moneen ker-

taan kärsinyt maanjäristyksistä. E. E. K.
Qui vive? fki vivj (ransk., = kuka elää?), kuka

siellä? (tunnussanaa vaativa vartianhuuto).

Qui vivra, verra [ki -ä' -ä'] (ransk.), ken
elää, saa nähdä.

Quod Deus bene vertat [kvod] (lat.). Jumala
sen parhaaksi kääntilköön.

Quod erät demonstrandum [kvod -a'n-J (lat.).

mikä oli todistettava.

Quodlibet [kvod-], mus. (lat., = mitä hyvänsä).

1. Humoristinen kuorotyyli 16-17 :nnellä vuosis.

(saks. myös „Bettlermanter', it. ..Jlessanza"),

jossa eri äänet lauloivat eri laulujen sanoja.

Etenkin käytettiin tähän tarkoitukseen silloisia

kansanlauluja, jotka siten ovat sävelmineen säi-

lyneet. — 2. Potpurin (ks. t.) kaltainen leikilli-

nen kuorolaulusarja (myös 16-17 :nnellä vuosis.).

/. K.
Quod licet Jovi, non licet bovi [kvod -vi -vi],

mikä on luvallista Juppiterille, ei ole luvallista

h.ärälle, s. o. mahtajat ottavat itselleen oikeuksia,

jotka eivät ole luvallisia muille.

Quod non est in actis, non est in mundo
[kvod -is -öj (lat.), mitä ei ole asiakirjoissa, sitä

ei ole todellisuudessa. — aikaisemman saks. pro-

sessioikeuden .sääntö, että tuomari ei saanut ottaa

huomioon muita asianhaaroja kuin mitkä ilme-

nivät asiakirjoista.

Quorum [kvO-] (lat.), määrätty jäsenluku,

jonka läsnäolo tai myötävaikutus on tarpeen,

jotta kokous olisi päätösvaltainen (n. s. q. de

vote) taikka keskustelu- ja päätösvaltainen (n. s.

q. de discussion). Q. sanaa käytetään tavallisim-

min parlamentaarisessa kielessä, jonkun kansan-
eduskunnan tai sen kamarin käsittely- ja päätös-

valtaisuuden edellytyksistä puhuttaessa. Suomen
vnltiopäiväjärjestys ei vaadi määrättyä q:ia,

jotta eduskunta voisi ryhtyä asioita käsittelemään

ja ratkaisemaan; sitävastoin vaaditaan valiokun-

tain (ei kuitenkaan suuren valiokunnan) päätös-

valtaisuuteen, että ainakin '/s sen jäsenistä on saa-

puvilla ; vrt. Päätösvaltaisuus. R. E.

Quos Deus perdere vult, prius dementat

I

[kvös deine'n-], jotka Jumala tahtoo tuhota, ne

;
hän ensin saattaa mielettömiksi.

[

Quos ego — [kvös] (lat.), kyllä minä teitä —

,

! katkaistu uhkaus, jonka Neptunus lausuu tuulille

I
(.5;neis I 135).
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Quot capita, tot sensus {krol] (laL), niin

monta mifllii kuin pUUL
Quot homines. tot s«ntenti« /kvot -tr'»]

• monta kuin ihmisiä, yhti monta on
.. niin monta mieltä kuin miestiL

ie tandem — lkfvu'iikt(l i
fMitientia

^trrr, Ciitilinal. kuinka kauan ^aiot

'..A 'Kjr-ivli!!!>\ \ it.iTiime) ?, Ciceron

.iau pulieessii

laL sanat.

Qvam. Ole Anton (l»'**!*'^'^'. norj. laki-

mies ja politikko: oli T:»ta 1S74 suurkUräjien
jisenenii. 18S;2-85 lagtinjjin ja 1SS6-8S odeUtinpn
pr«»<!.!enttjn&: 1<91 P? Ste^nin ensimuisesjiä

eusin Steeuiu ja v :sta

^sä, jälkimäi$e«.sä valtio-

L riiki-oliiiai.-vi ; v:sta 1894 amtman-
'isTrondhjemin amtisäa. Q. oli nikri-

imiston kuunollisimpia ja kyvykkäim-
. ja vaikutti tuntuvtt.<ti melkein kiiik-

kii-n t.irKeiden asiain ratkaisuun, m. m. jury-

Uitok&en toimeenpanoon ja rikoslain uudistami-
seen. J. F.

Qvanten, von fkvan-, (onj, aatelissuku, jonka
1 i-xniä tavataan Suomessa jo keskiajan lupulla.

1 -kirjansa sai se 16.50. jolloin ratsumestari

^j V a o t. Haapaniemen herra (Kiskosta),

korotettiin aateli-SfULätyyn nimellä von Q. Iliinen

I>oikansa cli ll&meen läänin ratsuväen ratsumes-
tari, sitten Viipurin ratsuväen majuri Henrik
Johan von Q.. joka kaatui Pultavan taiste-

luK-a 1709. Ä. G.

Lm il von (^. (1827-1903), suom. ruotsinkie-

linen kirjailija, synt. Porissa, kftvi Haminan ka-

dettikoulua, yliopp. 1846.

17-vuotiaana Q. sepitti

..Suomen laulun", joka il-

mestyi ..Helsinplors Mor-
f,'onblad"is8a 1844. sittem-

min ..Lärkan" nimisessii

^ .«.«^^^^H kalenterissa, jota Q. 184.5

ja 1849 toimitti yhdessä
y-^tävänsä Nestor Tall-

|L,'renin kanssa ja joku
teki hänen nimensä runoi-

lijana tunnetuksi. Q:n
crisimäinen runokokoelma
..iJikter" (18.51) ilmestyi

^amoihin aikoihin, jolloin

hän itse, vaikeaa rinta-
EmU T. VT.ni^n. uutia sairastaen, oli pit-

källä merimatkalla, käy-

den aina Hyväntoivonniemellä ja Itä-Intiassa

aati. Vahvistunein voimin hän palasi En;;-

laonio ja Belgian kuutta Kuotsiin, jonne hän
ajettui 18-5.3. Täällä ajatus vanhain veljes-

maitteo uudeotaan yhdistämisestä, joka Itä-

maisen sodan johdosta oli herännyt molem-
min puolin l'ohjanl.-Uitea. sai Q:nkin haltioitu-

maan, ja hän julkaisi 18.55 salanimellä Peder
S 1 r k i I a X kakxionai-^en teoksensa ..Fennomani
och sknndinavinm". jonka kapinalliset mieli-
p. .,-,.. .,.1 ..-^^t. hänen [KiluunKa kotimaahan mah-
•: Q. tuli Uuotsin alamaiseksi ja jat-

K . . .._ sitä vapaammin valtiollinla kirjailija-

ioitjt;i;i.n julkai<<ten 1S57-61 neljä vihkoa ..Finska

forliAllniilon" lotka herättivät suurta huomiota.
— V än toimi kunintras Kaarle W:n
kirja-' na ja voitti aiinä määrin hänen

suosionsa ja luottamuk.sensa. ettii hänet liihctet-

tiin kcväfiJIä 1864 Tanskoiui ottamaan osiui n. s.

..Kaarle XV :n unioniehdotuksen" laatimiseen.

Kuninkaan kuoltua hän antautui yksinomaan kir-

jallisiin töihin, toimien sanomulehtimiehenä ja

julkaisten tuotteitaan mouis.sa eri lehdissä ja ka-

lentereissa. V. ISSO ilmestyi runokokoelma ,,Dik-

ter. nya och ^-.imla", joka sisältäii paitsi uusia
runoja myös koko joukon aikaisemmin julkais-

tuja sekä hänen nuoruudenaikaisia tuotteitaan

uudessa, korjatusssa muodossa. Monet nUi.stu ru-

noista, jotka henkivät hehkuvaa isänmaanrak-
kautta, ovat parhaita, mitä siihen aikaan ruot-

siksi on kirjoitettu. Q:n suuri tyylillinen kyky
tulee esille muutamista suorasanaisistakin runoel-

mista, joista ..Drömmarnas palats" ja ,,llebri-

derna" ovat ensi sijalle asetettavat. V;lta 1874
on ,,N&gra anmärkiiin-rar vid Ilelmholtz vokal-

lära". Muista Q:n julkaisuista on vielä mainit-

tava: ,,Sveriges skönaste folkvisor", kokoelma
kansanrunoja sekä Anjalan liittoa kosketteleva

teos „Historiska rcklamationer rörande 1788-00

ärens samt 1808-09 ärens finska krig". Useita
vuosia Q. toimi myös kirja-, musiikki- ja teatteri-

arvostelijana. V. 1890 hän muutti Koomaan teh-

den edelleen kirjallista työtä. V. 1857 hän meni
naimisiin Aurora Magdalena Ornber-
gin kanssa, joka salanimellä ..Turdus Merula"
on julkaissut romaaneja ja matkakertomuksia.

//. Krn.
Qvarken, Merenkurkun (ks. t.) ruotsalai-

nen nimitys.

Qvarnström {kvärn-J, Karl Gustaf (1810-

67), ruots. kuvanveistäjä; Byströmin oppilas, jou-

tui Roomassa ollessaan Fogelbergin vaikutuksen
alaiseksi. Aikan.sa kirjallisen ja historiallisen

sekä sen puuttuvan taiteellisen harrastuksen il-

mauksia ovat Q:n virallisesti ja jotenkin kaava-
maisesti muovailemat Tegnfrin (Lundissa), Ber-

zeliuksen (Tukholmassa) ja Enpelbrektin (öre-

brossa) pronssiset kuvapatsaat, joissa maalauk-
sellinen siluettivaikutus ja koristeellinen .som-

mittelu ovat huomattavimpia ominaisuuksia. Hän
on myös tehnyt skandinaavialais-mytologisia veis-

toksia ja marmorikuvan ..Napolilainen kalastaja-

poika" (1852, Tukholman kansallismuseossa).

Q:sta tuli 1833 Tukholman taideakatemian joh-

taja. E. R-r.

Qveflaks ks. Koivulahti.
Qvidja ks. K u 1 1 i a.

Qvigstad fkrik.itaj. .Just Knud (s. 1853).
norj. kielentutkija, yliopp. 1869, suoritti filologi-

sen virkatutkinnon 1874 ja teologisen 1881 ;

1875-1910 opettajatoimissa Tromsassa, aluksi

lukiossa, v:sta 1878 opettajaseminaarissa, jonka
johtajana v:sta 1883; 191012 kirkollis- ja opetus-

»siain ministerinä Konowin miiiisteristössä; pa-

lasi 1912 seminaarinjohtajan-toimeensa. Q:n tie-

teellinen toiminta on kohilistunut varsinkin Nor-
jan lapin kieleen, jonka tarkka tuntija hän on.

.Julkaisuja: ,.Beiträge zur Vergleichung des ver-

«andtcn \Vortvorrathes der lappischen und der
finnischen Spraehe" (1883), „Lappiske eventyr og
folkesagn" (1887), ..Lappische Sprachproben"
(1888), ,.Nordische Lehnvvörter im Jyappischen"

11893), ..Cbersicht der Oeschichte der lappischen

Sprachforschung" (1899), ..Hibliographie der lap-

pischen Litteratur" (yhdessä K. 15. \Viklundin
kanssa. 189!)), ..Kilde»krift<T til den lappiske myto-
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logie" (1904), ..Dokuineiiter aagaivende flyllap-

periie'' I-II (ylidessit K. B. \\ikUindin kanssa,

1909), .,0m lapperiies vildfurclser og overtro, af

Isiuic Olsen" (1910). y. m. Lappalaisten henkisen

eliimän köllöttämiseen Q, sangen liuoniatta.vassa

niiiiirässä on vaikuttanut m. ni. ottamalla osaa

lappalaisten keskuudessa harjoitetun lähetystyön

johtamiseen sekä lappalaisia varten julkaistun

lapinkielisen kirjallisuuden toimittamiseen (m. m.
tehokkaasti vaikuttaen uorjanlappalaisen raa-

matunkjiännökseu aikaansaantiin). y. W.
Qvist, Carl Immanuel ( lS:i7-97), sanoma-

lehtimies ja lääkäri; yliopp. 1844. fil. toht. 1853

(väitöskirja ,,De philosophia juris Hegeliana") :

toimitti sitten 1855-60 kyvykkäästi .,Wiborg" ni-

mistä lehteä. Q. ryhtyi 40-vuotiaana opiskelemaan

lääketiedettä, tullen 1873 lääket. lisensiaatiksi ja

sain. V. lääket. tohtoriksi väitöskirjalla ,,0m kole-

ran i Helsingfors 1876 och om föregäende epide-

mier i Finland". V. 1878 Q. tuli Helsingin kau-
punginläilkärik-si ollen myöskin rokotusainelaitok-

sen esimiehenä. Innokkaana tieteenluirjoittajana

Q. suuresti edisti rokotuksen kehittymistä maas-
samme. Hänen aloitteestaan perustettiin Helsin-

kiin 1894 erityinen animaalisen rokotusaineen
valmistuslaitos. Q:n muista julkaisuista mainit-
takoon : ..Koleran, de.ss igenkännande och skydds-
medlen emot densamma" (1872), ..Statistiska an-
teekningar öfver en niindre koleraepidemi i Hel-
singfors 183Ö". „Besök vid uägra anstalter för

frambringande af animal vaccin under en resa
1889". M. OB.

4-'. VII. Painettu «/g l.i.



H, latinalais-euroop|>alnison kirjainiislou kali-

deksasloiista kirjain, minkä iiuiinai^^^^fK-niiläinen

muoto muodostaa kolitisuoran viivan, jonka ylii-

päussä oo. va.-i^mmalle puin. e|>iisii;(nnöllinen

kiuiri Iks. Kirjoitus, kuvatanhi Ii. Oikealle

juoksevas.iia kreik. kirjoitukse.-^sa ne !ini niuoilon

P (..rlio"i. johon roomalaiset, erottaakseen sitä

samaunäköisestä ,.i>ee"-kirjaimestaan. lisiiäivitt

sakaran päjlsten siten muotoon K. I<:n äiinne-

arvo OD yleensä r : huomattakoon kuitenkin. ett.H

puolahiine^.sa kirjoituksessa rz on i:n ja iinkin
merkkinä (e«im. Orzrssko ja PrzemyiU.

r-äiiDne on ääntämistapaan nähden tremiilautti

I. täryäänne. Aäntämispuikkaau kaL^^nen on ole-

ma.Hsa useanlaisia r-uänteitä. Yleisin lienee sel-

lainen r, jos.sa täräjävänä ääntimenä on kielen-

kärki: tällöinkin voidaan erottaa dentaalineii r.

josna kielenkärki koskettelee yläikeniä (niiuk.

esim. suom. n. ja kakuminanlinen r. jos.sa kielen-

kärki ylöspäin taipuen koskettelee kovaa kita-

lakea. Sitäpaitsi tavataan uvulaarinen r (esim.

ruotsin skänelainen n. jossa kitakieleke täräjää.

ja larynpiulinen r lesim. tiinsk. n, jos.-a ääni-

jänteet ovat r:n ääntiminä. Kiinan kielessä ei

ole r-iiimnettä.

Lyhennyksissä \\ voi olla=:lat. RnfuH, regitin,

ri-ffiun, riffttuni, rftt/iuhtica, rvx^ Hoinn, rontaiiun:

roomal. lukumerkkinä R = 80. Matematiikassa
J? r <.'ir,r;i kiilma. esim. 2K = 180°

; fysiikassa 11

K^aumurin lämpöniittarinsteikkoa: re-

It tai R' = rcrtpr lota!). kirjekuorissa

II tul Kik. = ..kirjoihin", ..kirjoissa": musiikissa

R tavalliseati soikea kätii ; kellojen rukkaustau-
luitiui R = relardcr tai rrtard Uiitaammin: vasta-

kohtana A:lle, joka on = avanctr s. o. nopeam-
min). V. \\ .

Sa, radium-metallin kem. merkki.

Ba k». R e.

Baa frö/, f, eor p F r i t h i o f Andreas O s

kar I1H40-72). näyttelijii. Harjoitettuaan ma:i-

laus- ja musiikkiopintoja TiikholmofiHa It. untnii-

•'" '. • '1..I1
1 .i.r.vll». jii eniintyi ensi kerran Ilel

.Mentyiiiin naimisiin IHUO etevän

. ,
I II e il V i (: Charlotte Fors-

manin {Kaa-W'interhjclm. ks. t.i kanssa It. pun-

li<wineeii liittyi 1807 llelsinfrin riiots. teatteriin,

jonka lointr kaudeksi muodostuivat ne .'• viinttu.

mitkä he «iihen kuuluivat. K. oli harvinaisen

lalijakaii taileili^aliionne, joka sekä tavattoman

I

kauniilla äänelliiän että nerokkaalla kiisityksel-

I läiin ja varmalla, joustavalla ja henkevällä esi

tystavallaan hurmasi katselijat. Hänen monista
loisto-osistaan mainittakoon vain kotimaiset Da-

niel Hjort ja Kustaa Aadolf ..Regina v. Emme
ritz"issä. U. hrn.
Raab. 1. ks. G y ö r. -- 2. ks. R fi b a.

Raabe, \Vilhelm (1831-1910), saks. kirjai-

lija, julkaisi salanimellä Jakob Corvinus
esikoisteoksensa „Die Chronik der .SperlinfTSgusse"

(1857). joka yhdellä iskulla kohotti hänet aikansa

hienoimpien kertojakykyjen joukkoon. Hänen
myulieiiimistä tuotteistansa mainittakoon : ,,Unse-

res Ilerrj.'Otts Kanzlei" (1862), ,.I)ie I^eute aus dem
\Valde" (186:ii, ..Der Hungerpastor" (1867), „Der
Schiidderump" (1870), ,.Horacker" (1876), ..Alte

Nester" (1879) sekä erinomainen historiallinen

romaani ..Uas Odfeld" (I8881. Vaikka R. ei ole

helppotajuinen kirjailija, on hän voittanut tavat-

toman suuren lukijakunnan kotinuui-ssansa. Hä-
nen kertomatapansa on rauhallistji. nuitta hänen
huumorinsa on verratonta, ja hän tulkitsee isän-

maan.sa oloja ja kansansa ajatustapaa j:i tunne-

maailmaa paremmin kuin useimmat hänen aika-

laisistansa.

//. Kr tl.

Baadelmaa (ruots. R a d e 1 ni ai. maatila

Piikkiön pitäjä.ssä Kuusistonsalnien rannalla, kä-

sittää paitsi R:n ratsutilaa lisäksi 2 tilaa,

yhteensä 2 '/is manttaalia. 406.«i ha. Laivaliike

Turusta. Meijeri, sälikövalo. I.so puu- ja kasvi-

tailia. — R. oli talonpoikaisissa käsissä v :een

1793, jolloin sen osti professori r;. E. Haartman.
Häneltä perivät sen hänen poikansa ja pojan-

poikansi. C. I). ja F. R. von Haartman. Viime-

niaiiiiltii möi tilan 1889 kauppaneuvos Fredrio

von Keltipille. jonka poika, tehtailija Henning'

von Retti;; omistaa .sen nykyään (1915). Komea
päärakennus on pääasiiussa v:lta 1878 (arkkiteliti

.Sjöslrömin (liirustusten mukaan). Sisustus 011

kauttaaltaan vnnliaa ja arvoka.sta. osittain

von Ilaarliiuiiiien ajoilla, mutta isoimmalta
'Saitaan myölicnimin hankittua. Paitsi vanhoja
huonekaluja, jotka ovat järje.stetyt eri huoneisiin

tVNlittäin. on kartanossa arvokkaita tauluj:i

lm. m. vanhojen ranskalaisten ja alankomaalais-

ten mestarien maalaamia), vaskipiirroksia y. m.
Keisari Aleksanteri T on kah<lesti ollut yötil

kartanoHBu (1809 ja 1812). A. Ek.
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B KAHiAMOULU

C ALACISOAISTO

D PALOAVMUOM TALa

Baahe (ruots. B r a h e s t a d) . merikaupunki
Keski-Pohjanmaalla. Oulun läänissä. 64° 41' pohj.

lev.. 24° :il' it. pit. Green-
«ieliistä. — A.s. kirkon-
kirjojen mukaan 1914
i^Vio) 4.172. lienkikirjo-

jeii mukaan 1914 ('/i)

2.939; väkiluku 1910 oli

3,868, joista 622 oli ollut

yli 5 V. kotoa poissa

:

ruotsinkielisiä R:ssa oli

171. — Kaupnn<rin pinta-

ala .51,8 ha, josta tontti-

maita 40.8 ha. puistoja ja

toreja 2,5. katuja 8,5 ha.

— R. sijaitsee meren
äärellä, melkoisen saaris-

ton suoja-ssa. laluleiman pohjukassa, joka on enti-

sestään niin mataloitunut, että satama, joka
alkuaan oli juuri tässii pohjukassa, on täytynyt
kokonaan hylätä, koska vain pienimmät höyry-
purret enää pääsevät kapeata, usein ruoppaamista
vaativaa väylää pitkin kaupungin rautaan. Lu-
kuunottamatta pienoista Kirkkomäkeä koilliskul-

massa, ja toista. Paavonperän mäkeä lounais-
kolkassa, sekä vanhinta osaa kirkosta länteen,
on kaupunki kutakuinkin tasainen ja alava,

entistä merenpohjaa. Pitkä iloS m) puinen silta

johtaa pohjoiskulmalla olevaan Pitkäänkariin.

Raahen vaakuna.

entiseen saareen, nyk. niemeen, luonnonpuistoon,
jonne on sijoitettu seminaari ja (iellmanin kun-
nallissairaala ynnä yksityinen kylpylaitos ,,Tor-

veys" (per. 1862). Lounaisessa. 5 km:n päässä,
kaupungin omalla maalla, rantatiellä siihen

yhdistettynä, on ulkosatama. Tv a ]i a 1 u o t o, per.

1S99-190Ö (kustannukset 4.50.000 mk., sahoja,

lautatarhoja : sinne johtavan maantien ja meren
välillä huvila-asutus). Mereltä päin lähestyessä
kaupunki tekee vehniaine saarineen ja sii-steine

valkeine taloineen sangen hauskan vaikutuksen.
Kaupunki on pääasiassa kasvanut meren ranta-

malle pitkän suorakaiteen muotoon (vain viisi

pituussuuntaan käyvää katua), korttelit suoia

kulmaisia : .,uusi kaupunki" etelässä jo kauem-
pana merestä. V. 1911 vahvistettu asema
kaava rikkoo suorakaiteen ja muodostaa vaih-

televampia kortteleita: kaupunki on suunniteltu

laajenevaksi itään, aseman puoleen sekä etelää

ja länttä kohden. Kadut (leveys 11 m) melkein
kaikki kivettyjä, rakennukset enimmäkseen yksi-

kerroksisia, puisia, useimmilla taloilla puistoja

tai perunamaita; viemärijohtoja osaksi; sähkö-
valaistus.

Huomattavia rakennuksia: raati-

huone ialkuj;ian yksityinen rakennus, puinen,
rapattu. v:n 18.t0 vailieiltai. kruunun viljamaka-

siini (tiilirakennus v:lta 18.i2), ent. pakkahuone.
n}'kyisin museon ja kansankirjaston suojana,
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Seb. Gripenliergio piirustusten niukaau raken-

neltu kauppiiopistun rakennus (v :lta 1890. nuik-

sainit K^4.o*i0 ink.l. keskikoulu (valmistunut

1912. piiru^t. Jae. .Mirenberi;», kirkko (hur-

Iliaasta kivcstii. rak. 1910 12. maks. 202.000 mk.,

,1. Stenhiickiii piirustus, urut HT-Uiinikert.. E. F.

\Vali-ker 4 Co:n tekoa. 21.000 uik.). Yhdyspan-

kin talo irak. 1914 15. V. Thoni^u piirust.), palo-

kunnantalo (suurin kokoushuone)- VIei.siii puis-
toja: Raatihuoneen puistu (pantu alulle 1854

hätiiuputyiuiii on^-lanlilaisten hävitysten jälkeen).

Fellmauiu puistikkokatu (esplanodi). Sovion

puisto. Kansakoulunpuisto. paraikaa uudestijär-

jeiitainisen alainen Kirkkopuisto (arkkit. B. M.

Schalinin piirust.. kustannusarvio 14.000 mk.

K

Rantapuisto, luonnonpuisto Pitkälläkarilla; sitä-

paitsi on kauppaopistolla ja seminaarilla puis-

tonsa. Toreja: Kauppatori rannassa, kau-

punpn keskusta.ssa Pekkatori, jossa 1888 pal-

ja<itettu Pietari Brahen patsas, pienennetty jiil-

jennös Turussa olevasta Walter Runeberjrin luo-

masta, sekä llärkätori. käytetty osittain mark-

kinapaikkana: urlieilukenttil on valmistettu kau-

pungin kaakkoiskulmaan, a.semajle johtavan tien

varrelle. Pääkatuja Rantakatu (ja sen jatko

Pitkänkarin Takarannalli- 2 km pitkä suora,

kaunis Ja suosittu kävelytie), Brahenkatu ja

Kirkkokatu.
R:n p S ä e I i n k e i n o on vanhaltaan ollut

kauppa ja sen |>eruhtana hyvä satama sekä

titkeii. kotikaupunkiinsa kiintynyt liikemieskunta

taiillU joko kokonaan tai useammassa polvessa

eliirieitji kauppiassukuja tai täältä levinneitji ovat

m. m. Bergli. Durcliman, Fellman. Forbus. Krei-

tag. Krieman. Kr:iiirk. Kriiper. Lang. Laiira.-us,

Kundbcrp. liundström. Montin. Sovellus I. Sovio)
;

kulkuneuvotkin ovat jälleen. Raahen-Lapin rauta-

tien rakentamisen jälkeen, tyydyttävät (ks. R a a-

hen rata): maanteitä on pitkin rantaa. Koti-

mainen kauppa alue käsittää nimenomaan Siika-

joen ja ['yhäjoen laaksot.

K:n n a t a m a, Lapaluoto, Hamunniiiiisen nie-

men nenättsä. on suojainen, paitsi ankarimniilta

luodetuulilta, mitkä kuitenkaan eivät estä työn-

tekoa; juiltön n. fl kiiuk. .Satamaan saattavat

alukiiet laxkea kolrm-a väylää: [Kthjoinen. jonka

suulla Tiukun maj.ikka. 5 m syvä, ja keskiväylä.

jolla 2 vilkkiiinajakkaji. 7 m syvä. yhtyvät Ros-

kan selällä. R:n vanhasKa ulkosatamassa, minne
aluirten toistai-ekxi täytyy pimi-iin aikojin ohjata,

vaikka itse I,apaliiwton laiturille pyrkijän on

keskiväylältä, joka on enin käytetty, Siiirenin ja

Kreden kohdalla kiUinnyttävä eUdäA kohti ja uit

l<Mi kahdella siiiiniiannumtok.sella laskettava hii

luriin. miiikii nyt voi tehdä vain päivällä, koska

tällä viiyliillä ei olo johtoloisti ja. Mukavin vilylä,

suora ja lyhyt sekä syviivetincn (7 m) eteläväylä,

jolla Kuni|H>itH>n majakka, on tialhianiatla ja iiier

kitsi-iiiättä; väylä on siksi vielä verrattain vähän

käytetty. Luotsiasema IsoiiKraaselin majakalla.

.Satama-ttllas on 1 km pitkä. liOO-700 m leveä.

8 m syvä; hyvä ankkuripohja. ..tasainen kuin

pöytä". Yksi möljä. puuarkuille rakiMiiiettii piiri.

11)0 m pitkä, leveys 25 m, hyödyllinen laituri-

pituus 250 in. raiteita piirillä ;!. vaihteita 8, sivu-

raiteita lautat;irhoihiu 4. yht. n. 4 km. veden sy-

vyys ympärillä (>-7 m. Sataman ruoppaamisesta

(1912-i:U kaupunki maksoi valtion nmppaajalle

Smk. ()0.085 :— . Sataman laajeutaiiiista varten

on olemassa laaja suunnitelma: laituripituus 7(tO

m, kustannusarvio 1,700.000 mk. Pait,si Lapiiluo

toa on Virpiperässä. itse nlkosat:imasta hieman
kaupunkiin päin. yksityinen (R:n puutiivara

yhtiön) möljil, n. 60 m pitkä, vettä 8 m ulkopuo-

lella, siitit taas vähän lähempänä kaupunkia
Maivaperä, vanha ulkosatama, täysin suojattu,

mutta mataloitunut, veden syvyys 3-3.» m n. 50

m pitkän möljän ulkosivulla, yhdistetty rautatie-

verkkoon; sitä käyttävät purjelaivat sekä pie-

nemmät höyryalukset; laitoksia: sähköelevaal

tori hiilien lastaamista varten, laituri laivojen

korjattaviksi kallistamista varten, sekä Terva

hovi, kaupungin vanha sisäsatama, aivan lähellä

asuttua kaupunkia. T-uiidhergin myllyn takana.

nyk. siinä niäiirin nnitaloituiuit, että ainoivstaan

pienemmät raniiikkopurjealukset voivat sitäkäyt-

täil. — R:n tullipiiriiu kuuluu lisäksi vesialue

Ilimanjjan pohjoispuolelta. Lumijoen ja Siikajoen

rajalle. Kauppalaivasto, ennen niin mah-
tava, on tykkänään hävinnyt; vienti käy niin

kuin tuontikin vierailla, enimmiiksi osaksi ulko-

maalaisilla laivoilla. Vientitavaroista tärkeim

mät ovat: lankut, battensit ja laudat 116.105 m',

propsit ja pai)eripuut 148.400 m', muut jmutava-

rat 27.794 m», puuhiilet 11.803 lä-stiä (v. 1913).

Tulevia laivoja 217 (suom. 74). 122 406 rek.-ton.,

meneviä 229 (suom. 86), 124,563 rek.-ton. netto

(1913). Tuonti (jauhoja, viljasi 1.032,159 mk.,

kahvia 203,568 mk., metallia ja met;illiteoksia

82.492 mk., vuotia 94.200 mk.) arvoltaan Smk.
1.616.414, Tullitulot 285.851 mk. (1913). Lapa-

luodon satamamaksut 39-801 mk. (1913). Satama-

^Tf

Raahen kirkko.
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kaiipuiikiuann käyttävät R:ea Ruukin ja Oulais-

t«>ii. os;iksi nivös Kilpium, Ylivieskau y. m. teli-

liUit. Suurinnnat puutavaranviejät ovat 1913

Haalien puutavara-o.-y. (The Braliestad wco<l

liniited. 2,280,886 mk.). A. Santaholma o.-y.

(2,0.'>0,ö82 mk.). F. A. Juselius (71)7.030 mk.").

Oulaisten liövrysalia ja liöyläämö (580.848 mk.),

O.-j. T. & "

J . Salveseu " (121.500 mk.). O.-y.

W. Schaumaxi (1I",190 mk.): viennin yhteinen

arvo 6.071.142 mk. Muita kauppaliikkeitä: Johan
Lang (toiminimi n. v :lta 1770). A. Haglund.
Raahen parruo.-y. Kotipaikka R;ssa on Topin
tiilitehtaalla. Seittenkarin puutavara-o.-y :llä.

Ruotsilla. Tan.skalla (ja Saksalla) on R :ssa si-

jaiskonsuli. Espanjalla konsuliasiamies. Teolli-
suus en R:ssa aina ollut lieikolhi kannalla. Sen
suurin teollisuu-syritys. Lundhergin höyrymylly
(v:lta 1873. palon jälkeen rak. uudelleen 1884.

viisi haaraosastoa Pohjanmaalla) on sei-sonut

käyttämättä v ;.sta 1904 : teollisuuslaitoksia oli

1912 vain 7 ja ne vähäisiä (yhteenlaskettu hevos-

voima 448. työväen luku vaihteli 177-49.T välillä:

valmistuksen bruttoarvo 541.800 mk.). Suurimmat
laitokset ovat: A.-b. Trikoo o.-y., A.-b. Finska
Kolaffären, saha- ja sähkölaitos, kivihiomo. olut-

tehdas, nahkatehtaita. Kalavedet käsittävät kau-

pungin koko satama-alueen eli vedet Pattijoen

seurakunnan rajasta Pitkänkarin luoteisniemen.

Taskun majakan. Ulko-Pauhakarin läntisen niemen
ja Elkon-karien kautta Salon kappelikunnan ra-

jaan kulkevan viivan sisäpuolella; kalavettänsä

käyttävät kaupunkilaiset yhä vieläkin varsin ah-

kerasti. — Säästöpankki (per. 1849: talletuksia

673.144 mk. 1913: omat varat 138.377 mk.):
haarakonttoreja on Yhdyspankilla (v:sta. 1862).

Pohjoismaiden osakepankilla iv:sta 1874) ja Kan-
sallisosakepankilla (v:sta 1894). Paitsi tavallisia

kunnallis- y. m. s. virastoja ja laitoksia
on R:ssa Salon kihlakunnan kruununvoudin ja

henkikirjurin sekä Salon pitäjän nimismiehen
konttorit. tullikamari, sananlennätinkcnttori
(v:sta 1864). apteekki (v:sta 1793). piiri- ja kau-

l>unginlääkäri. piirieläinlääkäri, vaivaistalo ja sen

yhteydessä hulluinhuone. Gellmanin kunnallissai-

raala (v :sta 1872. uudet rakennukset, yhteydessä

myös synnytyslaitos, valmistuneet 1912. rak.-

kustannukset 94.000 mk., sijoja yht. 20). kuume-
tautisairaala. lastenkoti (v:sta 1870). vanhojen
koti (v:sta 1909. lahjoittanut merikapteeni H. .J.

Leufstadius), palolaitos, jolla kiintonainen höyry-
ruisku. — Puhelimella, joka järjestettiin kaupun-
kiin 1895. n. 150 tilaajaa. — Sivistys- ja

oppilaitoksia: 3-luokkainen kauppaopisto
(R:n porvari- ja kauppakoulu veljesten Juhana
ja Baltzar Fellmanin lahjoitusrahoilla aloittanut

toimintansa 1882. opetuskieli suomi v:sta 1909.

75 opp. keväällä 1915). 5-luokkainen suom. keski-

koulu (v:sta 1884. 118 opp. keväällä 1915: R :ssa

Raabrn seminaari.

Näköala merelle.

toimi kaupungin koulu aina v:sta 1653, tuli pe-

dagogiaksi 1820 ja 1841 ala-alkeiskouluksi, joka
lakkautettiin 1875 muutettuna reaalikouluksi
1875-77), suom. kansakoulu kaupungissa (v :sta

1872) ja suom. alempi kansakoulu Lapaluodossa
(4 vak. ja 1 apuopet.. 127 opp. 1915) sekä semi
naarin harjoituskoulu isyks. 1914 183 opp., niistä

132 tyttöä), ruots. valmistava koulu (26 opp. ke-
väällä 1915, enimmäkseen suomenkielisiä). Ly-
beckerin käsityökoulu (v:sta 1843. perustanut va-

paaherratar Sofia Lybecker, kauppaneuvos Z.

Franzenin tytär R:sta. 19 opp. keväällä 1913),

naisseminaari (per. 1896, sai kaupungilta maa-
alueen 24,4 ha 1897 ynnä 100,000 mk,: omat ra-

kennukset valmistuivat 1899, rak,-kustannuk.set

388,000 mk., piirust. W. Polon, 120 opp. syksyllä

1914). kansa- ja muinaistieteellinen museo (pe-

rustanut piirilääkäri K. R. Ehrström 1862. hyvä
nautica-osastc. joukko kirkollisia puuveistoksia),

kansankirjasto (i)er. apteekkari C. Wichmann
1832. uusittu 1857 ja 1910. 1.859 nid.. lastenkir-

ja.stossa 477 nid. 1915: 1914 oli lainaus 6.438

nid.) ja lukusali (50 lehteä 1915). Kaksi kirja-

painoa (ensim. per. 1889) : sanomalehdet ..Raahe"

(v:sta 1907. 2 kert. viikossa). ..Raahen Sanomat"
(v:sta 1906. 3 kert. viikossa). — Yhdistyk-
siä: kauppaseura (n. v:sta 1777). käsityöläis-

yhdistys. R :n seuraklubi, R:n kauppaklubi,
...Svenska bilduingens vänner". rouvasväenyhdis-
tys. kansanvalistusseuran R:u haaraosasto (v :sta

1899). suomalaisuuden liiton R:n haaraosa.sto,

työväenyhdistys, raittiusseura ..Ra.sti" (v:sta-

1886). eläinsuojelusyhdistys. metsästysseura, pur-

jehdusseura, V. P, K,, urheiluseur.at Ponnistus
ja Vesa.

Kaupungin talous, R:n omaisuus oli

1910 ("/,,) : tontit ja rakennukset 627.950

mk., vuokramaat, maatilat ja kalavedet 300.000

mk., koko omaisuus 1.895.660 mk. Lahjoitusmaat
käsittävät kaikkiaan 1.883.5 ha. joista peltoja

258,5 ha, niittyjä ja laitumia 443 ha, metsiii

1.044.5 ha: isommat saaret (niitä on kaupungilla

kaikkiaan 24). osaksi jo mantereessa kiinni tai

toisiinsa yhtyneitä, ovat Preiskäri. Iso- ja Pikku-
Kraaseli, Louekari, Ruotsalo ja Ristikari. Tulo- jji

menoarvio v :lle 1914 päättyy Smk :aan 273,804:55:

suurimmat tuloerät : liikenne 68,038 mk,, kiintei-

mistöt 16,662 mk., valtioapu 10.850 mk., taksoitus

59.884 mk. (1912 veroäyrien lukumäärä 5,603.

veroäyrin suuruus 11 mk,, laskuperusta 300 mk.:
taksoitus sam. v. talot ja tontit 139.700 mk., elin-

keinot ja liikkeet 510.000 mk., palkat ja eläk-

keet 1.450.600 mk.). Menot: kansakoulut 15.094
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mk., terveys- ja sairashuito 12.600 mk., köyliäiii-

hoitu 13.SOO mk. ikuunalli«eu köyliiiinhoidoii ku-

lui li*n tekiviit kt^kimtUria 2:0ä mk. n^iikustn

kohden, olleti Suomen kau|niD):ei»tu kulmnniiek>i

liuokeimmiitl. — Osuus anniskeliyhtiön voitto-

varoilta Jl.lHH» mk. (ISKU. Velka' 815.330 mk..

raitiolle, hjpoteekkikassalle ja yksityisille 1913

i**!]). Kaupunpu ciiiist:>niin hiiloksiii : sauna-

laitos ; sitäpaitsi It. on .'<4S.400 mk :llii ostillisena

K.n-laiptn rautatieyhtiössJi. Kau|iun;:iii valvon-

na.ssa olevat ralia.slot 772.S52 n>k. 1 19131. joista

suurimmiit : L. F. I>eustuiliuksen Inlijoitusrahnsto

(v:sta 1889) Smk. .SOO.OOO (Suomen valtiokontto-

rin lioitama). Oellmanin .sairashuonerahasto (v :iita

1872* Smk. l52.6.i9. Lyl>»H-kerin käsityökoulun ra-

lia^to iv:sta 1843» Smk. 34.l>ti7, J. S. l.unilli«'rf;in

apurahasto (v:sta 1900) Smk. 30.>.'>0. V. So-

veliukseu lahjoitusrahasto iv:sta 1883) Smk.
lö.lKH) (19131. Muita raha.stoja: U:u porvari-

ja kauppakoulun rahasto (v:sta 18G3) Smk.
l.M3.."i38. Vanhain kodin rahasto ilahj. meri-

kapt. H. .1. I>eufstadius) Smk. 12.".. 142. G. H.

Möllerin lahjoitusrahasto (kauppaopistolle. v:sta

19021 Smk. 98.966. Merimieshuoneen rahasto

ivista 1792) Smk. 76.177. Kauppiasten apu-

rahasto (v:sta 1849) Smk. .i4.0.S2. Kauppaseuraii

rahasto (v:sta 1777i Smk. 40.717. Rouvasväen-

yhdistyk.sen rahasto lastenkodin ylliipitäniiseksi

Smk. 36.671. Kiisityöliiisyhdistyksen eläkekassa

(v:sta 1845) Smk. 13.679. y. m. yhfeensii Smk.
1.777.403 il913). — R;n vaakuna: satuloitu

hevonen, satama toisella ja meri toisella puolen.

— Kirkollisesti R. on R :n-.Saloisten .seura-

kunnan kap|M>li. cma kappalainen v:sta 18'<8,

1901 miiäriitty erotettavaksi eri khrakunnaksi

:

kaupun^rilla on myös rukoushuone. la'stadioIaisilla

oma rukuushuone ja pela.stusarmeialla oma tnlo.

Historia. R:n |>erustaniiskirja on päiviitty

n p. jouluk. 1649. .Mueeksi R:lle annettiin 3'/,,

manttaalia .Savonlahden ja 2 '/i manttiuilia Palon

kyliistä. josta alasta 168.'> re<luktsionissa peruu

tettiin enin osa. 4 ' u manttaalia, ja sille jäi vain

1 ',, manttaalia l'alon kylästä, misttl 1766 Ollin-

saari vaihilettiin Lankilaan .Savonlahden kylä.stä.

Kauppa alueena R:lla lienee alussa ollut vain !sa-

loi-ten ja .Siikajoen pitiljät sekä yhdessä Kokko-
lan kans<a Kalajoki ja Pyhäjoki, mutta siitil riip-

pumatta ulotettiin kauppa Pohjois-.Savoon ja Pnli-

Jois-Karjalaun saakka Varkautta ja Liperiä myö-
ten, .la »iittt tuntui tulevan naapurikaupungeille.

Oululle ja Kokkolalle, niin peloiltava kilpailija

trrvakaupuosa niinkuin muussakin, että ne 1680

ehdottivat lt:n lakkautettavaksi. Mutta se hyök-
käys torjuttiin, nälkävucxlet voitettiin ja Lson-

viliankin hävityk-islä ja masennuksista toivut-

tiin; tulipulrlta II. siUlstyi aina v:een 1810, jol-

loin ','« kaupun(:ista paloi poroksi, m. m. kaunis.

IA32'.'>4 rakennettu raatihuone arkistoineen : lOIIS

paloi knupun^'in vanha puukirkko Irak. 16.^>1) ja

koulu kirja-toineen. V. 177.') oli R:ssa 041 as,

Tärkeimmät vientitavarat tervan jälkeen olivat

l.nidat, tali. voi (n. 20.000 li-iviskää vunsittain)

.

turkikoet (ulkomaille lähes 16.000 oravannahkaa
IKOOi. — R. «li tapiilioikeudet tosin vasla 1791,

mutta jo iinrt oli »ille myönnetty laajemjii piir-

jehdiisvnpaiK. jota (armolla käytettiin meriliiken-

teen ja kaupan ulottamiseksi ulkomaille (.Sak-

eaan. Englantiin. Välimerelle). V. 1800 R:n lai-

rojen luku oli 8 (yli .500 lästitt), 1823 oli lUHti-

luku 800. Laivasto kasvoi sitten säUnnöUisesli.

niin että se 1S48 oli Siuuneu viides (30 alusta,

3,-l-»4 lastia) ja 18,'.l neljäs (3.873 lUstiä). Kri-

min sodan aikana kaupunki kyllä menetti enim-

män osan hiivoistaan ipakollisen myynnin joh-

dosta 18. vihollisen kautta 11), niin että laivoja

1S,56 oli vain 6 i.'il5 lästiu). mutta siitii iskusta

kaupunki ihme»>lliseu l>iau tointui ja yritteliäi-

.syys nimenomaan tämän jälkeen oli suureninoi

nen. .Mahtavimmilleen nousi R;n kauppalaiviusto

v:n 1870 vaiheilla ollen useampaua vuonna pe-

rätysten lustilukunsa puolesta suurempi kuin

minkiiän muun Suomen kaupungin ; huippukohta

saavutettiin 18t>9: .'>8 alusta, lästiluku 14.166 eli

vähän yli kuudes osa maan koko kauppalaivas-

tosta; merimiehiä oli n. 600. Mutta sitten seurasi

suuri taantumus. Kauppalaivasto hupeni vUliitel

Ien (188.5 enää 32 alusta, 1895 vain 18). v:n 19(10

vaiheilla se loppui kokonium. Kaupunki jäi Poh
janmaan rautatiestJi syrjäiin; Keski- ja Itä-Suo-

iiuMi liike suuntausi etelään, ja niin H. menetti

laajat kauppa alueensa sisämaassa. Se kitui ja

kuihtui I asukasluku, joka ta.saisesti nousten

1.062 :sta 1810 oli 1870 ollut 2.960, oli v :een 1880

mennessä jaksanut nousta vain 3,003 :een), ja

vasta haararata Lapista R reen. joka liitti kau-

pungin Suomen rautatieverkkoon, ou auttanut

tukemaan sen elämää ja luomaan sille uusia kehi-

tyksenmalxlollisuuksia (hyvin vilka.s puutavarain

vienti; oppilaitoksetkin ovat sen merkitystä vah-

vistaneet). f.Mina .Söderhjelm. ..Kaalien kaupunki
1649 1899" (1911). C. \V. Gyld(?n. ..Hist. oeh stat.

antecknin-rar öfver Fiiilands städer" (1845).]

n. I.

Baahen puutavaraosakeyhtiö (omist. The
H r a h e s t a d w o o d e :o 1 i m i t e d, pernst.

1900, osakepääoma 1 milj. mk., osakkeet suoma-

laisten käsissä: toimitu.sjohtaja ja johtokunnan

puheenjohtaja A. Lafierlöf), omistaa Kuukin suu-

ren höyrysahan (valmistus n. 12.000 standerttia

s.iliattua tavaraa) Paavolan pitäjäs.sä. jossa liik-

keellä OM toinenkin pienempi .saha, sekii sahan

Lapaliioilon satamassa Haaliessa. Yhtiö vie. paitsi

saliattna tavaraa, suuret määrät propsia; 1913

vienti kaikkiaan oli arvoltaan 2.i milj. mk.

Baahen rata, yksityinen normaaliraiteinen

(l.jn m) rantatie Lapin asemalta Kaalien kau-

punkiin: pit. 28 km. sivu- ja haararaileet 6.i km.
Lapaluodon ja Ristikarin satamaraiteet yht.

7.i«j km; suurin nousu O.ou. pienin kiiyristys-

säde 430 m; vetureita 3. matkustajavaunuja 3,

katettuja tavara- ja matkakapinevaunuja 13.

avonaisia tavara- ja soravaunuja 34 (1911).

Mjönnytys radalle annettiin 20 p. tnmmik. 1899.

rata avattiin väliaikaiselle liikenteelle 5 p. jouluk.

siim. v. ja säännölliselle liikenteelle 1 p. syysk.

1900 (rakenlamiucn oli aloitettu 1897). .Mkiiperäi-

set rakeiiniiskustannukset tekivät 1,395.721 mk.
(valtion apuraha 400,000 mk.) ; myöliemniin kiiy-

tetyt kustannukset (jotka ovat lisänneet radan

päiioma-arvoa) 352.222 mk. Rataa käytti 1911

26.278 matkustajaa: tavaroita kuljetettiin sain. v.

96721 tonnia. Tulot 1913 223.279 mk., menot
liifl.544 mk. — Radalla on Raahen. Pattijoen ja

Relletin imemat sekii Topin pysäkki. — R. r:n

omistaa Kaalien rautatie o.y.. jonka suurin osa-

k:Ls on Raahen kaupunki 548.000 mk :11a (siinä

kauppias H. Sovelluksen lahjoitus 200.000 mk.).

//. /. dc h. Unen.



1325 Raahen rovastikunta—Raamattupiiri 1326

Raahen rovastikunta kiisittäu Raulien-Saloiri

teli iiiuioilostfhuiii i'rillisik.si Kaalien, Suloisten.

Pattijoen ja \'iliaiinin klirakunniksi). Siikajoen.

Uevonlaluien, Paavolan. Hantsilan, Ilailiioilon.

Piippolan, Pyliänniiii. Piilkkilaii ja Kestiliin seura-

kunnat Kuopion hiippakuntaa.

Raajat, tavallises.sa nierkityksessii niveljalkais-

ten ja selkärankaisten parilliset, yleen.sä ruu-

mista va.5;ten niveltyvät, alkuperäisesli liikunto-

eliminä. sekun(lääri.se.sti myös muulla tavoin toi-

mivat lisäkkeet. Niveljalkaisten r:sta. jotka

yleensä johdetaan sukamatojen (mcnisukaisten)

n. s. parapodeista, ks. lähemmin Niveljalkai-
set. Selkärankaisten parilliset r. esiintyvät alku-

peräisimmässä muo<lossaau sisäisten rusto- t, luu-

osieu tukemina evinä (rinta- ja vatsaevät) . Evän
kannattimet ja evätuet johdetaan vanhemman
(Gegeubaurin) teorian muka;in kiduskaaristosta.

Evän kannatinta, siis esim. eturaajassa hartia-

vyötä, vastaa tämän mukaan itse kiduskaari, evä-

tukien taas selitetään syntyneen eri tavoin paik-

k,iansa ja muotoansa muuttaneista kidussäteistä.

Toisen teorian mukaan parilliset evät ovat sama-
syntyisiä kuin parittomat evät (joita siis hyvällä

syyllä myös voi nimittää r:ksi), molemmat kah-

den (selkäpuolella yhden, mutta ehkä kahdesta
yhtyneen) alkuperäisten selkärankaisten ruu-

mista reunustaneen eväpoimun erilaistuneita osia.

Tämä n. s. kylkipoimuteoria on viimeaikaisista

tutkimuksista saanut yhä enemmän tukea. jo.skin

itse evätukien synnystä vielä on eri mieliä. Kor-
keampain selkärankaisten etu- ja taka-r:n luus-

ton perusmuoto voidaan puolestaan vaikeudetta

johtaa kalojen, lähinnä rustokalojen evien tuki-

osista. Eri ryhmissä sammakkoeläimistä ylöspäin

r:n perusrakenne on hyvin samanlainen huoli-

matta muoto-, koko- y. m. suhteiden suuresta
vailitelu.sta r;n eri tehtävien mukaisesti käynti-,

uinti-, lento-, tarttuma- y. m. eliminä. Nekin kor-

keammista selkärankaisista, joilta toinen t. mo-
lemmat raajaparit puuttuvat, polveutuvat ilmei-

sesti raajallisista muodoista. Tämän osoittavat

m. m. sikiökehitys, r :n surkastumat (esim. jät-

tiläiskäärmeiden ja valaiden taka-r.) y. m. vrt.

Jalka, Käsivarsi sekä liitekuvaa P o 1-

V e u t u m i s o p p i II. /. V-.s.

Raaka (ruots. rd, enjrl. ynrd), aluksen takilaan
kuuluva, vaakasuorassa asennossa oleva pvöröpuu.

F.'W. L.

Raaka-aine, jalostuskelpoinen luonnontuote.
Raakaliikki ks. L i i k k i k ö y s i.

Raakapurje, suunnikkaan tai puolisuunnik-
kaau muotoinen purje, joka kiinnitetään raaka-
puuhun, f. IV. L.

Raakarauta ks. Rauta.
Raakarikki, epäpuhdasta rikkiä, jota rikin

valmistuksessa saadaan sulaneena miiluntapaisen
laitteen pohjalta.

Raakasokeri ks. Sokeri.
Raakateräs ks. Teräs.
Raakel i hepr. räkhel = lammas), Laabanin tytär,

.laakobin toinen vaimo. Joosefin (ks. t.) jaBenja-
utinin äiti, liaudattu Raman läheisyyteen Efrai-
niin ja Benjaminin rajalle (vrt. Jer. 31i5, 1 Sam.
10,), ei kauas Efrata.sta (vrt, 1 Moos. 35ie)

.

Tiima Efra'a on todenniiköi.sesti sekoitettu sa-

mannimiseen Betlehemin heimoon (1 JIoos. 35i9),
joten Raakelin hautaa vieläkin näytetään 1 '/»

km:n päässä Betlehemistä pohjoiseen. A. F. P-o.

Raakku, vanlieinmassa .suom. kirjallisuudessa

simpukoista käytetty nimitys. Nykyään nimite-
tään joskus r:iksi ravinnoksi käytettyjä krevetti-

rapiija (ruots. riika\. vrt. myös Raakku-
ä y r i ä i s e t. /. V-s.

Raakkutunkio 1. a t e r i a t n n k i o (tansk.

k»kla)imnildhi(i) ks. Esihistorialliset
a j a n j a k s o t. II, palsta 814.

Raakkuäyriäiset (Ostracoda), pieni kalvo-

äyriiiisrylimii. johon kuuluu enimmäkseen mikro-
skooppisia (eräs syvänmeren muoto pari cm
]iitkii). kuten simpukat kahdella kuorella varustet-

tuja suolaisen ja makean veden eläimiä, jotka kuo-

rien välistii esiinpistämilläiiu kahdella tuntosarvi-

parilla uivat hitaasti t. ryömiviit pitkin polijaa.

Jleillä u. ;>0 lajia, tunnetuin suku Cypris. I. V-s.

Raala iruots. Räskoj:). allodisäteri Nurmi-
järven pitäjässä \'antaaujoen varrella 7 '/s k"'

lounaaseen Jokelan rautatieasemalta, ennen n.

!),000 ha ja nykyään 0.»i manttaalia, 1,150 ha.

Aikaisemmin on tilaan kuulunut saha ja mylly.
— Majuri Geor<r von Berg osti 1643 kruunulta
R:n kylän ja sai sille 1647 säterivajiauden. Häneu
poikansa Henrik von Berg omisti vielä tilan.

V. 1708 Tuomas Eerikinpoika Adlercreutz, tiiman

suvun kantaisä, osti R:n säterin ja sen alaiset

tilat. R. oli sitten Adlercreutz-suvulla lyhyttä

väliaikaa (1904-06. jolloin sen omisti kunnallis-

neuvos Grönqvist Helsingistä) lukuunottamatta
v:een 1908. Vv. 1908-10 se oli tilanomistaja

Hj. Lagerlundilla. siirtyi oston kautta 1910

nykyisille omistajilleen (191.5) senaattori Joh. ja

teol. tohtori Aug. F. Peltoselle. Osaksi jo aikai-

semminkin, luutta etenkin 1904 06 suuri osa sen

lukuisista torpista ja muistakin alueista myytiin
itsenäisiksi tiloiksi.— Päärakennus on v:lta 1848.

Aleksis Kiven ..Seitsemiissä veljeksessä" esiintyvä

..Viertola" tarkoittaa R:n kartanoa. A. Es.

Raamattu (ven. grnmota, < kreik. grammuta
= kirjoitukset), pyhien kirjojen kokoelma, jonka
kristillinen kirkko tunnustaa oppinsa ja elä-

mänsä peru.staksi. R. jakaantuu Vanhaan ja

Uuteen testamenttiin. Edelliseen kuuluvat Israelin

kirjallisuuden tuotteet (ks. Heprean kieli
ja kirjallisuus), jotka olivat juutalaisten

pyhinä kirjoina ja sellaisina siirtyivät kristi-

tyille: jälkimäiseen sisältyvät kristinuskon omat
vanhimmat muistomerkit (ks. Kaanon). Nimi-

tykset ..Vanha ja Uusi testamentti I. liitto" joli-

tuvat eräästä Jeremian kirjan paikasta (3131-3,).

jossa profeetta puhuu uudesta liitosta, minkä
Jahve on aikojen lopulla tekevä Israelin ja Juu-

dan huoneen kan.ssa ja joka on oleva vastakohtana

vanhalle, isien kanssa solmitulle liitolle. Jo apos-

toli Paavali käyttää nimitystä ,,Vanha testa-

mentti" juutalaisten pyhistä kirjoista ("2 Kor. 3n).
Kirkkoisä Tertullianuksen (k. 220) kirjoituksista

tiedämme, että myöskin nimitys ..Uusi testa-

mentti" jo aikai.seen kotiutui kirkolliseen kielen-

käyttöön, vrt. Raamatunkäsikirjoituk-
s e t. Raamatunteksti ja Raamatun-
käännökset sekä R a a m a t u n k r i t i i k k i

vnnä erikoisartikkeleita Raamatun eri kirjoista.

Ar. II.

Raamattupiiri, lukupiiri, jonka jäsenet kokoon-

tuvat yhdessä tutkimaan Raamattua keskinäi-

seksi rakennukseksi. Varsinkin kristillisessä yli-

oppilasliikkeessä on tällainen yliteinen raamatun-
luku suosittu. .le. //.
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Raamattuseurat •'Vul \iiimitii ylulistykMiii Kna-
iimtun jii MMI i><i«>ii iiKilnlollisiiiiiimn linl|>aliiiitni!itu

ja laajalle iilolluvnu leviltiimistii vtirleu. Ensi
mäiDeii raiiiiitittu^eiira on vtipiialirrra vou Cun-
•teinin A. H. Kranrken niyiitlivaikutnkselln 1710
(•eriixtuma Hallen raaniatiinkii>taniiiisliike. joka
kuten muutkin Hallen laitokset oli pietismin
liedelinii. En^lannisMi oli Itaainalun levittUini-

nen lb:nnella vuosis. uskuiiMollislen traktaatti-

seurojen huolena. Vnsta 1S(I4 päätettiin erälissii

Ix>ntoon traktaattiseiiran kokouksessa [terustaa

erikoinen raamattuseura nimellä: ..Uritisli anii

foreipn liible soeiety" i Krittiläinen ja ulkoinnan
pipliaseura), jolla sittemmin Kaamatun levit-

tämisessii on ollut jolitava asema. Brittiläi.sellä

nuimattu>euralla on kotimaiissa tJ.OOO ja siirto-

maissa 'J.MOii haaraosastoa. Se levittää Raamat-
tua enemmän kuin 400 kielellä ja sen lasketaan
V reen 1906 levittliueen enemmän kuin 200 niilj.

Itaamattiia tai sen osaa. Se on maailman suurim-
pia kansainv&lisiä järjestöjä; sen vuositulot teke-

vät n. 6.000.000 mk. Lähinnä Krittiläistä seu-

raa työn laajuudessa on ...-Vmeriikkalainen raa-

mattuseura", per. 1816. Seuran työalana ovat

paitsi .'Vmeriikkaa varsinkin Itä-.\asia. Turkki
jo Syyria. Se levittää Raamattua 60 kielellä ja

780 eri painoksessa. Näiden rinnalla ovat man-
nermaan r. varsin vaatimattomia. V. 1814 jie-

rustettiin ..Preussische Hauptliibelgesellseliaft",

joka yksinomaan toimii Saksassa ja vuosittain

levittää n. 'iOO.Otm saks. Raamattua. Sen ohella

tcimii 1812 perustettu »iirttemlierpiläinen raa-

mattu.seura, joka levittää yli 300.000 kpl. vuo-

dessa. Krityi.sen ansion tiiniä raamattuseura on
hankkinut it.selleen kustantamalla Nestlen (ks. t.)

toimittaman l':n T:n kreikkalaisen tekstin, joka
vähitellen on syrjäyttänyt Textus reoeptuksen
iks. t.l. Ranskassa toimii 1S18 per. ..Pariisin

protestanttinen rajimnttiiseura" ja Hollannissa
181 1 per. ...-Mankomaideii ranniatlu.seura". Tans-
kan raamattuseura on per. 1817 ja Norjan 1816.

Ruotsissa levittää enimmin Raamattua ,.Evant:e-

li-»ka fosterlandssliftelsen" Iks. t.). — Rooma-
laiskatolisessa kirkossa on I9:nnen vuosi-

siidun kuluessa perustettu useampia r :oja. mutta
ne ovat i lleel lyhytikäisiä. Viimeksi paavi l,eo XII
1824 kielsi r:n työn. Pius X:n aikana perus-

tettu Hieronymus-seura sai melkoisesti levi-

tetyksi evankeliumeja italian kielellä, mutta sen-

kin toiminnalle on kirkon [niolella viime vniosina

rakennettu esteitä. — Venäjällä perustettiin

enjri. toht. Putersonin toimesta 1813 Pietarin
raamnttiiseura. joka keisari Aleksanteri I:n suo-

sion suojassa toimi erittilin tarmokkaasti, kun-
ne» se hänen kuoltuaan lakkautettiin 1826.

V. IH.Tl perustettiin Vc-näjällä raamattuseura evan-
kelinia varten, ja vihdoin sai Venäjän oikeauskoi-

nen kirkko 1803 oman raamattuseuran, joka 1800
«ai keis. vahvistuksen. Pyhän synodin tukemana
«eurn on toiminut melkoisella menestyksellä.
Suomen pipliaHeiira perustettiin 1812
toht. Patersonin toimesta ja Krittiläisen raamattu-
xuran suurenmoisella aviistiik.sella. Rnsimäinen
puheenjohtaja oli kennu-ilikuvernööri Stein-
h e i I. jonka luona seuran perustavat kokoukset
pidettiin. Toiminnan varsinainen sielu oli arkki-
pii«pa Jaakko Tenpslrfim ja seuran kotiiiaikka.

1'iirkii. Kun huomattiin, ettA seuran toiminta
yk>inomann TiiriMta käsin oli hankala, perustet-

tiin IS18 apu.seiiroja Vaasaan. Kuopioon, \iipii

riiu. PorviKvstHMi, ()uluiin. Poriin jo Hänieenlin

naan. Nämäkin saivat Brittiläiseltä seuralta

runsaita avustuksia. V. IS.tO Hämeenlinnan seura

muutettiin Helsinkiin. V. HUO nousi Suomen
piplia.seuran siihenasti painattama raaniattukir

jallisiius n. 300.000 kappaleese«>n. Kun kuitenkin
enin osa raamatulta ja raamatunosia Suomessa
eilelliHMi leviteliiiin Urittiliiisen seuran toimest.i.

on ilmeisiä, etteivät kotimaiset r. nykyisessä

muodossaan voi kansan raainatuiitarvetta tyydyl-

täii. .\sketläin on ryluiytty hankkeisiin saada

koko Uaainatun painatus ja levitys kotimaisiin

käsiin. Hankkeen toteuttajaksi tulee vaiilH'iM]iaiii

r:n taliiudelli.sesti tukemana Suomen kirkon sisii-

liihelysseiira (ks. t.l. [Suonien ])ipliasoiira 1S1'J

1912" II9121.1 '.'. A-".

Baamattuteos sisältftii. paitsi tÄydelliseii kääii

nöksen Raamatun tekstistä, siihen liittyviii seli-

tyksiä, yksityisiä kirjoja valaisevia johdantoja
ja kaikenlaista raamattutietoa esittäviä liitteitä.

Tällaisen teoksen tarkoituksena on tutustuttaa

kansaa Raamattuun, joka uskonpuhdistuksen peri-

aatteen mukaan on oleva jokaisen yksityisen

maallikonkin uskonnollisen elämiin ja tiedon liili-

teenä. .Saksassa on ilmestynyt rria suuri joukko;
huomattavimmat ovat; Pisoator-raamattu (1602).

Medin{;eriii raamattu (1701). Beerleburfrin raa-

mattu (1726-4'.5), ..englantilainen" r. (1749-77).

Langen r. (18.i6-77), Bun.senin r. (1858-70),

Reu.ssin ..La Bible" (1874-81), josta V. T. on
ilmestynyt saksaksi (1892-94). Uusin saksalai-

nen r. on Joh. VVeissin ja H. Gressmannin jul-

kaisema; E. KaiitzsHiin teos kilsittää ainoastaan
V:n T:n. Ruotsista on mainittava Fjellstedtin

(ks. t.) ja Suomesta Gezeliusten r. (ks. t.).

Ar. II.

Kaamatullinen = raamatunmukainen ks. R a !i

m a t u 1 1 i n e n suunta ja R a a m a t ii 11 i

nen teologia.
Baamatullinen arkeologia 1. muinaistiede

(ks. t.) käsittelee Israelin kansan oloja, laitoksia

ja tapoja sekä yhteiskunnallisen että uskoiuiolli

sen elämän alalla. Se on toisin sanoen hepr.-

juut. kulttuurin historia, alkaen hepr. heimojen
esiintymisestä Palestiinassa ja päättyen juut.

valtiohiitoksen lopulliseen kiikiRtiimiseen keisari

Ha<lrianuk.scn aikana. Uusimmat r;n a:n oppi-

kirjat ovat; \V. Nowaok, ..Lehrliupli der heh
räischen Archäologie" III (1894) ja I. Benziiiger,

„IIehräisehe .\rrhäologie" (2;nen pain. 1907).

Ar. II.

Raamatullinen johdantotiede ks. I s a g o-

g i i k k a

.

Raamatullinen karttateos sisältää Raamatun
maislii karHopi, julka Viilajsevat Raamatussa esi-

tettyii historiaa. Uusin nykyaikaisen raamatun-
tutkimuksen tulosten mukainen r. k. on H. Guthen
toimittama ..Bihelatlas" (191 li. joka sisUltäil

20 piUt ja 2K sivukarttaa. Ar. II.

Raamatullinen suunta, teol. oppisuunta, joka
tahtoo rakcntiui kristillisen uskonopin ja siveys-

opin välillömilsti Raamatusta ottamatta huo-

mioon kirkollista opinkehitystä tai vallitsevaa

filosofista ni;iailmaiik;itsomiiRta. Suunnan alkuun-
panija oli \v(lrttembergiläinen teologi ,1. A. B e n-

gel. Hänen jälkeensä ovat suuntaa edustaneet
.Saksiuisa vvdrtlemliergiläiset prelaatti Fr. Chr.
Oetinger (1702-82) ja M. Kr. Roos (1727-1803),
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Snomesciii tunnettu paljon luetun hartauskirjansa

kautta. 19;nnellä vuosis. suunnalla oli eteviinä

ja vaikutusvaltaisena edustajana J. T. Beck
Iks. t.)- Myölienipiä suunnan edustajia Saksassa

ovat olleet H. Kiibel. M. Kiihler ja A. Schlatter

(ks. n.). Pohjoismaissa on r. s. Beckin
oppilaiden kautta voittanut melkoisesti alaa.

Huomattavimmat riiots. raamatunteologit ovat:

J. A. Kkman, O. F. >Iyrber<r ja \V. Rudin (ks. n.).

— Suomeen toi r ;n s :u Alfr. K i h 1 m a n (ks. t.l,

joka heikon terveytensii vuoksi oleskeli talven

1851-52 Wurttember<]rissä ja siellä tutustui

Beckiin. Sen jälkeen useat herännäisen suunnan
etevimmistä papeista liittyivät Beckin jumaluus-
oppiin. Näistä mainittakoon professorit A. W.
Ingman. K. G. v. Essen ja L. Stenbäck (ks. n.).

Myöhemmistä r:n s:n edustajista maassamme
ovat huomattavat arkkipiispa G. Johansson ja

piispa O. I. Colliander (ks. n.). [O. F. Myrberg,
„Uie biblische Theologie und ihre Gegner" (1892).]

E. K-a.

Raamatullinen teologia, se raamatullisen

tiete«?n haara, joka esittää raamatullisten kirjoit-

tajain uskonopillisia ja sivey.sopillisia käsitteitä.

Nykyaikana tämä tiede on yhä enemmän muut-
tunut raamatullisen uskonnon historiaksi. Van-
hemmista teoksista mainittakoon : G. F. Oehler,

..Theologie des A. Test." (3:s pain. 18911 : A. Dill-

manu. ..Handbuch der alttest. Theologie" (1895);

II. Schultz. ..Alttest. Theologie" (5 :s pain. 1895) ;

G. L. Hahn. ..Theologie des N. Test." (1864t:

J. Chr. v. Hofmann. ..Biblische Theologie des N.
Test." (1886): H. E\vald. ..Die Lelire der Bibel von
Gott" (4 nid. 1871-76) : Willibald Beyschlag. ..Neu-

test. Theologie" (1891-92) : uudemmista teoksista

mainittakoon: B. Stade. ..Biblische Tlieologie des

A. Test. III" (1905-11); B. Weiss. ..Lelirbuch

der bibl. Theologie des N. Test." (7 :s pain.

1903) ; H. Weinel. ..Bibl. Theologie des N. Test."

(2:nen pain. 1913); A. Schlatter. ..Theologie des

N. Test." (1909-10); H. J. Holtzmann. ..Lehrbuch

der neutest. Theolosie" III (2:nen pain. 1911).

E. Ka.
Raamatunhistoria, Raamatussa kerrottu his-

toria opetusaineena. Pietismin vaikutuksesta val-

mistettiin Saksan kouluissa raamatunluvulle tilaa

Lutlierin perustaman katekismusopetuksen rin-

nalla. .-Vluksi käytettiin lukukirjana itse Raa-
mattua, ilutta ennen pitkää tulivat käytäntöön
erityiset oppikirjat, joihin oli Raamatusta koottu
uskonnonopetukselle tärkein ainehisto. Yleisin

näistä oli Hubnerin ..Zweimal zneiundfiinfzig
auserle.sene biblische Historien" (1714), josta on
ilmestynyt toista sataa painosta. Raamatun ker-

tomukset ovat siinä esitetvt katekismusta valai-

sevina esimerkkeinä. 1800-Iuvun alkupuolella
tapahtui r:n oppikirjojen suunnitelmassa muutos.
Hallitsevaksi näkökohdaksi tuli katekismuksen jär-

jestelmän sijaan n. s. ..pelastu-shistoria"; näin
ensikerran F. L. Zahnin oppikirjassa ..Biblische

Historien" (1831). Ilerbartin pedagogisen koulun
päämääränä oli saada uskonnonopetuk.sen perus-
tukseksi kauttaaltaan r.. jonka uskonnolliset
totuudet olivat käsitteellisesti lausuttavat kate-
kismuksen opinlauseiden muodossa. Tämän kou-
lun ajamissa ja muista aloitteista johtuneissa
uskonnonopetuksen uudistamispyrkimyksissä on
tultu yhä selvemmin huomaamaan, että ..Raa-

matunhistoriat", jotka tarjoavat suppeita lyhen

telyjä K.aamatun historiallisista kertonmksista.
vastaavat huonosti tarkoitustaan. Niissä sivuu-

tetaan esim. uskonnollisesti arvokkain osa

V;sta T:sta — profeetat ja psalmit — eivätkä
ne yleensä voi antaa oppihialle käsitystä Raa-
matun kokoonpanosta ja sisällyksestä. Senpä
tähden onkin nykyään kaikkialla, missä uskonnon-
opetusta on pyritty uudistamaan historiallis-

raamatulliseen suuntaan, otettu käytäntöön ..Raa-

matullisia lukukirjoja", joihin on valikoiden
otettu eheinä kappaleina Raamatunkirjoista
kaikki se. mikä tulee opetuk.ses.sa kysymykseen,
säilyttämällä koskemattomassa tuoreudessaan Raa-
matun oma ytimekäs sanamuoto. Suom. ..Raama-
tullisen lukukirjan" (1912) sekä siitä mukaelman
kansakouluja varten ..Kansakoulun uskontokir-
jan" (1913) ovat toimittaneet .Vrthur Hjelt ja

Paavo Virkkunen. [Toimi Valtari. ..Raamatun-
historia uskonnonopetuksessa" (1914).]

Är. II.

Raamatun kaanon ks. K a a n o n.

Raamatunkielto. Kerettiläisten, aluksi valdo-

laisten mielipiteiden leviämisen ehkäisemiseksi
katolisessa kirkossa annettiin paavi Innocen-
tius III:n ajoista alkaen useita maallikoiden
raamatunlukemista rajoittavia määräyksiä, jotka

olivat tähdätyt kansankielisiä käännöksiä vas-

taan. V. 1559 antamallaan määräyksellä Paa-
vali IV teki kansankielisten raamatunkäännösten
käyttämisen riippuvaksi roomal. inkvisitsionin

luvasta, mutta Pius IV lievensi sääntöä anta-

malla piispoille ja yksityisille inkvisiittoreille

oikeuden myöntää lupia seurakuntapappien tai

rippi-isäin suosituksesta. Sixtus V taas pidätti

luvan antamisen paaville. Mutta myöhemminkin
on määräyksiä muuteltu. Valistusajalla pääsi val-

taan suurempi vapaus. Nykyään on voimassa
Leo Xin:n konstitutsioni ..Officiorum ac mune-
rum" v:lta 1897. .Sen mukaan on jokaisen lupa

käyttää alkutekstiä ja vanhoja katolisia kään-

nöksiä. Kansankielisten käännösten käyttämiseen
tarvitaan paavin hyväksyminen ja piispan lupa.

ja niiden pitää sitäpaitsi olla varustettuja kato-

listen kirjailijain tekemillä selittävillä muistu-

tidisilla. Muiden kirkkokuntain keskuudessa syn-
' tyneitä käännöksiä saa käyttää ainoastaan tie-

teellisiin tarkoituksiin. Raamattuseurain tuomit-

seminen (1864) tarkoittaa protestanttisten raa-

matunkäännösten vastustamista. Viime aikoina

on Raamatun lukemista katolisessa hengessä edis-

tettykin lupaamalla sitä harjoittaville runsaita

aneita sekä levittämällä kansan keskuuteen Raa-

mattua tai sen osia. [Fr. Kropatscheck. ..Das

Schriftprinzip der lutherischen Kirche I" (1904).

N. Peters. ..Kirche und Bibellesen" (1908).]

A. J. P-ä.

Raamatunkritiikki (ks. Kritiikki), Raa-

matun tieteellinen arvostelu. Se on joko teksti-
kritiikkiä tai kirjallishistorial-
lista kritiikkiä. Edellinen tutkii alku-

tekstin oikeaperäisyyttä. jälkim.äinen raamatun
kirjain syntyä, kokoonpanoa, tekijöitä ja niiden

arvoa historiallisina lähteinä. Molemmat kritiikki-

lajit kulkevat usein rinnatusten ja täydentävät

toisiaan.

Tekstikritiikin välttämättömyys selviää jo siitä,

että Vanhan testamentin heprealaisen

alkutekstin vanhimmat osat ovat kirjoitettuja jo

toisen vuosituhannen lopulla e. Kr., mutta van-
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liiiiimat nieillr sTtilyiitvi kä!>ikir^oiliiks<M ovat
lähes 2.0041 vtiottu myölieniniiiltit iijiilla ivuiiliin

n. », PieUriliiiiicn proft^ettakotleksi oii iiiiot v :ltii

916 j. Kr.i. Tämän piikäti ajiiii kulue'i<ii oii

lek^ti tirtrsti ollut nioiieu vailit>«-ii ju kolitalnii

itluinen. j.i lulkiinus koettaa, mikäli malulollist.i.

|>iUi.<tä alku|ieräiseii tekstin |ierille. Alkimnn
y n 1:11 teksti oli kirjoitettu vain konsonan-
teilla ilman roktuiliinerkkejä. Mutt:i jo tuma
kousvniiuttiteksti on aikojen kiilut^sii ollut u.sei

den muutosten alainen, niinkuin rinnakkaisteks-

tit lesini. 2 Sam. ja l*s. ISl. jois.sa sama teksti

on säilyu>t meille kaliten» muunnoksena, sattu-

vasti osoittavat. Muutokset eivät koske vain
yksityisiä kirjaimia, suuoja ja sanojen muotoja,
vaan vieläpä kokonaisia lauseitakin. Ositt:iin ne
\oivat ulia tavalli-ia kopioimisvirlieitu. osittain

vartavasten tehtyjä muutoksia. Kun vanliiinniat

tekstit ainakin osittain ovat olli-et kirjoitettuja

yhteen jaksoon ilman välejii. niin sellaista tekstiä

kopioidessa oli virheiden vaara tavallista suu-

rempi. Ja niin kauan kuin joku teksti oli

yksityisomaisuutta, voi omistaja mielin määrin
tehdä siihen lisäyksiä, poistoja, korjauksia j. n. e.

I.isiiksi on mainittava, että muinuishepr. kir-

joitus, jota tunnemme vain muutainista harvoista

löydöi.st& lesim. Xlesa-kivestu 9:nneltä vuosis. ja

Silott-kanavuu kirjoituksesta Srnnelta vuosis.

e. Kr.), maanpaon jälkeisenä aikana vähitellen

kehittyi n. s. neliö- I. kvadraatti-kirjoitukseksi.

Kun nyt kaikki vanhemmat tekstit kirjoitettiin

uudelleen ja siirrettiin siis tuosta vanheiiiiiiiusta

kirjoituslajista uudempaan, niin »n siuigen loden-

n&köistä. että tällöin tuli tekstiin pienempiä tai

suurempia virheitä (vrt. Heprean kieli ja
kirjallisuus. K a a m a t u n t e k s t i). Epä-
ediilli.se^ti hepr. tekstin ymmärtämiseen ja puli-

tuann säilymiseen vaikutti myös se, että muinai-
nen heprra elävänä puhekielenä jo ;UI0 :n paikoilla

e. Kr. oli Pale-tiinassa kadonnut. ,. kuollut", ja

»ijalle astunut aramean kieli. Senvuoksi syna(:o-

trassa luettaviin teksteihin oli liitettävä aramea-
lainen käännös m. s. tarpiiinltl. jotta kansa
niitä ymmiirtuisi. ja luultavasti samoihin aikoi-

hin alettiin miettiä keinoja tekstin oikean luku-
tavan turvaamiseksi. Ruvettiin entistä enemmän
käyttämään n. s. vokaalikirjaimia, jotka eräissä
lapauk->iH.sa korvasivat vokaalien puutetta, sanat
ja värs.syt erotettiin väleillä j. n. e. Tärkeintä
kuitenkin oli, että ensimäisen ja toisen vuosis.

vaiheilla lopullisesti ratkai-tiin, mitkä vanhat
tekstil olivat otettavat juutalaisten pyliäin kir-

jain kokoelmaan. V:n T:n kiuinoniin Iks. t.),

mitkä kiitä |>oisf.uljettavat. Ne tekstit, jotka nyt
[tääsivät kaanoniin ja siis selitettiin .lumalan in-

noittamiksi I inspiroiduiksi) . joutuivat liionnnl

li»esti aivan erityisen huolenpidon esineeksi, eikä
niiden tahallinen muuttuminen voinut senjälkeen
enM tulla kynymykseen. Mutta kun niidenkin
lukeminen oli miiistoliedon varassa, ja heprea, niin-

kuin Hanottii. oli kuollut kieli ja vain konsonantti-
merkeillä merkitty, keksivät juiitalaiHet oppineet

(n. «. maooreetit, ks. .M a norui 7-'J vuosis. j. Kr.
vokaali', korko- ja välimerkit ju varustivat niillä

kaikki pyliät ti-kntit. Masoreetit suorittivat työnsä
mitä Huurimmalla Imolella jn tarkkuudella, mutta
on help|io huomata, ettji hekin jo liikuisiHNa ta-

(laukiiijiHa olivat alkutekstin Huht<«n vallan ym-
mailii : »e oli joskua niin turmeltunut, etteivät

he sitä ollenkaan ymmärtäiuvt
;
joskus tajis oli

sanan oikeinkirjoitus puutteellinen ja virheelli-

nen tai he antoivat dogmaattisista syistii siuialle

ääntämistavan, joka varmaan on hyljättävä.

(vrt. .1 a h V e).

Meille .siiilynyt hepr. n. s. miusoreellinen teksti

jo ajan puolesta on saiij;en kaukana alkutekstistä

eikä suinkaan vailla kaikenlaisia virheitä. .)a

kuitenkin se edustaa vain erästä määlrättyä

lekstiliaaraa. sitä nimittäin, joka 2:sen vuosis.

alussa j. Kr. sai kanonisen arvon. Mutta on oi

lut muitakin tekstihaaroja. joiden juuret iilot

tuvat masoreettista tekstiä kauemmas. \'auhiii oii

pentateukin (ks. t.) samarialainen käännös, joka
OM .syntynyt 400 .n paikkeilla e. Kr. ja jos-sji on
n. 0.000 inasoreettisesla tekstistä eroavaa muun-
nosta. Ja vanhin kreik. käännös. Septuaginta
(synt, n. 200 e. Kr.i, edustaa lukemattomissa ta-

pauksissa toisenlaista lukutapaa kuin virallinen

masoreettinen teksti. Mutta näistä vanliinimista

kiiännöksistä (osittain myös muinaissyyrialaisesta

ja latinalaisesta) on suurta apua hepr. tekstin

arvostelemisessa ja korjaamisessa. Tekstikor-

jausta liat. c»ie»(fatio) tehdessään tutkija tav.

menettelee niin, että hän lähtökohdaksi valitsee

jonkun erittäin hyväksi tunnetun masoreettisen
käsikirjoituksen tai tekstilaitoksen ja vertau sen

lukutapaan sekii kaikki käytettävissä olevat käsi-

kirjoitukset että vanhimmat kiläunökset. Mutta
jos nämiikään keinot eivät auta, on pakko turvau-
tua n. s. k o n j e k t u r a a I i k r i t i i k k i i n,

jolla tarkoitetaan tekstin korjaamista pelkän ar-

velun, hypoteesin, nojalla. Sääntönä on silloin

m. m., että korjatun sanan tai käiinteen tu-

lee sekä kieliopillisesti että sisilllyksellisesti hy-
vin liittyä ympäristöönsä ja korjatun sanan tai

korjattujen kirjainten myöskin tilan ja uiko-

a.sun puolesta (praafillisesti) sopia yhteyteen.

Uuden testamentin tekstiin nähden on
ensiksikin huomattava, että Jeesuk.seu .sanat ja

hänestä kolmessa ensimäisessä evankeliumissa .säi-

lyneet kertomukset olivat alkuaan arameankieli-
siä (ks. A ra m). Meille ne ovat kuitenkin säily-

neet vain kreikankielisessä susussa. ja senvuoksi

on usein välttämätöntä turvautua aramean kie-

leen ymmärtääksemme evankeliumin sanojen al-

kui>eräistä merkitystä. Kulttuurihistoriallisista

syistä ovat useimmat U:n T:n kirjailijat jo kui-

tenkin alusta alkaen käyttäneet kreikkan •— ei

tosin vanhaa klassillista kreikkaa, vaan jokapäi-

väistä puhekieltä n. s. koinftti. Tämän kielimur

teen tunteminen ja tutkiminen on siis vullt.-iniä-

tönlä U:n T:n kreikan ynimärtämiseen. Mutta
itse U:n T:n teksti on ollut monen vailieen alai-

nen. Ensin se oli kirjoitettu papyrukselle (ks. t.) ;

mutta täinji hauras kirjoitusaine on säilynyt mei-
ilän päiviimme asti vain E^.'yi)tin kuiva.ssa maa-
peräiisä. .Sieltä löydettyjen liikulsain papyrus
tekstien joukossa on valitettavasti vain muuta-
mia katkelmia U:n T:n tekstistä (suurin on hep-

realaiskirjeen katkelma, n. '/s kirjettä). Meille
säilyneet tuhansiin nousevat V -.h T:n käsikir-

joitukset ovat kirjoitettuja per'.'amentille (ks. t.)

ks. Raumat unkäsikirj o itukset ja

Raamatunteksti.
U:ii T:n kirjojen synnyn (ne kun Huurimmaksi

osaksi ovat kirjoitettuja 1 :sellä vuosis.) jänteille

säilyneiden vanhinten kiisikirjoitusten välillä ei

ole kuin n. 200 v. Mutta kun tiediinime, mi-
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ten usein niitä on tällä ajalla monistettu, on val-

lan luonnollista, että teksti ei ole voinut pysyä
alkuperäisenä ja virheettömänä. Sitäpait.si on
huomattava, että koko l':n T:n pyhien kirjojen

kokoelman, kaanouin, käsite oli tällöin vielä san-

gen häilyvä, mikä seikka ei ole voinut olla vai-

kuttamatta h.iitallise.sti tekstitraditsioniinkin.

Tätä vanhinta aikaa valaisevat vain osittain van-

himmat U:n T:n käännökset, joista rauinaissvj-

rialainen ja -latinalainen näyttävät ulottuvan
2:selle vuosis. Tärkeintä on kuitenkin pitää niie-

les.sä. että se U:n T:n teksti (n. s. textus r e-

c e p t u s. ks. Raamatunteksti), johon mei-

dänkin entinen kirkkoraamattumme perustui ja

joka läpi koko keski- ja uuden ajan on ollut enim-
min käytännössä, ei ole alkuperäinen eikä edes

vanhin meille tunnettu U:n T:n teksti. Mainitta-

koon myös. että meilläkin viime kirkolliskokous

11913) syystä asettui uudemman tekstikritiikin

kannalle, hyväksyessään pääasiassa sen periaat-

teille rakennetun U:n T:n käännösehdotuksen.
Xykyään on U:n T:n tekstikriitillinen tutkimus
kohdistunut etupäässä n. s. ..läntiseen" tekstihaa-

raan. jota edustavat, paitsi n. s. Codex Bezse
cantabrifriniensis (6 :nrelta vuosis.),

muinaislatinalaisten ja -syyrialaisten käännösten
kilsikirjoitukset ja eräät vanhemmat kirkkoisät

(Justiuus. Irenseus. TertuUianus). Tämä ..länti-

nen" teksti eroaa tuntuvasti vaticanuksen ja

sinaiticuksen (ynnä kirkkoisä Origeneen) edusta-

masta n. s. ..puolueettomasta" tekstistä. Siihen
sisältii-T monen tutkijan mielestä kaikkein van-

hin V:n T:n tekstitraditsioni. ja sen selvittämi-

sestä .suuressa määrin riippuu, miten lähelle

pää.stään alkuperäistä U:n T:n tekstiä.

Kirjallishistoriallinen kri-
tiikki on oikeastansa yhtä vanha kuin Raa-
mattu itse. Sekä V:n että U:n T:n pyhäin kir-

jain kokoelman, kaanonin, synty on näet jo

pitkäaikaisen, monipuolisen harkinnan ja arvos-

telun tulos. V:n T:n kirjoista sai ensin penta-

teukki (ks. t.) kanonisen arvon. Se oli Juma-
lan iloosekselle ilmoittama laki. ..toora". ja sen-

vuoksi kaikista kirjoista arvokkain. Ja vaikka
muutkin V:n T:n kirjat aikaa myöten pääsivät

kaanoniin, voitiin vielä kauan aikaa riidellä

esim. siitä, sopiko pergamenttikäärölle, jossa oli

..toora". kirjoittaa muita V:n T:n kirjoja. Ja
vielä Jeesuksen aikana väittelivät juutalaiset rab-

biinit siitä, olisiko Ilesekielin kirja, joka sisäl-

lykseltään ei kaikissa kohdissa sopinut yhteen
..tooran" kanssa. ..piilotettava", s. o. jätettävä pois

käytännöstä ja pantava synagogan romukoppaan.
Suuria epäilyksiä oli myös Korkean veisun. Sa-

lomon saarnaajan ja Esterin kirjan ottamise.sta

ka.anoniin. ja tuskin on vain pelkkä sattuma,
että näitä kirjoja ei siteerata U:ssa T:ssa. Sopu-
soinnussa sen vapaan arvo.stelun kanssa, jota

juutalaiset harjoittivat V:n T;n kirjojen suhteen,
on tavallaan sekin, että Egyptin juutalaiset otti-

vat kreikankieliseen Raamattuunsa sellaisiakin

kirjoja, vieläpä alkuaan kreikaksi laadittuja,

jotka puuttuivat Palestiinan juutalaisten käyttä-
mästä hepr. Raamatusta. V:n T:n kaanoni vah-
vistettiin lopullisesti vasta 1 :sen ja 2 :sen vuosis.

vaiheilla j. Kr. Se ohje. jota i erään Josephuk-
sen. ks. t., tiedon mukaan) noudatettiin jonkun
kirjan kaanoniin ottamisessa tai poissulkemi-
sessa, oli seuraava : Jumalan innoittamia olivat

ne kirjat, joiden luultiin syntyneen profeetalli-

sena aikana, ja tämä laskettiin (luultava.sti Moo-
sekse.sta) Persian kuninkaan .\rtakserkseen ai-

kaan (eriUln rabbiinitiedon mukaan Aleksanteri
Suureen) asti. Sen mukaan esim. Danielin kirja

(ks. t.), jonka uudempi kriitillinen tutkimus on
sitovasti todistanut .syntyneen 2 :sella vuosis.

(n. 165 e. Kr.), pääsi kaanoniin, koska kirje itse

erehdyttävästi olettaa syntyneensä jo uusbabylo-
nialaisella tai varhaisimmalla persialaiskaudella

l6:nnella vuosis. e. Kr.i. Kaanonista pois-suljet-

tuihin. n. s. apokryfisiin (ks. t.) kirjoihin ovat
myöhempinä aikoina eri kirkkokunnat suhtautu-

neet eri tavalla: katolinen kirkko on niistä ot-

tanut suuren osan kaanoniin, protestanttinen taas

kieltänyt niiden kanonisuuden asettuen pääasiassa
oikeauskoisen juutalaisuuden kannalle.

Kun useat V:n T:n kirjat (esim. Tuomarien
kirja. Kuningasten kirjat. Aikakirjat. Jobin
kirja y. m.), niinkuin monet muinaisajan kirjalli-

suuden tuotteet yleensä, ovat nimettömiä ja vailla

kirjoitusaikaa ja -paikkaa, niin tutkimuksen
täytyy noiden kirjain sisällyksestä ynnä muista
tarjona olevista tiedoista, mikäli mahdollista,

koettaa ratkaista niiden syntymäaika ja -paikka.

Mutta niissäkin tapauksissa, joissa juutalainen

traditsioni leimaa jonkun määrätyn henkilön
jonkun kirjan 1. kirjain tekijäksi (esim. Moosek-
sen pentateukiu kirjoittajaksi), täytyy harjoittaa

kritiikkiä. Niinpä esim. Jesajan kirjan luvut

40-66 eroavat sekä tyyliltään että historialliselta

taustaltaan jyrkästi kirjan alkupuolesta ja ovat-

kin sisällyksestään päättäen syntyneet n. puolen-

toista vuosis. myöhemmin eivätkä siis voi olla

Jesajan (ks. t.) Amoksen pojan kirjoittamia.

Psalmeista vanha perintätieto väittää suurimman
osan Daavidin sepittämiksi. Mutta jo Septuagin-

tassa on enemmän Daavidin nimeä kantavia psal-

meja kuin hepr. Raamatussa, joten on luonnolli.sta.

että tutkimus etupäässä psalmien sisällyksen no-

jalla koettaa ratkaista niiden syntymäajan. Tut-

kittaessa jonkun kirjan syntyä, ikää ja tekijää

(1. tekijöitä) pidetään siis ennen kaikkea silmällä

sen sisällystä ja tarkataan, ovatko sen tiedot

kaikki yhtäpitäviä ja onko .sen suunta ja tarkoi-

tus kaikkialla .sama. vai onko siinä ristiriitai-

suuksia, erilaisia henkisiä virtauksia ja aatesuuu-

tia j. n. e. Samoin tutkitaan, edellyttääkö kirja

kaikkialla samaa historiallista aikakautta, onko
sen kieli ja tj-yli kaikkialla samaa y. m. Näistä

seikoista sitten päätetään, onko kirja yhden ai-

noan vai ehkä u.seamman kirjoittajan käsialaa.

Viimemainitussa tapauksessa nousee kysymys,
mikä on kirjan alkuperiiinen osa. mikä myöhem-
min lisättyä ja mitä lähteitä kirjaa laadittaessa

on käytetty. Kun kirja siten on analyyttisesti

jaettu alkuperäisiin osiinsa, on vielä synteetti-

sesti osoitettava, miten niistä on nykjinen kirja

syntynyt. Yleensä on tutkimus V :n T :n suhteen

osoittanut, että sen kirjat ovat paljoa mutkik-

kaamman kirjallisen työn tulos, kuin mitä me
ennen yksinomaan juut. synagogasta kristilliseen

kirkkoon siirtyneen perintätiedon nojalla voimme
päättää. Vasta kirjalliskriitillisen tutkimuksen

avulla, se kun koettaa osoittaa, ei vain jokaisen

Raamatun kirjan, vaan myöskin, mikäli mahdol-

lista, jokaisen luvun, vieläpä värssynkin syntymä-
ajan ja alkuperän, voimme oikein kuvata Israe-

lin historian kulkua ja .sen uskonnollisten aattei-
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dm kFtiitystfi. Täiiiil ruktMit«v» t,\i> juuri aiikin

Vtn T:n kritiikiu smiri lopptiturkoiiiis.

Myöskin V n T:ii kirjut tnrjotivut monta kir-

jalliskriitillistfi |irol>le«-min. I.iiukkiiiin evniikcliii'

min alusta niieinnir. etlii iismiiiipikin henkilö oli

ryiitynyt kirjoittaiiiiiiin kortonuistii ,l<>esukson

riHmiistä j:i teoista, ja että Luukas itse vusta
..tarkkaan tutkittuaan kaikki alusta alkaen",
siis mahtlollisiinnuiu kriitillisesi! sculottuaau tie-

tojaan ja aineliistoaau. laati evnnkeliunnnsii.
Harkinnan ja kritiikin jälkeen kristillinen seura-

kuntakin valitsi useiilen evankeliumien joukosta
nykyiset neljä. Iiavaiten ne alkuperuisinimiksi ja

luotettavininiiksi. Ja tarkan kritiikin tulos on
koko l':n T:n kaanon. Kreik. \':n T:n auktori-

teetin rinnalle astui ensimUisten kristittyjen kes-

ktiu-lesusa ..Herra" (ho ki/rxouL Kertomuksia ..Her-

rasta", hänen sanoistaan, teoistaan ja kärsimyk
sistiiän pidettiin senvuoksi mitä suurimina.ssa
kunniassa. Nämä kertomukset säilyivät ensin
suullisena muistotietona. mutta saivat jo ensi-

mäisen kristillisen snkujiolven eliiessä myöskin
kirjallisen muodon. Näin syntyivät evankeliumit.
joista rnnhin (Markukseni on to<len näköisesti

»yntynyt vv:n 60-69 viilillä, nuorin iJohannek-
seni koilta toisen vuosis. alus,sa. Mutta vanhim-
mat l':n T:n kirjat ovat Paavalin kirjeet. Jo
tältä aikajärjestyksen kannalta ymmärriimme sen
usein telidvn kriitillisen kysymyksen oikeutuk-
sen, ovatko evankeliumit vai Paavalin kirjeet säi-

lyttäneet meille alku|>eräisinimän kuvan Jeesuk-
«<^ta. Etteivät yksityiset evankeliumikirjatkaan
kauan uikaa sinänsä olleet pyhiä kirjoja ja ettei

niin tarkkaa lukuo (lidetty yksityisistä kirjoista

jtt niiden puustavista. osoittaa sattuvasti .se seikka,
että syyrialainen kirkko vuosisatoja yksinomaan
käytti eri evankeliumeista koottua sommitte-
lua, evankeliuniiharmonina (ks. t.l. Knsimiiinen
l':n T:n kaanon syntyi Maroioniii lahkossa Roo-
massa iv:n 140 jälkeeni. Se sisiilsi I^uukkaan
evankeliumin ja 10 Paavalin kirjettä. Pian
kirkko setirasi jälessii. osoittaen pyhien kirjojen
VHlinna.<uia paljon suurempaa asiantuntemusta ja

taitoa. Mutta eri kirjojen ottamisesta kaanoniin
oltiin kauan aikaa eri mieltä. Niinpä kreik. kir-

kossa Hme^tyskirja vasta S:nnella vuosis. lopulli-

sesti hy\'äksyttiin kaanoniin, ja länsimaisessa
kirko-sa oltiin Heprealoiskirjeen suhteen kieltei-

sellä kannalla 4:nnen vuosis. jiilkijiuoliskolle

usti. Useat uika-ajoin jo pyhinä pidetyt kirjat
(esim. Pietarin ilmestys. Hermaan paimen.
1 Klemens kirje y. m.) suljettiin kokonaan pois.

Nykyinen U:n T:n kritiikki on tavallaan vain
tAmiin ensimäisten vuosis. kristittyjen harioiltn-
nian kritiikin jatkoa. .Sen pohtimista lukuisista
kirjo II iauushistoria liisistä kysymyksistä viitatta-

koon tässä vain seuraaviin: inissil sulileessa ovat
evankeliumit toisiinsa» onko niihin jo käytetty
kirjallisia liihteitä jn mitä? onko .lohannekscn
evankeliumi lo<lella Jfhaniieksen .Sehedeuksen \'o

jan kirjoittama' onko Paavali voinut kirjoittaa
»«llaisia kirkkosäildiiksiil. joita nyt luemme kir
jeissä Timoteukselle ja Tiitukselle? ja eikö Jaa-
kollilla. Herran \eljellil. jos hiin todella on kir-

joittanut .Jaakobin kirjwn. ole filliif mitiUln onia-

|>eriii»empäil kerrottavaa .Ii-esiiksesta kuin mitä
tuo kirje nyt osfiittaa» Näiden kysymysten vai-

keudesta johtuu, ettei tutkimus ole voinut piiilstil

— ja tuskin koskaan pääsee — täydelliseen yksi-

mielisyyteen. Suuri ja parhaassa merkityksessä
kristillinen on l.':n T;n kriitilli.sen tutkimuksen
lopptitarkoitus : päästä niin liihello ..Herran" jn

Mestarin kuvaa kuin mahdollista. -
l.-\.

1". Puukko.
...Mitä tarkoitetaan rnauuttunkritiikillii" (Kansan
valistusseuran kalenteri 1014I ; 1. A. llcikol,

..Uuden te.stameiitin alkutekstin oikea muoto"
(1914).) .1. F. l'o.

Ranmatunkäsikirjoitukset. .Mkuperäiset r.

hävisivät jo aikaisin, joten nykyään tallessa ole-

vat ovat vain jäljennöksiä ja laaditut paljoa myö-
hemmin. \'anhin varnuisti dateerattu V:m T:n
kiisikirjoitus. profeetallisten kirjain jäljennös, on
v:lta 916 j. Kr. ja vanhin koko \':u T:n sisäl-

tävä kiUikirjoitus on v:lta 1010 j. Kr. Vanhini
niat U:n T:n kiisikirjoitukset ovat 300-luvulta.

\';n T:n kiisikirjoitukset, jotka jakaantuvat itii-

maalaisiin ja liinsininalaisiin. ovat osaksi syna-

f;o^'ia varten laadittuja kääryjii osaksi yksityi-

siä, tav. kirjanmiiotoon sidottuja, niasoreellien

merkinnöillä ja iiiintiiimerkeillil varustettuja. —
U:n T:n käsikirjoituksia on myös kahta lajia:

1. U n .s i a a 1 i- 1. m a j u s k e 1 i k ä s i k i r j o i-

t ukset, luvultaan n. 100. ovat kirjoitetut per-

j.Timentille unsiaalikirjoitukselln (s. o. suuraak
kosilla) ja ovat peräisin 4:nnen ja 10:nneM vuo-

sis. viiliseltä ajalta. Vanhimmat, ja tärkeimmät
niistä ovat Pietarin keis. kirjastossa säilytetty

Codex sinailiciis (merkki ood. J{), joka tmlenniikiii

sesti on kirjoitettu 4:nnen vuosis. keskivaiheilla.

Sen löysi K. Tischendorf P. Katariinan luosta

rista Siinailta, osittain 1844. kokonaan 4 p. hei-

mik. 18,'>9. .Se sisältiiä suuren osan \':aa T:ia
(kreik. kiiiinnöksenä. kuten alempana nuiinitut-

kin kiisikirjoitukset), koko U:u T:n, Bamahaiin
kirjeen sekä osan Tlermaan ..Painien" nimisestä
kirjasta. Codex alexdiidriiitis fcod. A), 5:nneltä
vuosis.. säilytetiiän Uritisli niuseumissa. Se sisältää

(pieniä aukkoja lukuunottamatta) koko V :n T :n ja

U:n T:n sekä Kleniensin-kirjeet. Cod^ex vaticuniis

(cod. B), 4:nneltä vuosis.. Vatikaanin kirjastossa;

si.äältää melkein tiiydelleen V:n T:n ja U:n T:n
pait.si loppua. Codex Ephrcemi Sj/ri rescriptiis

ieod. C ; myös: codex regio piirininiis). Ej^ptistii.

5:nneltä vuosis.; palimpsesti, jonka myöliäisempi
kirjoitus (Eplira^ni Syyrialaisen kääntämiä as-

keettisia kirjoitelmia
I
on 12:nnelta vuosis.; säi-

lytetiiän Pariisissa. .Se sisältää kappaleita V:sta
T:sta ja suurimman osan l':ta T:ia. Codex catiin-

TOf\e£~T \ Kn K7AHXI

OM CKI UJ t-S)tA e J KO'
tiMLucnenoiH
M t M UJ Kl I Ki KM I KH
TXM H OvKeyoMf N^
\l OR KCI\€ I KIM KCK
xe Y~ro N n K p A A kil
R K KJ o Kl Te c 6^ >: oM«-~
XKf IKIM HCAXlf*!
OM tN€ Y>\pec Teo-

.Jllijrnnl.s ( imIc^ siri.iHlrillCM-n liliHIIMIl
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^€Y 1, ^ c .^^ 'iujncM <^Tris>

,

d^ ff 9 e^ky T^f g In) <f n f5 fM i

ii rs"!) T<© M T p-^?? (p) A@ii!!i &>Y
T®y K k o.soc ;^^YC

t

^ B<Äv^Y
'

Piw)«%niV©Me' Ks^o ^o,n€^i>=ä '

Jaljenniis codex ratiCADuksen tt'kstista.

brigiensis (cod. D; myös: Codex Bezce). toden-

näköisesti kirjoitettu 6:nnen vuosis. keskivai-

[

lieilla ; säilytetään Cambridgen yliopiston kirjas-

tossa. Se sisältää (paljon aukkoja) evankeliumit
|

ja Apostolien teot kreikaksi ja latinaisen kään-
j

uöksen. — -2. K u r s i i v i- 1. m i n u s k e 1 i k ä s i-
|

kirjoitukset, kirjoitetut pienillä kirjai-

milla; 10:nnen ja 16:uuen vuosis. väliseltä ajalta.

Tallessa u. 2.000 kpl.

Raamatunkäämiökset. Vanhimmat r. ovat

niitä tärkeimpiä apuneuvoja alkutekstin tutkimi-

sessa. Vanhin ja tärkein on Septuaginta
IS. o. seitsemänkymmentä) : se perustuu alku-

tekstiin, joka en vuosisatoja masoreettista tekstiä

iks. t.) vanhempi. Tämä V:n T:n kreik. käännös
on saanut nimensä legendasta, joka kertoo, että

seitsemänkymmentä (kaksi) juutalaista oppinutta
saapui kuningas Ptolemaios II :n (285-247 e. Kr.)

kutsusta Jerusalemista Aleksandriaan valmista-

maan hänen kirjastoaan varten käännöstä too-

rasta 1. pentateukista (ks. t.). On historiallisesti

todettavissa, että kreikankielinen pentateukki-
käännös todella on syntynjt 3:nnen vuosis. edel-

lisellä puoliskolla Aleksandriassa, ei kuitenkaan
kuninkaan kirjallisista harrastuksista, >aan sikä-

läisten juutalaisten toimesta ja tarpeeksi. Sit-

temmin käännettiin kreikaksi V:n T:n muutkin
kirjat: kaanonin toinen rylimä ..profeetat"', ehkä
v:n 200 vaiheilla ja hagiografeista useimmat
2:sen vuosis. kuluessa, viimeiset, esim. Esterin
kirja, vielä myöhemmin. Septuaginta on siis

kokoelma käännöksiä, jotka eri kääntäjien val-

mistamina eri aikoina ovat alkuperältään ja luon-

teeltaan sangen erilaisia. Kreik. Raamattu, jonka
avulla silloinen sivistysmaailma pääsi tutustu-

maan juutalaisten pyhään kirjallisuuteen, kohosi
varsinkin hellenististen juutalaisten keskuudessa
suureen arvoon ja tunnustettiin yhdenvertaiseksi
heprealaisen Raamatun kanssa. Mutta sen jälkeen
kuin kristityt olivaf sen omaksuneet Raama-
tukseen, alkoivat juutalaiset vieroa ja vihata
sitä. Septuagintan syrjäyttämiseksi valmisti v:n
130 vaiheilla j. Kr. A q v i 1 a, Sinopesta kotoi-

sin oleva helleeni, joka cli kääntynyt juutalai-

suuteen, uuden, aivan sananmukaisen kreik. kään-
nöksen. Eräs toinen kreik. käännynnäinen.
Theodotion. tyytyi korjaamaan Septuagintaa
masoreettisen tekstin mukaan ; sitävastoin ebic-

niitti Symmaehus käänsi V:n T:n kirjat

uudestaan sujuvalle kreikan kielelle sananmukai-
suutta tavoittelematta.

Kristinuskon levitessä sellaisille alueille, missä
ei puhuttu kreikkaa, kävi tarpeelliseksi kääntää
kreik. Raamattua maankielille. Niin syntyivät

.,Septuagintan tytärkäännökset" : muinais-
latinalainen 1. 1 t a 1 a. ehkä 2 :selta vuosis.

asti; koptilaiset, neljällä eri murteella
300-600 ; etiopialainen, 4 :nneltä vuosis.

;

muuan syyrialainen, n. s. syroheksaplari-

nen 7:nnen vuosis. alusta; eräät arabialai-
set, vanhin 8:nnelta vuosis.; armeeuialai-
n e n, 5:nneltä vuosis.: goottilainen, jonka
Ulfilas toimitti 4:nnen vuosis. keskivaiheilla, ja

slaavilaiset 9:nneltä vuosis.

Kun heprean kieli juutalaisten kotimaassakin.
Palestiinassa, kuoli kansan suusta, ei sielläkään

tultu toimeen ilman r:iä. Synagogassa luettuun

hepr. tekstiin cli liitettävä aramealainen kään
nös, joka oli enemmän tai vähemmän selittelevä.

Näin meneteltiin jo Jeesuksen ja apostolien päi-

vinä. Suullisesti esitetyt käännökset kirjoitet-

tiin ennen pitkää muistiin, ja niin syntyivät

t a r g u m i t, arameankieliset käännökset, joita

on säilynyt kaikkiin V :n T;n kirjoihin. Tiir-

keimmät ovat Targum Onkelos ja Jeru-
s h a 1 m i. jotka käsittävät peutateukin, edellinen

2:selta vuosis. j. Kr., jälkimäinen melkoista

myöhempi, ja profeettoja käsittävä Targum
Jonathan, joka lienee saanut lopullisen muo-
tonsa vasta ä:nnellä vuosis. — Osaksi hepr. alku-

tekstiin osaksi targumeihin perustuu eräs arab.

käännös, jonka S a a d j a toimitti 10 :nnen vuosis.

alkupuoliskolla. Samarialainen pentateukki

ei ole raamatunkäännös, vaan muinais-hepr. kir-

joituksella kirjoitettu hepr. alkuteksti, jonka

samarialaiset omistivat itselleen pyhäksi kirjaksi,

kun 5:nnen vuosis. lopulla erosivat juutalaisista

ja perustivat oman uskonncUisen yhdyskunnan.
Tämä teksti, joka noin 6.000 paikassa eroaa

masoreettisesta, on todistettavasti paljon muun-
nettu, mutta sisältää lukuisia arvokkaitakin luku-

tapoja.

Oma historiansa on syyrialaisella raamatun-
käännöksellä. PesitoUa (ks. t.). Edessan kristil-

linen kirkko oli juutalaista alkuperää. Nähtä-

västi olivat Edessau juutalaiset jo ennen kristin-

uskon tuloa toimittaneet syyrian kielelle useim-

mat V :n T:n kirjoista. Tämä V:n T:n käännös

periytyi sikäläiselle kristilliselle kirkolle, joka

sai evankeliumit syyrian kielelle käännetyiksi jo

2:sella vuosis.. muut U:n T:n kirjat myöhemmin.
Länsimailla sai muinais-lat. käännös kilpailijan

uudesta käännöksestä, jonka Hieronymus val-

misti 390-405 noudattaen V:ssa T:ssa pääasialli-

sesti hepr. alkutekstiä. Kilpailua kesti kauan,

kunnes Hieronymuksen käännös, V u 1 g a t a.

13:nnella vuosis. tuli yleisesti tunnustetuksi sekä

vihdoin Tridentin kirkolliskokouksessa 1546

julistettiin katolisen kirkon kanoniseksi teks-

tiksi.

Jo varhaisella keskiajalla heräsi siellä täällä

katolisen kirkon piirissä pyrkimys saada ainakin

osia Raamatusta käännetyksi kansan omalle kie-

lelle. Ensimäiset saksankieliset raamatunkäännös-
yritykset (esim. monseelainen Matteusi ovat

"8:nnelta ja 9:nneltä vucsis. ; englannin kielelle

käännettiin psalmit ensikerran 8;nnen vuosis.

lopulla sekä evankeliumit 9: unella vucsis. John
Wyclif (1324-841 käänsi koko Raamatun kansan-

kielelle; tämä oli ensimäinen uuskielinen raa-
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niatiinkiiinnOs l&iisimaillii. Rnti>k i.iiiinaluii

kääuiiö» jolilaa alkiiii.«ji rJ:niiel(a viio>is.. ja

k<^kiujan Io|iulla kiiniiikaal ju ylliiii»'! Uanska»sii

vlrisf'^! t<>ettivSt kirjustoiliinsa raiiskuiikiflisiä

riU. Saiiioiliiii aikoiliin alkoivat saksaiikiflisnt

r tulla verrattain yleisiksi Saksansa. Slaavilai-

M-llnkiii kielialuMlla toimitettiin lukuisia r:iii

rttNiiiiissä esim. oli Kuainattu ktiannettv kansan
ki-lrlle JO ennen Hussin aikoja. Kirjapainotai-

don keksimisen jälkeen ilmestyi Saksa.ssa vv:n
I4t>ä-l.'r2l välillä 18 |>ainosta koko Raamattua.
22 psalttaria ja 12 muista raaniatnnkirjoista.

R:n historiassa uskonpuhdistus muodostua
uuden k&Xnteen. Iskonpuhdistajieii |>eriaatteita

oli. ettii jumalansana on tarjottava kan.salle sen

omalla kielellä. Luther kii.'<itti tärkeimmäksi
elämäntehtäväkseen kääntää Raamatun kansan!>a

kielelle. Hänen verrattomalla mestaru\idella toi-

mitettu s:iks. Raamattunsa — l". T. ilmestyi ensi-

kerran 1522. koko Raamattu l.S:!4 - tuli ."^aksan

kansan uuden henkisen elämän kulmakiveksi,

mutta sen vaikutus ulottui muuallekin, niissä

uskonpuhdistuksen aatteet voittivat alaa. Lutherin
käännöksen mallisia r:iä syntyi Alankomailla
il'. T. I.i22. koko Raamattu lö26). Ranskassa
<V. T. l.')2;<. koko Raamattu 1530). Unkarissa
il. T. 1541. koko Raamattu 159UI. Tan.skas.sa

<U. T. I.S24. koko Itaamattu 15.501. Islannissa

(V. T. I540. koko Raamattu 1584|. Ruotsissa

(V. T. 1526. koko Raamattu 1540-411 ja Suo-

messa iks. alemp.).

lS:nnen vuosis. lopulla elpyvä lähetysharrastus,

joku johti lähetys- iti raamaMii.-eurnjen perusta-

miseen, otti r. palvelukseensa. Siinä on uusien r :u

luku no|>eaj>ti ka-vunut uunien kielialueiden avau-

tne!>.s;i lähelykselle ik». R a a m a t t ii s e u r a tl.

Suomalainen raama. unkuännös johtua

alkiin.sa UKkonpuhdistuksestu. Mikael .\ ^ r i-

i-ola. Lutherin oppilas, oli selvillä siitä, että

.Suomen kaiisu kehittyäkseen evankeliseksi kan-

«jik-i tarvit-i omak>li«tä Raama:tun. .Jo Witten-
lier;.'is»ä ole«kelles«aiin hän ryhtyi kiiäntämään
r :ta T;ia siioniek~i. Vihdoin 154H ilmestyi ...Se

\V.i T e s t u m e n t i°', painettuna Tukholma.ssa

.\mund I^urit.-»ii|>ojun kirjapainossa. .Mkii-

puheesi-a .\{rrir-<ila viittaa käyttämiinsä lähteisiin

ilmcittaen käiintäneeni-ä ..[luolittain prekain. puo-

littain latinan, saksain ja ruotsin kirjoista sen-

j&lkeen kuin Herran Henki ja .Armo meille lah-

janxa jakanut on". Kreik. alkiiteksti.stu hän on
iu>iirannut Kra-mus Rotterdnmilnisen iks. t.) jul-

knix-maa. trxlennäköisesti sitä. ^okn ilmestyi ISS.*»:

• iilien liittyvä Krusmuk^^n Int. käännös on hänellä

ollut tärkeällä apuneuvona. .Sen ohella hän on
käyttänyt Viilcutnu iks. edellä i. Hänen pääläh-

teeiiiUin ovat olleet ..saksain kirjat" -.o. Lutherin
koko Kanmattii. T:n 1530 painoksena, sekä

Lutherin fiarannettii l°:ii T:n painos v:lta 1541.

.\lkiipuhee.«n mainitut ..ruot«in kirjat" ovat ruot-.

V. T. v:lta 1526 ja koko Raamattu v:lta 1.'.41

A. on OMinnut valita käännöstyötään varten
uusimmat jn [Kirhaimniat lähteet ja on myö.-kin

»•anniit kävttää niitä taitavasti. Kokonaisuutena
k;it-'>ttiii>;i '.n hänen käänii<ikseii>ä kauttaaltaan
1,'illnTiii ln-ii:-iri leiniiiam.i. .Vprieolan päämää-
ränä oli k'iki Itaamatiin käitntäminen »uomen
kieiell». V:n T:n kirjoista hiin julkaisi ensimäi-

«eltsi .,l>awidin Psalttarin" 1551. Psalmien huo-

mentamineoiia ovat Turun kmiliin oppilaat olleet

osjilliMua .liiustenin johdolla. Yhtä kaikki on
tämäkin käännös pääasiallisesti .'\<;rirolan työtä:

JO 1544 ilmesty ue»'ssä ..Rukouskirjassa" hUn oli

julkaissut 40 suomentamaansa psalmia. SenjSl-

keen .Xgrieola epäillen, olisiko varojen puutteessa

mahdollista saada koko Raamattu julkaistuksi

suomen kielellä, siirmennostyössääu rajoittui nii

hin V:n T:n asiin. jotka olivat uskonnollisesti

tärkeimmät tai joita ..on tapana useiniinin ja

enimmin käyttää messuissa ja seurakunnissa".

Nämä suomennokset ilmestyivät 1551 ja 1552

kahtena kirjana; .,\Veisut ia ennustoxet Mosesen
laista ia Prophetista \Vloshaetut" ja ..Ne Prcphe-
tat Ha^pii. Sachar.Ia, Maleaki". Muuta .'Vgricola

ei saanut toimitetuksi suomen kielelle: esteenä

oli taloudellinen ahdinkotila ju ennenaikainen
kuolema. Kun otetaan huomioon ne kappaleet,

jotka sisältyvät Rukouskirjaan, on A<rri<'ola

kääntänyt V:n T;n kanonisista kirjoista miltei

neljännen osan.

Agricolan kuolemasta kului lähes vuosisata,

ennenkuin hänen unelmansa toteutui. Tosin
Kaarle IX. käytyään Suomessa tulustuma.ssa maan
tarpeisiin, määräsi 1U02 kahdeksan pappismiestä,

m. m. piispa Eerik Sorolaiscn. jäseniksi

komiteaan, joka .sai tehtäväkseen suomalaisen
raamatunkiiännöksen valmistamisen. Eikä komi-
teassa oltu toimettomia, mutta työn tuloksia ei

tullut julkisuuteen. Tarmokas piispa Rothovius
ryhtyi heti senjälkeen. kuin oli 1627 Siuipunut

Suomeen, toimiin kipeä.sti kaivatun suomalaisen
Raamatun aikaansaamiseksi. Mutta vasta 1638

hallitus asetti siihen tarkoituk.seen komitean,
johon tulivat tuomiorovasti Eskil Petra' us
ja jumaluusopin lehtori Martti .S t o d i u s

Turusta sekä kirkkoherrat Henrik Hoffman
Maskusta ja Yrjö Matinpoika F a v o r i-

n u s Piikkiöstä. Heidän oli ..tarkistettava, mitä
yksi ja toinen yksityisesti oli toimittanut ja kään-
tänyt, ja missä oli virheitä, muutettava ja kor-

jattava ne. sitten tarkasti ja ahkerasti tulkit-

tava ja käännettävä, mitä ei ennen oltu kään-
netty, seuraten Lutherin viimeksi tarkistettua

käännöstä ja miiulen alkukieliä, .samoinkuin

myöskin ahkeroiden hyvää, puhdasta suomen
kieltä, jota voidaan hyvin yrnmärtiiii kaikissa

Suomen maaseuduissa, ja sitä. että kirjoitustapa

siinä tulee yhtäläiseksi ja samanlaiseksi". Komi-
tea suoritti tehtävänsä nopeasti ja taitavasti.

Painatukseen. joka suoritettiin Tukholmassa
Ilenrich Keiserin kirjapainossa, ryhdyttiin 1040,

ja puolitoista vuotta myöhemmin (1642) ilmes-

tyi vihdoinkin ..Biblia. Se on: Cooo Pyhä
Ramattu S u o m e .\ i". sisältäen, lukuunotta-

matta esipuheita ja liitteitä. 716 suurta folio-

Ichteu ja kuvilla varustettuna. .Aikalaiset oival-

sivat täydellisesti, niikii tärkeä merkkitapaus
.Suomen kansan sivistyshistoriassa oli suomalai-

sen liaamatun ilmestyminen. Niinpä vietettiin

tapahtuman johdosta lieinäk. 31 p. 1642 kiitos-

jumalanpalveluksia kaikissa .Suomen kirkoissa.

Knsirniiistä siiomahiista Raamattua |iHiiiettiin

1.200 kappaletta: noin viisi vuotta inyölieminin

oli koko painoksesta jäljellä vain 170 ka[ipaletta.

Piispa 'Jezeliiis vanhempi huomasi farpin-lliseksi

ryhtyil hankkimaan uutta suomalaista raamatiin-
painfsta. .Sen toimittaminen uskottiin Paimion
kirkkoherralle Henrik .Matinpoika K I o-

r i n II k s e 1 l e. I'. T. valmistui 1683. V. T. 1685,
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jona viioiiiui ilme.styi ,,B i l> 1 i a, Se on Coco
R a m a 1 1 u s n o m e x i. V a s t u <1 e s t o j e 1 1 u

A 1 c u r a m a t t u i n, II e b r e a n ja G r e c a n

j il ! k e n", painettuna Turussa Gezeliukseu perus-

tamassa kirjapainossa. Tämän Ttaamatun koko
iili määrätty niin pieneksi, että sotapapitkin
voisivat sopivasti kuljettaa sitä mukanaan. Se
oli muutenkin ensimäistä paljon yksinkertaisempi;
kuvat oli jätetty pois, selityksiä ja sisällysluette-

loja sui)istettu. Painos oli 2.200 kappaletta,

menekki liyvä. Ei ollut kulunut kalitakymmentä-
kään vuotta, kun jo yleisesti valitettiin suoma-
laisen Raamatun puutetta. JIutta va-sta 1740-

luvulla rylulyttiin toimiin puutteen poistamiseksi.

Kun hallituksen lupaama avustus jäi saamatta,
elidotti Turun tuomiokapituli, että kaikki Suo-

men seurakunnat yhteisesti kustantaisivat uuden
raamatunpainoksen. Pöytyän kirkkoherra Antti
Li zeli uksen toimittamana ja Turussa pai-

neltuna ilmestyi ..Biblia, se on: Coco Pyhä
Raamattu W a n h a n ja Uuden Testa-
mentin s u o m e X i" 1758. Nelitaitekoko on
»aurempaa ja paino selvempää kuin Gezeliuksen
itaamatussa. Tästä Raamatusta, jonka mallin
kaikki seuraavat kirkkoraamatun painokset ovat.

antaa Porthan .seuraavan kiittävän arvostelun:

..Se eroaa edellisistä useitten satojen parannusten
ja oikaisujen kautta. Meidän raamatunkäännök-
semme voi nyt kilpailla parhaimpien kanssa
niistä, jotka muut kansakunnat tähän asti ovat

itselleen hyväksyneet, niin huonossa asemassa
kuin me muuten näytämmekin olevan verrattui;ia

useihin heistä." 4. .500 kappaleen suuruinen pai-

nos oli ennen pitkää loppuun myyty. V. 1776
ilmestyi koko Raamattu suomeksi neljännen ker-

ran, ja tämä painos on ollut Suomen kirkko-
raamattuna meidän päiviimme saakka. Se on
jäljennetty 1758 vuoden Raamatusta; huomatta-
vin eroavaisuus on c-kirjaimen vaihtaminen
k-kirjaimeen suomalaisissa sanoissa, mikä uudis-

tus tehtiin tuomiokapitulin nimenomaisesta pää-
töksestä. Tätä Raamattua painettiin 9,050 kappa-
letta. Sen tekstiä käytettiin muuttamatta niissä

lukuisissa U;n T:n ja koko Raamatun painok-
sissa, jotka sittemmin v:sta 1815 alkaen julkais-

tiin raamattuseurojen, sekä Suomen että Britti-

läi.sen ])ipliaseuran. kustannuksella. Vasta 1850-

luvun alussa heräsi kysymys raamatvmsuomen-
noksen korjaamisesta. Prof. Gabr. Geitlin ja leh-

tori Matth. Akiander osoittivat yhteisessä lau-

sunnossa (..Anmärkniiifrar tili finska Eibelöfver-

.-ättningen", 1853), kuinka kirkkoraamattumme
joka suhteessa kaipasi perinpohjai.sta paranta-
mista. Suomen raamattuseuran johtokunta uskoi
korjaustyön Ylivetelin kappalaiselle, maisteri
Anders \'ilhelm Injjmanille. Hänen korjaamansa
..t'usi Testamentti ja Psalttari'' ilmestyivät 1858
ja ..Biblia, se on Koko Pyhä Raamattu Vanha
ja Uusi Testamentti. Alkuraamattuin jälkeen
:iudestaan ojennettu" 1859. Tämä Intnnanin
..koetusraamattu", jossa oli tavoitettu mehevää,
..ruotsalaisuuden kahleista kirvoitettua" kieltä,

sai osakseen paljon tunnustusta, mutta myöskin
ankaraa vastustusta. Siihen nähden hallitus kat-
soi tarpeelliseksi asettaa 1861 komitean, jonka
tuli Ingmanin suomennoksen johdolla ja huomioon-
ottaen niitä muistutuksia, joita sitä vastaan oli

tehty, sekä .seuraten alkutekstiä ja hyväksyttyjä
käännöksiä, valmistaa uusi suom. raamatunkään-

nös. Komiteaan jäseniksi määriittiin : prol. (.alir.

Geitlin, puheenjohtajana, tuomiorovasti .\. G. Borfr.

Limingan rovasti toht, .). T. Bergh, lehtori

toht. J. G. Lindström, Nurmijärven rov.usti

S. ,1. G. .Smaleu. Taivassalon rovasti K. J. Helan-
der, ja kappalainen, teologian lis. A. V. Ingman.
Viimeksimainittu, joka ei voinut hyviik.syä komi-
tean noudattamaa periaatetta korjata ainoastaan
ilmeiset virheet vanhassa suomennoksessa, ei

ottanut osaa komitean töihin, vaan työskenteli
omin päin tultuaan selitysopin professoriksi.

Kovasti Smalenin ja prof. Geitlinin kuoltua sai

komitea 1871 lisäjäsenikseen lehtorit .1. V. ,Johns-

sonin ja O. II. Cleven sekä 1879 lehtori Lind
.Strömin ja rovastien Bergliin ja Helanderin kuol-

tua sekä tuomiorovasti Borgin erottua, prof.

G. .lohanssonin ja K. A. R. Töttermanin sekä
V. t. kappalaisen F. Reohardtin. Vv. 1869-86 ko-

mitea sai vähitellen julkaistuksi \':n T:ii suo-

mennok.sen. Viimemainittuna v. kokoontunut kir-

kolliskokous ei tätä käännösehdotusta hyväksynyt
sen keskentekoisuuden ja epätasaisuuden vuoksi.

Päätettiin asettaa uusi komitea, johon valittiin

piispa G. Johansson, prof. K. A. R. Tötterman,
kirkkoherra F. Rechardt, lehtori J. Scluvartzberg

ja maisteri Edv. Stenij sekä kielentarkastajaksi

toht. A. Genetz: myöhemmin tuli komiteaan edel-

listen lisäksi kirkkoherra, toht, .J. I, Gummerus.
Komitea alkoi LT:sta T:sta; siitä valmistui suo-

mennos vihdoin 1912 esitettäväksi seur. v:n kir-

kolliskokoukselle, joka hyväksyi sen toistaiseksi

käytettäväksi. U:n T:n suomennoksen valmistut-

tua ryhtyi komitea, jolion nj-kyään kuuluvat
tuomiorovasti J, Selnvartzberg. prof. Edv. Stenij

ja Arthur Hjelt sekä (v:sta 1906 kielentarkas-

tajana) toht. Juliani Aho. kääntämään \' :aa T:ia
ja julkaisi 1914 käännöksen psalmeihin. — Suurin
osa V:sta T:sta sisältyy eri henkilöiden uudes-

taan suomentamana ..Raamatulliseen lukukir-

jaan" (ilm. 1912). [Arthur Hjelt. „Suomalaiseri

raamatun historia" (Oma ^laa V, s. 374-391).

sama. ..Mikael Agricola LTuden Testamentin kään-
täjänä" (1909).]' Ar. n.

Raamatunselitysoppi ks, H e r m e n e u-

t i i k k a. vrt. R a a m a t n n k r i t i i k k i.

Baamatunsuomeiinos ks. R a a m a t u n-

käännökset.
Eaamatuntelisti. 1. Vanhan testamen-

tin teksti. V:n T:n nlkiiperäi.set käsikirjoi-

tukset, jotka jo vuosisatoja ja -tuhansia sitten

ovat hävinneet, eivät olleet laaditut samanlaisilla

kirjoitusmerkeillä, kuin mitkä nyt esiintyvät

hepr. Ra;,matussa (ks. Heprean kieli ja
kirjallisuus). Siirto meidän a-allemme säi-

lyneihin neliökirjoituksella laadittuihin kä-sikir-

joituksiin suoritettiin mitä suurimmalla linolella

ja tarkkuudella. to<lenniiköisesti jonkun verran

ennen meidän ajanlaskumme alkua. Neliökirjoi-

tuksessa sanat kirjoitettiin toisistaan erilleen,

stroofijako suoritettiin V:n T:n runollisissa

osissa. Ääntiö- ja välimerkkejä ei ollut, vaan

ääntiöt luettiin vanhan perintätavan mukaisesti.

Vasta D. s. masoreetit ottivat käytäntöön
ääntiö- ja välimerkit 1. ,,aksentit" (ks. M a s o r a).

Nykyisen lukujaon tapaamme v:i-sta ..Versio vuT
gata"ssa. johon sen sovitti 1200-luvulla Canter-

buryn arkkipiispa Stephen Langton ja josta se

otettiin yhteen hepr. käsikirjoitukseen n. 1330.

Se esiintvv reiiiuian merkittvnä rahbiiniraama-
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iii^sa tläI6i. tuli sitten polyglottiriiuinattiiihiti

j;i v:u ir<7l jiilk««ii muihinkiu luiiiioksiiii.

Viir>syjako« kUylettiin jo Talniiidiu (ks. t.)

>yutyiiii>aikoiun. Nxkyineu viirssyjako esiintyy

ensi kerran eräiissii psalttarisia 1563. koko
V :**« Tissa 1571. Kirjapainotaito suuresti va-

kiinnutti r:iä. Yksityisiä \' :n T:n o»ia |>ainet-

tiin ensi kerran hepreaksi HT7-S7: koko V. T.

Soncinossu 14SS. Vv. löll>-17 ilmestyi n. s.

kuuipluteiisiuen (mlyglottiraaniattu (ks. t.l.

Xykyl^teu painosten ..textus rei-eptus" perustuu

paiuok!<een. joka ilmestyi Amsterdamissa lUOl ja

10(57 varustettuna Job. Leusdeuiu esipuheella.

Uusia itsenäisiä tek>tijulkuisuja ovat toimittaneet

S. Buer yhdessä F. Delitischiii kuussa. Chr. Gins-

burp ja R. Kittel. \iimeniainitun painos on

vi, ru^iettu tekstikriitillisillä alinuiistutuksilla.

joi~»a esitetiiuu myös vanhojen kuiinnöksicn luku-

taitoja sekä tekstikorj.iUsehdotuksia. — 2. U u d e ii

testamentin teksti. Alkuperäiset l' :n T:n
käsikirjoitukset näyttävät jo aikaisin joutuneen

häviöön. Ne olivat laaditut uusiaalikirjoituk.sell.i.

s. o. suurilla kirjaimilla papyrukselle t. perga-

mentille ilman välimerkkejä ja sananvälejä.

.Xieksandriaiainen diakoni Eutalios jakoi (n.46'2|

tekstin riveihin, joista kukin sisälsi niin moutn
-nnaa. kuin oli lausuttava pysähtymättä. Uuden
rivin sijasta käytettiin sittemmin pisteitji. joiden

nojalla siirryttiin varsinaisten välimerkkien käyt-

töön. Jo aikaisemmin oli kuitenkin eri paikoin

käytännössä luku- ja perikooppijako. Nykyisen '

lukujaon alkaja on todennäköisesti yllämainittu

Stephen Lanfjton ; värssyjaon sanotaan olevan

aikuisin oppineesta pariisilaisesta kirjanpaina-

jasta Kob. Estienuestä (Stephanus). Vanhimmat
painetut U:t T:t (n. s. ediliones principcs)

ovat komplutensinen Raamattu (ks. Poly
>; I o 1 1 i r a a m a I t UI ja Erasnius Rotterdami-

laisen l'il6 Baselis.<^a julkaisema painos. Yleisim-

min käytetty U:n Tmi kreikankielinen laitos on

varsin vähäisistä kriitillisistä ansioistaan huoli-

matta ollut kirjaiipuinajttin Bonaventuran ja

Ahr. Elievierin Ix-idenissä 16'J4 ensi kerran jiil-

kaii«enia teksti, jota 10:i:S ilmestyneen 2:sen pai-

noksen esipuheessa sanotaan ..kuikkien hyväksy-

ir.uksi tekstiksi" (..textus ab omnilius receptus".

siitä »en nimitys ..textus receptus"). Tähän teks-

tiin |>erustui meidänkin entinen kirkkoraamat-
tumme. Tärkeimpiä kriitillisiä U:n T:n krcik.

painoksia ovat julkaisseet K. Tischeiidorf (v:8ta

1841 8 painosta) sekä Cambrid(;en professorit

B. V. \Vestrott )u .\. Ilort. joiden käänteentekevä

„The ne» testament in the oripinal ftreek" ilmes

tyi kahtena osana 1881. Uusin merkkiteos tällii

alalla on H. von .Sodeniii suurisuuntainen kaksi-

osainen teos ..Hie Seliriften des Neucn Testa-

mcnUt in ihrer äittrsten erreicliliareii Textjiestalt

herj.'e»tellt auf <jrund ihrer Textf;escliichte"

<1U02-1:{|. E. N<»tle on julkaissut ansiokkaita, pai

jon käytettyjä pninoksia taskukokoa. (Ar. II.)

Raami < riiot«. riim\. kehys.

Raami- I. kehäsaha ks. Saha.
Baaoi I. traani iruots. tran), kokonaisista

pikkukaloista iks. K n I a n r u n v a) j» suurem
pien kah.jen. esim. turskan ja haikalojen muk
sasta saatu, mutta etenkin hylje- ja valaseläiu

ten nahanalaisesta ru^vastu sujutettu öljy. Kokon
mukseltnan kaikki r. laadut 'ivat plyseridejä.

mutta niitalliivät tavulliHteii raHvahappojen liHäkxi

useita erikoisesti niille ominaisia lajeja. Väri

lajista ja puhdistu.sasteesla riippuen vaaleankel-

taisesta tuiniiianruskeaan. Oin.-p. O.aii-U.tio. —
Suurin osa r:ia saadaan valaista ja päätuolanio

on siten norjalaisten käsissä iks. N o r j a. palsta

1284). R:in käytetiiän parkitukseen ja nahan-

voiteeksi, sitäpaitsi halvan saippuan valmistuk-

seen. villaiirasvaamiset>n ja konevoiteeksi. Hie-

noin laatu kala-rMU on lääkkeeksi käytetty kalan-

maksaöljy (ks. t.). (/. Va.)
Raasepori (ruots. Rasebor^). 1. Linna,

jonka rauniot sijait.'-»vat Snappertunau kappe-

lissa R:ii kruununtilan maalla 1 km siitä itään

R;n joen koillisraiinalla. R;ii soisahduslaiturilta

n. 7 km kaakkoon. — R:n linna on tculeniiiiköi-

sesti drotsi Ho Joninpoika Gri|)iii rakoiiiuittama

1370-luvulla. Ensikerran sen nimi esiintyy i:!78.

Perustajan testamentin toimeenpanijat luovutti

vat sen 1H88 kuninfrJitar Marfzarcotalle. R. cli

sittemmin vuoroin voutien tai liniianpäälliköidoii

hoidossa, vuoroin liijinityksenä eri ylimyksillä.

Vv. 1440 ja 1441 se annettiin liiänityksenä Kaarle
Kuuutinpoika Bondelle. joka ei elitiiiyt kuiten-

kaan saada sitä huostaansa, ennenkuin se 1442

joutui Krister Niilonpoika Vaasalle ja hänen
perillisilleen. Kun Kaarle Knuutinpoika. jonka
iiallussa R. oli ollut 144r)-ri7. oli Hfi.") toislaini

seen pakotettu luopumaan Ruotsin kuninkuudesta,
sisältyi R. lääneineen hänelle korvaukseksi annet-

tuihin alueihin. Siellä liiln piti hoviaau .seuraa-

vat kaksi vuotta, saatuaan linnan haltuunsa

vasta muutamien kuukausien riidan jälkeen

Turun piispalta Konrad Bit/.iltä. jolle se vähää
aiemmin oli läänitetty. Sitten R. joutui veljek-

sille Laurens ja livar Akselinpoika Tott. Kun vii

memainittu riitaantui valtionhoitaja Sten Sturen

kans.sa. peruutettiin R. 1487 kruunulle, jonka

huostaan se joutui kuitenkin vasta lyhyen, Knut
Possen johtaman piirityksen jälkeen. Tästä nl

käen linna oli valtionhoitjijan hallussa ja se

kuului hänen läänityksiinsä Hannu kuninkaan-
kin vallassa ollessa. Sten Sturen kuoltua se liUl-

nitcttiin l.'>04 Tönne Eerikinpoika Tottille. joka

jo ennestäiin, v:sta 1491) oli R:n päällikkönä, ja

joka pysyi linnan herrain vaihdellessa tällä pai-

kalla V :een 1.t13. V;sta 1.50,'> R. kuului valtion-

hoitaja .Svante Sturen ja hänen kuoltuaan ,Sten

.Sture nuoremman läänityksiin. V. li)2.'! sen vai

loittivat Kustaa Vaasalle Eerik ja livar Flemin-
gin joukot. R:n puolustajana oli silloin tansk.

Tile Cislesson. ja taistelu näyttiiä olleen melkoi

UoaHi^piiriM ruiiiiMil.
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sen tuima, sillä linnau tiedetään siinä kärsineen
tuntuvia vaurioita. Se aiottiinkin jo hyljätä ko-

konaan, ja Nils Grabbe. joka Kustaa Vaasan alku-

vuosina oli R :n voutina, ryhtyi kuninkaan käs-

kystä rakennuttamaan uutta linnaa lähelle nyk.
Tammisaarta (ks. t.). mikä työ kuitenkin pian
keskeytyi. R. joutui nimittäin lääneineen 1528 (?)

Uiänitykseksi Eerik Flemingille, jonka aikana
linna l.i:iO-luvulla korjattiin osittain asuttavaan
kuntoon. R. peruutettiin lopullisesti kruunulle
1540. josta alkaen kuninkaan voudit sitä bcitivat.

V. 1553 siirrettiin R;n lääniu hallituksen keskus
Helsingin vasta perustettuun kuninkaankarta-
noon. Linna jäi asumattomaksi ja alkoi rappeu-

tua; sen häviötä edisti vielä myöhemmin sattu-

nut tulipalo. R:n linna ei ollut enää. kuten
tarinat kertovat, keskuspaikkana R :n kreivikun-

nassa (ks. t.), jonka omistajien kartano sijaitsi

lähellä Tammisaarta iks. t.i. — R. on, kuten
.Junkarsborgin ja Grabbackan (ks. n.) linnat, ra-

kennettu otaksutun ikivanhan, Lohjan vesiä myö-
ten Sisä-Hämeeseen johtavan kulkuväylän lähei-

syyteen. Tämä väylä oli jo kuitenkin menettänrt
R:n perustamisaikana merkityksensä. Linnan
a.sema jäi näin ollen strategisesti mitättömäksi,
jonka vuoksi R. ei koskaan ole ollut poliittisesti

erikoisemmin huomattava. Länsi-Uudeumaan hal-

linnon keskustana (ks. Raaseporin lääni)
ja useiden vaikutusvaltaisten ylimysten läänityk-

senä on sillä sentään tärkeä sija Suomen keskiajan
historiassa. Mainittava en myös R:n päällikkö-

jen itsenäinen, etenkin kauppasuhteita koskeva
kirjeenvaihto Tallinnan kaupunginviranoniaisten
kanssa. Suurempia sotatapahtumia ei linnan
edustalla ole sattunut. Edellämainittujen piiri-

tysten (1487 ja 1523) lisäksi mainittakoon, että

liuna kesällä 1437 nävttää olleen merirosvojen
hallussa. V. 1488 tehtiin lähellä linnaa Präst-

holmenin (ks. t.) rauha. R:iin liittyy myös
muisto Kristian II :n verilöylyistä: sen edustalla

mestattiin nimittäin 20 p. jouluk. 1520 piispa

Hemming Gadd ia linnan entinen päällikkö Xiilo

Banör. — R:lla oli oma pappinsa v:een 1544 ja

sen puukappeli revittiin vasta 1552. Linnan vie-

rellä näyttää keskiajalla olleen vähäinen kau-
punki tai kauppala, jota nimitetään milloin R :ksi,

milloin Snappertunaksi, ja joka ensi kerran mai-
nitaan 1414 ja sittemmin vielä 1550 Suomen
kauppa- ja purjehdussäännössä.
R:n rauniot ovat 13.5 m korkealla kalliolla,

joka linnan perustamisaikana lienee ollut meren
saarena. Sittemmin se on ympäröity vallihaudalla,

jonka ulkopuolella on tavattu kolminkertaisen
paaluaidan ja sisäpuolella kivisen ulkovallin

jäännöksiä. Luonteeltaan se on varustettu asuin-

rakennus ja suunnittelultaan se kuuluu keski-
aikaisten linnojen toiseen aikakauteen (ks.

Linna), Päälinnan muodostaa kallion reunoja
kiertävä 3-5 m paksu, harmaakivestä tehty kehä-
muuri sen sisäpuolelle kolmeen kerrokseen sijoi-

tettuine asuin- ja talousrakennuksineen, joiden
keskeen jää melkein suorakaiteinen linnanpiha.
Kehämuurin kaakkoisnurkassa on, muinoin arva-
tenkin muuta linnaa korkeampi, pyöreä torni.

Linnanpihaan idästä päin johtavaa porttia suo-
jaa kahteen pihaan jaettu esilinna: sellaisen

jäännöksiä on myös linnan eteläisellä, meren-
puoleisella sivulla, Vv, 1890 ja 1893 korjattiin
rauniot hallituksen myöntämillä varoilla. Lin-

43. vn. Paineltu ^U 15.

nan pihat ja huoneet puhdistettiin sorasta ja
muuri vahvistettiin sementityksellä. Matkailija-
yhdistys on raunioiden läheisyyteen 1893 raken-
nuttanut matkailijamajan. [Torsten Hartman,
,,Rascborgs slotts historia" (Skrifter utg, af

Svenska litteratur.sälbik. i Finland XXXIII, 1890),
Julius Ailio, „Raaseporin linnanrauniot" (Suo-

men nähtävyyksiä 2, 1905),]

2, Valtion omistama, vuokralle annettu päätalo

ja everstin säteritila Snappertunan kappelissa 6

km kaakkoon R :n seisahduslaiturilta, käsittää

4.e('4! nmnttaalia, n. 900 ha. R:n linnan yhtey-
dessä lienee jo keskiajalla ollut karjatalo; ensi

kerran se mainitaan 1523. .Se oli v:sta 1556 pie-

nen kartanoläänin pääpaikkana, kunnes läänin
keskukseksi 1559 tuli ,,Uusi R," lähellä Tammi-
saarta: kuului v:sta 1569 R:u kreivikuntaan ja

miiärättiin reduktsionin jälkeen 1680 Uudenmaan
ja Hämeen rakuunarykmentin everstin asuin-

tilaksi,

3, Seisahduslaituri Hyvinkään-Hangon radalla

Karjan ja Tammisaaren rautatieasemien välillä,

A. Es.
Raaseporin kihlakunta käsittää Inkoon, De-

gerbyn, Karjan, Mustion, Karjalohjan, Samma-
tin, Pohjan, Tammisaaren (maa.seurak,), Snap-
pertunan, Tenholan ja Bromarvin kunnat Uuden-
maan lääniä. Pinta-ala (maata) 1,752,; km-'

;

väkiluku V. 1908 32,131 henkeä (= 18,j l:täkm=:iä
kohti),

Raaseporin kreivikunta läänitettiin 1569
vapaaherra Sten Eerikinpoika Leijonhuf\Tidin

leskelle, Ebba Lilliehöökille ja hänen jälkeläisil-

leen : V, 1571 määrättiin, että R, k, käsittäisi

Raaseporin linnan ja siihen kuuluvat tilat.

Tammisaaren kaupungin ja kartanon, Karjan ja

Inkoon pitäjät sekä joukon tiloja Lohjalla,

yhteensä n, 480 taloa: kreivikunta peruutettiin

1680,

Raaseporin lääni. Tämänniminen lääni oli

olemassa vielä uuden ajan alussa ja käsitti länti-

sen osan Uuttamaata: v:sta 1556 se oli osana
Juhana herttuan herttuakunnasta,

Raaseporin rovastikunta käsittää Kirkko-
nummen, Siuntion, Inkoon, Degerbyn, Karjan,
Snappertunan, Mustion (tehtaanseurak.t. Pohjan,

Tammisaaren, Tenholan. Brcmarvin ja Hangon
seurakunnat Porvoon hiippakuntaa.

Raaseporin tuomiokunta käsittää .seuraavat 4

käräjäkuutaa : 1. Pohja. Tenhola ja Bromarvi
sekä Tammisaaren ja Hangon maa.seurakunnat

;

2. Inkoo ja Degerby: 3. Karja. Snappertuna ja

Mustio: 4. Karjalohja ja Sammatti. Turun hovi-

oikeuden alainen.

Raastupa (niruot*. rapstuva). se huoneisto,

jossa raastuvanoikeus pitää istuntojaan.

Raastuvankokous on kaupunkikunnan päätös-

valtaisten jäsenten kokous maistraatin edessä

kunnallisten asiain ratkaisua varten. Jos kau-

pungissa ei ole valtuusmiehiä, pidetään r. kesä-

ja joulukuussa määräasiain käsittelyä varten,

sekä silloin, kun maistraatti katsoo sen tarpeelli-

seksi tai kuvernööri niin määrää. Jos kau-

pungissa on valtuusmiehet, pidetään joulukuussa

r.. jossa valitaan kaupunginvaltuusmiehet, tak-

soitus- ja tarkastuslautakuntain jäsenet ja tilin-

tarkastajat sekä määrätään vähintään 3, kor-

keintaan 5 v :ksi kerrassaan, kuinka suuri määrä
tuloista pidetään vastaavana yhtä veroäyriä.
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Muin* aikoina pidetft&n r.. kun juku sellainen nsiii,

joka on r:ssji käsiteltiivii, tulet» esiin. A'/. K.

BAAStuvanoikeus, ki)ui>unkioikeuspiirin tuo-
"""-<' " toisinaan on pienellä kaupunpllu tai

i vain jiirjestysoikeus iks. t.i. joka

vieensit maistraatin toimialaan kuulu
VI» asioita, kuu tau-s oikeudellisin asioitu kiisitte

tee a.'-ianoniainen kililakiiiinaiioikeus. It:npulieen-

!
', ijana on pormestari, muutaniiiisa suurimmissa

K.i :|'Un<;eisea uikeusporniestari. ja jäseninä vii-

luiltaan kaksi rautimie»tii. joista toinen tav.

»ikeus-, toinen kunnallisneuvosmies. K. voi olla

jaettuna osustoiliin. jolloin kuitenkin snninn osiu^-

ton tule« aina hoitaa kaikki vapaaehtoisen oikeu-

Jenboidou I. ilmoitusasiat (lainhuudatus-, kiin-

nitys-, holhous- y. m. asiatl. ks. Neuvos-
m i e s. El. K.

Baasuli, kylii VenäjKn rajalla Raudun pitä-

:--.!. n. 10 km kirkolta. Iliitolanltaasulin (ra-

K. '.illa olevani radan Suomen puoleinen pääte

kuiiiu, josta rata tulee jatkumaan Ijempanhm ja

Toksovan kautta Pietariin. Suomen puolella rata

tulee käymään l<:sta Vuoksen yli Kiviniemen
solinien kohdalla, josta Käkisalmen kautta Hii-

tolaan. — Tulliasema. /.. II '•.,<.

Haate i Mtnyanlhes Irifo-

liatai, jokseenkin kookas,

soilla ju soisilla rannoilla. ^ii

usein vedessiikin yleisesti

kasvava Grntianflrca'' heimon
kasvi. Kukat tertussa, val-

keita, terälelidet hyvin kar-

vaisia. Lehdet S-.sormiset.

Lehtiä kävtetään lääkkeeksi. ->•<

Ä. L.

Baateluhampaat ks. V e-

t o <> I ä i in e t.

Baatelukas7it ks. L i-

h a II 8 \ ö j ä k a 8 V i t.

Baati iniriKits. rap). 1.

Varhemmin Huotsiii kunin-

kaan neuvonantujakunta 1.

valtakunnaiineuvMsto. V:a 1720 hallitusmuodon
mukaan tuli kuninkaan hallita valtakuntaa neuvos-

kunnan neuvclln. eikä siis ilman, vielä vähemmin
vaxtoin. neuvoskunnan mieltä. V:ii 1772 hallitus-

murtdon 4 §:ssil säädettiin, eitä valtakunnanneu-
vostoon tuli kuuluu 17 jäsentä, joiden tuli antaa
neuvoa milloin kiiniiiiias sitä pyysi, paitsi muuta-
missa määrätapauksissa, joissa kuningas oli velvol-

linen kuulemaan neuvoston mieltä. V:n 1780 yli-

distvH- ja vakuuskirjuo miikiuin kuninjras sai val-

lan miliirätä neuvosten luvun, ja Kustaa III tul-

kitsi tämän määräyksen niin. ettei hän rlliit vel-

vollinen pitämään neuvoskuntaa, jonka tähden hän
»en hajoitti. 17S2 v:n valtiopäivillä hyväksyi
kolme säätyä tämän tulkinnan, joten neuvostoti

ei enllä .Suomen joiituesRa Venäjän vallan alle

ollut olemimsa. — 2. Ne miehet, r. -miehet, jotka
(HjrmeHinrin ohella kuuluvat maistraattiin tai

rä.-i-tiivaiioikeiiteen. Kl. K.

Raatiherra ka. V a I t a k u n n a n n e u v o s.

Baatibuone k*. Raastupa.
Baatimiea kn. Neuvosmies.
Boatokuoriataet iSUjthn/, leveitä, litteähköjä,

nuijiis.-irvisia kovakuoriuisi-i. jotka värillään ovat

mu.ttia; vain ylidellä meikäläisellä lajilla, .S. //lora-

cirulla on kirkkaanpunainen etiiselkä. Ne elä

vät fnikkineen raadoissa. Toukat ovat leveitä,

Raalr.

mustia, taaksepäin suippenevia, muistuttaen jon-

kun verran siiroja. Poikkeustapauksissa nuiiita-

niat r. voivat elättää itseään juurikkailta, kaa-

lilla, apilaalla y. m. viljelyskivsveilla. voivatpa

siten aikaansaada melkoista vahinkoakin. Tällai-

sina tunnetaan ,*>'. oi»ira ja .s'.
I Plioxiilitifia) iilrala.

Meillä 13 lajia. Kuva liitteessä K o v a k u o-

r i a i s i a I. V. S-s.

Banttamn, Juhani iIRllOOK iiiaallikko-

saarnaaja. Toimiessaan katekeettana Karesuan-
non seiirakunna.ssa Pohjois Ruotsissa R. jou-

tui ottamaan tehokkaalla tavalla osaa h. L. La^stji-

diuksen alkamaan uskonnolliseen lierätysliikkee-

scen. Hänen .lukkasjärven kylä.ssä v:sta 1848

alkaen pitiimillääii ..kouluksi" iiimitetyillil har-

taustilaisuuksilla oli liikkeen loviiiniiselle pe-

rustuva merkitys. Terävä-älyisenä ja luoiiteel-

taan arvokkaana tämä La?stadiuksen eiisiniiiineii

työtoveri nautti la>stiidiolaisten keskuudessa puo-

len vuosisadan kuluessa erinomaista kunnioitusta,

käyttäen kaiken vaikutusvaltansa liikkeen jäsen-

ten kokoamiseksi evankeliseen henkeen kiusitetyn

opin ympärille. [J. A. Maunu. ..Lars Levi La!sta-

dius"' (18911.] A. J. Pä.
Raavaan saivartaja ks. Saivartajat.
Raavas - Manta, nautaeläin.

Raaveltuukki isaks. Knvcntuch). purjepalt-

tina, paksu, tiheä, kaksivartinen pellavakanpas.

E. J. S.

Raa-Winterhjelm, Hedvig Charlotte
I l.^iiiy- 19(17), näyttelijätär, omaa sukua Fors-
man. Heriitti jo nuorena Tiikliolniaii Ku-
nink. teatterikoulussa luiomiota lahjakkuiulellaaii;

esiintyi aluksi maaseudulla Ruotsissa, vieraillen

Suomessakin, oli, inenlyaiin naimisiin F r i t h i o f

R aan (ks. t.) kanssa, kiinnitettynä Helsinjjin

Ruots. teatteriin 1867-72 (harjoitti näytäntökau-
tena 1870-71 opintoja ulkomailla) .sen etevimpänä
naispuolisena voimana. Multa hän tuli vaikutta-

maan ratkaisevasti .Suomalaisenkin teatterin syn-

tyyn, [»erehtyen lyhyessä ajassa suomen kieleen

ja esiintyen 10 p, tonkok. 18(^9 Leana Kiven saman-
nimisessä kapiialees.sa niin suurella menestyk-
sellä, ettii tämä näytäntö laski ensimäisen perus-

tuksen kansalliselle näyttämöllemme ja kumosi
sen väitteen, ettei muka korkeampi näytelmätaide
voisi menestyä suomen kielellä. Vv. 1870, 1872 ja

187,"$ rouva R. esiintyi vielä useita kertoja suo-

meksi sekä piiäkaupunpissa että maa.seuduUa.
Miehensä Raan kuoltua 1872 hän esiintyi enim-
mäk.seen Oööteporissa ja Kristiaaniassa, inntta

mentyään 1874 toisiin naimisiin norj. kirjailijan

Kristian Anastas W i n t e r h j e 1 m i n

kanssa hän erosi teatterista ja antoi senjälkeen

vain vierailunäytiinlöjä. m. m. .Suomessakin, Snom.
teatleri.ssa (I87V), 1880. 1804). Toimi sitteimnin

Tukholmassa dramatiikan ja lausunnon opetta-

jana, ohjaten useiden suomalaistenkin näytteli-

jöiden opintoja. Myöskin hän on kääntänyt ruot-

siksi suom. runoutta. — Rouva R.-W. oli suuri

laiteilijaluonne. joka kykeni tenipaainaan mu-
kaansa yleisön varsinkin traa^.'illisilla osillaan. Hä-
nen loistoosiaan olivat: Katri ,,Daniel Hjorfissa,
|{e(.'ina v. Kmmeritz ja ennen kaikkea Lea. Lady
.Macheth, I)esdemona. Ofelia. OrI<''ans'in neitsyt.

.Suppho, Klisalieth ja Maria .Stuart Schillerin

,,Maria Stuarfissa, Adrienne Leeouvreur. rouva
Alving ja rouva Inger Ihsenin näytelmiRSä, y. m.

n. Krn.
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Baba /-ö-y (gaks. Faah) . joki Itävalta-

Unkarissa, alkaa Steiermarkissa. virtaa eteläiiii,

itään. lopulta koillista pääsuuntaa haarautuen
Sopronin komitaatin rajan yli tultuaan kah-

teen haaraan; 398 km. josta Unkarin alueella

271 km.
Babarberi ks. Raparperi.
Rabat (myös Hibaf. Hhat, Slah Dsedid), kau-

punki Marokossa, Atlantin valtameren rannalla.

Bu-Regreg-joen vas. puolella, saman joen oik.

rannalla olevan Saleh nimisen kaupungin keralla

47,000 as. (1910), joista n. '/a viimemainitussa.

Kaksi sulttaanin palatsia, linna, raunioita. Huo-
mattavaa matto-, huopa-, nahka- ja saviastia-

teollisuutta. Satama huono. — R. perust. 1184.

Babatti iransk. rabat [de prix]). 1. Hinnan
alennus suurempia määriä ostettaissa tai kätei-

sellä maksettaessa. — 2. (ransk. rabatte), kasvi-

1. kukkalavake.
Babbe. 1. Frans Johan E. (1801-79),

lääkäri, historiantutkija ; yliopp. 1820, lääketiet,

tohtori 1832; piirilääkärinä Oulussa 1833-34;

v:sta 1834 lääkintähallituksen kamreerina, ajoit-

tain myöskin sihteerinä. R. tuli tunnetuksi moni-
puolisista isänmaallisista harrastuksistaan; hän
oli Societas pro fauna et flora fennica seuran.

Suomalaisen kirjallisuuden seuran, Suomen lää-

käriseuran ja Suomen hist. seuran perustajia

ottaen monella tapaa osaa niiden toimintaan

;

erityisesti hän harrasti historiaa koskevien tie-

tojen keräilemistä; julkaisuja: ..Finlands medi-
cinalförfattningar" (3 osaa 1837-46. 4:s 1874).

..Öfversigt af nativiteten, mortaliteten och folk-

mängden i Finland för tiden frän 1751 tili 18.50"

(Hist. arkisto. II-IV), muutamia elämäkertoja
kokoelmassa ,.Finlands minnesvärda män"y. m.;
käsikirjoituksena häneltä jäi Suomen lääkintä-

historia; testamenttasi 10.000 mk. ..Hist. arkis-

ton" ylläpitämiseksi.

2. Fabian Fredrik R. (1803-62), virka-

mies, lahjoittaja, edellisen veli, yliopp. 1822, pal-

veli senaatin virkamiehenä v:sta 1835; lahjoitti

koko omaisuutensa (n. 56,000 Smk.) Suomal. kir-

jallisuuden seuralle. J. F.

Rabbelugn ks. Takamaa.
Rabbi ihepr., = ..herrani, mestarini"; rab -

suuri), juut. opettajien ja oppineitten kunnia-
nimitys.

Rabbiini, juut. seurakunnan uskonnonopettaja.
Rabbiinilainen kirjallisuus ks. Juutalai-

nen kirjallisuus.
Babdomantiikka (kreik. rabdos = sauva, ja

nian(f'i« = ennustus!, oksista ennustaminen, maan
kätkössä olevien salaisuuksien etsintä taikavirven
avulla, ks. Kai v onka t sonta.
Babelais Irabli'], Francois (s. luult. 1494.

k. 15.53 t. 1554). ransk. renesanssin merkillisim-
piä kirjailijoita etupäässä satiirin alalla. Tiedot
hänen monivaiheisesta elämästään ovat useissa
kohdin puutteellisia, vaikka Pariisissa 1903 pe-

rustettu erityinen R.-seura ja lukuisat tutkijat
ovat koettaneet luoda siihen valoa. R.. joka syn-
tyi Chinon'in maakylässä Tourainessa. aloitti

opintonsa fransiskaanimunkkina. mutta karkasi
luostarista saadakseen vapaammin tutkia tie-

teitä ja elämää. Harjoiteltuaan lääketieteellisiä

opintoja Montpellier'ssä hän palveli sairaahin
lääkärinä Lyon'issa 1532. joutui humanistien pii- i

riin. painatti erinäisiä oppineita teoksia, alma-
|

Francois Rabelais.

nakkoja ja kansankirjasia ja sai tohtorin arvon
1537. Hän osasi hankkia itsellensä mahtavia suo-

jelijoita, kuten piispa d'Estissacin ja kardi-
naali du Bellay'n. Viime-
mainitun mukana R. kävi
Roomassa ja sai 1536 paii

viita synninpäästön luos-

tarista karkaamisestaan.
Senjälkeen hän toimi ka
niikkina Saint Mauriss:i

mutta jätti pian sen vi

ran ja oli lopulta pako-
tettu pakenemaan maasta.
\. 1546 hän oli kaupungin
lääkärinä Metzissä. Pääs
tyään sitten Henrik II: n

suosioon hän antautui jäl-

leen hengelliseen virkaan
ja toimi n. 1550-52 Meu-
don'in kappalaisena. Hä-
nen viimeisistä vuosistaan ei ole tarkkoja tietoja.— R:n tiedonhalu ja uteliaisuus oli rajaton. Hän
oli samalla kertaa humanisti ja lääkäri, tiede-

mies ja seuramies. Hänen maailmankatsomuk-
sensa oli avarampi ja vapaampi kuin hänen ai-

kalaistensa yleensä. Ainoastaan korkeiden suosi-

jain turvissa hän saattoi julkaista laajan teok-

.sensa ..Gargantua et Pantagruel"in, jossa hän roh-
keasti vitsoo aikansa heikkouksia. Se on viisi-

osainen romaani, jonka perusaihe on .saatu van-
hasta kansantarinasta, mutta joka R:n käsissä
ou paisunut omituiseksi. burleskimaisek.«i kuva-
sarjaksi. Sen 4 ensimäistä osaa ilmestyi 1532-52;
viimeinen, 1564 ilmestynyt osa on luultavasti

toisen miehen käsialaa ja käännös Sebastian
Brantin teoksesta .,Das Narrenschiff". Gargantua
ja hänen poikansa Pantagruel ovat kansansatu-
jen jättiläiskuninkaita, lapsesta saakka suunnat-
tomia syömisessä ja juomisessa sekä kaikissa

muissakin elämänilmauksissa. Heidän kasvatuk-
sensa, ruumiinhoitcnsa, opinkäyntinsä. sodan- ja
rauhantoimensa, naimahommansa ja hallitushuo-

lensa. matkaseikkailunsa ja seuratoverinsa ovat
esitetrt mitä rehevimmällä mielikuvituksella,

kansanomaisella huumorilla ja humanistin järki-

peräisellä kritiikillä. Xeljäs kirja on (mikäli

nykyisin on saatu selville) kuvaus merimatkasta
Itä-Intiaan. Teoksissaan R. tekee pilkkaa munk-
kien tekopyhyydestä ja lihankidutuksesta, Sor-

bonnen professorien ahdasmielisyydestä ja tur-

hantarkkuudesta. lääkärien puoskaroimisesta. tuo-

marien typeryydestä, aateliston ylpeydestä ja

raakuudesta, hallituksen itsevaltiudesta j. n. e.

Ja hänen hvmyilevän elämänviisautensa tulok-

sena on valoisa usko ihmisyyteen, ilmaistuna

tuossa kuuluisassa ydinlauseessa : ,.tee mitä ha-

luat". R. on renesanssirunoilija. jonka psyko-

logia on sangen alkeellinen, mutta jonka mieli-

kuvitus on tavattoman vapaa, jonka komiikka
on luontoperäistä ja tarttuvaa ja kieli harvinai-

sen rikasta ja värikästä, vaikkapa paikoin tahal-

lisen karkeata ja kyynillistä. [„Revue des ^udes
rabelaisiennes" (v:sta 1903).]

Rabener / rä-]. Gottlieb Wilhelro
(1714 71). saks. satiirikko, aikansa suosituimpia

kirjailijoita Saksassa. Hänen satiirinsa liikkuvat

melkein yksinomaan porvari- ja virkamiespii-

reissä, joita hän kuvaa mestarillisesti varsinkin

silloin, kun hän antaa kuvaamiensa henkilöiden
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iU^niMk piihuk. kiitrn ««im. troksmsaan ..SatiriseliF

Briefrii". H. Kr-ii.

Babenius l<"J. 1. Olof I n i; e l s s o ii

(IiUO 72). ruot--, oikeusoppinut, yliopistouuixtiaja

I. |<s.ilas<>a. Nautti >uurta nrvuDiiuloti oiiinii iiianu^^i

u' ' " ikiu. R:u lukuisista teoksista ovat
I ..!>? fori comiH^leutiii" ilTSl. I75'2l.

.4- ,.. ,,Mi.i juris. Sueth. Vanfrafiil" (1755). ..De

litis deuuiiciatione" (1758>. ..De matriinouio

clandesliuo" (1759i. ..Primtp jurisprudeutia- ooni-

n>uni!t sueoauie lineir" il70(iO".|. ..De prinvissu

po*se«worio"' (1760), ..De jure retractus ^nMililitio.

Sueth. Bör»lsr«tt" (1704K ..Praktisk afluiiullin^

uni klautler i jordaf&n^, d& luga fasta liggcr

i \ilj:en" il7C7i, ..Oin klauder af lös egendoni.

som pA pod tro koiiiinit i tretlje iimns liand"

1 1770| y. m.
2. Lars tJeorfr K. (1771-1846). edellisen

|H>ikti. v:sta 1807 oikeus- ja taloustieteen prof.

L'ps;il:«n yliopistossa. .Julkaisuja : ..De [»testate

elooatoria" I (1806). ..LUrobok i svenska knme-
rallairfareuheten" (1825) sekä kansantaloudellisia

teoksia.

S. Olof Mattias Teodor R. (1823-92),

edelli^<<>n |>oika. Iialliiitooikeuden ja taloustieteen

profeTisori Lundin yliopistossa, taloustieteen, eliu-

ktino oikeuden, finanssi- ja [»litiaoikeuden pro-

fe»-i ri L psalan yliopistossa. Toiminut usei.ssa

lakikomitcoissa. Julkaissut aikoinaan varsin ete-

vän teoksen ..Handliok i Sveriges giillarde fiir-

vultninjTsrätt" (18l!0-7;!) ynnä useita taloustie-

teellisiä ja Ruotsin hallinto- y. m. oikeutta kos-

kevia tiH.ksia. El. K.

Babies cnnina k-. Vesikauhu.
Rabitz-rakenne, rakvnniisl., kepeä ja tulen-

kestävä seinärakenne kipsistä ja kalkkilaustista

y. m., jonka runkona on jcko tavallinen tai pie-

nillä terrakottulevyillä peitetty rautnliinkaverkko.

Rakenne on berliiniläisen Itabitz nimisen tekni-

kon kehittäniänii tullut käytäntöön ohuita väli-

MfiniS, si.aäkattoja varten sekä rauta- ja puu-

rakenteiden i>eittämiBek8i ja suojelemiseksi tulen-

vaaralta. K. S. K.

Babulisti dat. rabula = meluajal. yllyttäjä,

kapinanno.slaja : -untaan soittava jyrkän suunnan
p<ililikkn.

Rachel fraif'!]- Elisa, lisilnimeltä F f 1 i x
IIS21 .'iS), ransk. näyttelijätär, juut. syntyperää.

Fnsiniuisen huuren menestyksensä hän sa^tvutti

1hC'.\tre fran<;»is'ssa 18.'i8 ja oli senjälkeen

fariisin ylei-ön suuri suosikki. Hän oli etevä

tr.ia^llinen kyky, klassillisen tragedian uudesti-

synnytläj.i Ranskassa. U. Kr-n.

Bachitia ks. Riisitauti.
Bacine /r3*i'ii/, kreivikunnan piläkaupunki

Vhdy»ViilloiHHa. \Vi«<-onHinin valtiossa, Micliigan-

järven liln-irannalla RfKit riverin suussa rauta-

tienri»teyk-e..«ii; :i8.0f»2 a». (1910). — Useita
oppilailok-ia. Kukoistava teolliMuu»; maatalous-
konepajoja, vaunu-, automobiili- y. m. tehtaita
ualmi-tusarvo 10O.1 H.5,i milj. mk.)'. — Per. 18:i4.

Bacine friui'»/. .lean (16.30-09). suurimpia
ran'>k. nU\ti'lmunkirjoittajia, a. 20 p. jouluk. 10:i9

fji Fert«'Milon"i>.so. k. 21 p. hulitik. Iflfl!» Parii-

»Ma. R.. joka varhain jäi orvoksi, sai erinomai-
nen lrliiJ«iilliwn k(isv!itukwn Port-Royalin janse-

i>tien kotilii«»a ja alkoi jo varhain sepittiUl ru-

noja ja niiylelmiii, vaikka hänen kasvattajansa
olivat sitä vaxtaan. he kun olisivat toivoneet hä-

Jt-jin Kncine.

nestä pappia. Hän liittyi La Fontainen. Boileau'n

ja Moli^ren seurapiiriin, mutta riitaiintui pian

viimemainitun kanssa
erään näytelmän johdosta.

V. 1607 l\. .saavutti ensi-

maisen suuren voittonsa

näyttämöllä ..Androma-
que" nimisellä näytelmäl-

lään, jonka jälkeen hänen
maineensa oli taattu, lu

v:n kuluessa häneltä il-

me.styi kuusi mestarillista

näytelinäii : ..Hritannicus".

,.B<>reniee", ..Hajazet",

„MitUridate", ..Iphif:<^nie".

.,Ph(>dre" (..l'haidra".

suom. Eino Ijeino). V :lta

1668 on sukkela ilveily

„Les plaideurs". Mutta
koko tänä loistavana menestyksen aikana K. sai

kärsiä kadehtijoiden ja kilpailijoiden puolelta

alituista juonittelua, mikä loukkasi syvästi liänen

arkaa mieltään. Vä.syneenä kaikkiin näihin veh-

keilyihin R. lakkasi näytelmiä kirjoittamastji,

vaikka hänellä olikin kuninkaan ja akatemian
suosio puolellan.sa. .Samoihin aikoihin hän teki

.sovinnon Port-Hoyalin jansoiiistien kanssa, ve-

titytyi yksityiselämään, meni naimisiin ja sai

Ludvik XIVMtu Ran.skan historioitsijan arvon
ja tehtävän. \'ihdoin M :me de .M;nntenon'in kehoi-

tiik.sesta R. palasi jjilleen kaunokirjalliseen työ-

hönsä ja sepitti raamatullisaiheiset näytelmänsä
..Esther" (1689) ja ..Athalie" (1691), jotka ovat

liänen parhaimpiansa. K. joutui kuitenkin janse-

nistisuutensa vuoksi kuninkaan epäsuosioon ja

vietti viimeiset i)äivänsä syrjä-ssä maailmalta.
H. oli naisellisen herkkä ja kiihkeiitunteinen

runoilija, jonka hengen helleeninen kirkkaus
kuvastuu kaikissa hänen tuotteissaan. Hän on
ottanut valmiina f;orn('ille'n ransk. näytelmälle

vakaannuttiiman kla.ssilli.sen muodon, mutta vuo-

dattanut siihen uuden sisällyksen. Hänen draa-

mojensa rakenne on yksinkertainen ja selvä,

niissä ei ole ulkonaista juonta eikä jännitystä

juuri ollenkaan, vaan kaikki kehkeytyy si.sältä-

päin. sielullisista edellytyksistä. R. on intohimon
ja rakkauden psykologi samassa merkityksessä
kuin Corneille miehekkään, sankarillisen tahdon

;

varsinkin ovat useat hänen naishionteensa mes-
tarillisen hienosti kuvatut. R:n esitystapa on
puhdasta ja selkeää, täynnä sisäi.stä tunleenvoi-

maa ja korvia hiveleväii runoutta. (Larroumefin
kirjoittama R:n monografia teoksessa ..Grands

(^(•rivains frant.-ais" (1898); Jules Lemaltre,

„Jean Racine" (1908).]

Backet ks. L a w n-t e n n i s.

Baczynski /-/.«'ii/s/.-i/, ikivanha puol. ylimys-

suku, jonka jiLscnistä kreivi Edvard R. (1786-

184.5) lahjoitti Posenin kaupungille runsaan, Puo-

lan kirjallisuuden tntkimukselle tärkeän, kirjas-

tonsa sekä sen suojaksi suuren rnkennuksen.

Badagais, germaanilainen päällikkö, joka 40.5

t. 406 j. Kr. hyökkäsi Italiaan. .Stiliehon voitta-

mana R. joutui vangiksi ja surmattiin.

Bad&kovlcs, .J O z s e f fradäkoviti jdiefj ks.

V a s (; ! r ! Il e n.

Badbertua, P a s e li a s i u s ks. P a s e h a-

H I II s.

Badcllffe /railhlifl, Anne (1704-182.3), omaa
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sukua \V a r d, eiigl. kirjailijatar. Hänen romaa-

ninsa „A Sioilian romance" (1790), .,The romauce
of the forest" (1791). ..Mysteries of Udolpho"
(1794), ,,Tlie Italian" (1797) y. m. ovat parhaita

ritari-, rosvo- ja kuniniitusjuttuja. joita englanti-

laiset myöhemmin nimittivät nimellä ..German
horrors". R. on julkaissut myös runoja, m. m.
kokoelman ,,St. Alban's abbey". H. Kr-n.

Radde, Gustav (1831 1903), Venäjälle siir-

tynyt saks. tutkimusmatkailija ja luonnontutkija,

matkusteli 1852-55 Danzigrin luonnoututkijain

seuran kustannuksella Krimillä, oli Pietarin

maant. seuran retkikunnan mukana Kaakkois-
Siperiassa 1855-60. matkusteli v. Baerin seura-

laisena 1862 Etelä-Venäjällä, siirtyi Kaukaasian
käskynhaltijan kutsusta 1864 Tiflisiin, jossa

perusti Kaukaasian museon, tutki ahkeraan lähi-

maita, seurasi 1890-91 ja 1895-97 ven. suuriruhti-

naita näiden matkoilla Aasiassa ja Pohjois-

Af rikassa. Julkaissut; ,,Die Chewsuren und ihr

Land" (1878), „Aus den Daghestanischen Hoch-
alpen" (1886: Petermanns Mitteilungen, lisäv. 85),

„Reisen an den Persisch-Russischen Grenze"
(1886), ..Die Fauna und Flora des sudwestlichen

Kaspigebietes" (1886). ..Grundziige der Pflanzen-

verbreitung in den Kaukasusländern" (1899),

„Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition
nach Transkaspien und Nord-Chorassan" (1899;
Peterm. Mitt. lisäv. 126). (E. E. K.)

Bade [rä-J, Martin (s. 1857), saks. teologi,

ylim. professori Marburgissa v:sta 1904. V, 1886

R, perusti viikkolehden ,.Christliche Welt" ja on
sen avulla vaikuttanut vapaamielisen kristinuskon
käsityksen hyväksi laajoissa piireissä. R. on
myöskin ollut innokas ja toimelias ,,Evankelis-

sosiaalisen kongressin" (ks. t.) jäsen. Teoksista

mainittakoon : ..Martin Luthers Leben, Täten und
Meinungen" MII (1884-87). „Luthers Werke fiir

das christliche Hans" t-VII (1882-92), ..Schleier-

macherbriefe" (1906). E. Ka.
Radeerata (lat. rädere). raapia, varsinkin

poistaa kirjoitettua radeerausveitsellä t. -kumilla.

Merkitsee myös radeeraustaiteen (ks. t.) harjoit-

tamista.

Badeerausneula (ks. Radeerata), radee-

raustaiteessa käytetty varrellinen teräsneula,

jonka päässä ou joskus timanttikärki.

Radeeraustaide (ks. Radeerata), vaski-

piirrostaiteen haara, jossa radeeraajaksi
(saks. Radierer, ruots. etsare, engl. etcher, ransk.

aquafortiste) sanottu taiteilija piirtää ja tavalli-

sesti myös syövyttää happojen avulla metalli-

levyyn hänen itsensä tai muiden tekemiä piirus-

tuksia painamalla monistettaviksi, ks. Syövy-
t y s k u v a ja Vaskipiirros.
Rademacher [rödemaharj. Johannes

Gottfried (1772-1849). saks. lääkäri, tunnettu
perustamastaan n. s. ..kokemuslääketaidosta",
jonka hän esitti julkaisussaan : ..Rechtfertigung
der Erfahrungsheilkunde der alten scheidekiinsti-

pen Geheimärzte" (4:s pain. 1852). Sen mukaan
lääkkeitä oli kahta laatua, yleisiä, jotka vai-

kuttivat koko organismiin, sekä erikoisiin elimiin
tehoavia ..orgaani- eli elinlääkkeitä". Siitä,

aikaansaiko jokin — sattuman kaupalla — käy-
tettäväksi määrätty orgaanilääke parantumisen
vai ei. R. luuli voitavan päättää, koskiko sairaus
kysymyksenalaista vai mahdollisesti jotakin
muuta elintä. R:n kaikkea järjellistä peruste-

lua vailla oleva lääketaito-oppi saavutti aikoi-

naan laajaa kannatusta herkkäuskoisessa ylei-

sössä. M. 0-B.

Radetskij /-f'-/. Fedor Fedorovits
(1820-90), ven. kenraali. Saavutti ven.-turkkilai-

.sessa sodas.sa 1877-78 mainetta erittiiinkin puolus-

taessaan Sipka-solaa: pakotti tammik. 1878 turk.

.^ipka-armeian antautumaan sekä miehitti vähän
senjälkeen Adrianopolin. Palkkioksi ansioistaan

R. sai kreivin arvon, ja häntä kunnioitettiin

kansallissankarina. R. nimitettiin 1882 Harko-
van kenraalikuvernööriksi, 1889 valtakunnan-
neuvoston jäseneksi. K. W. R.

Radetzky [-dc'tski], Josef Wenzel (1766-

1858), kreivi, itäv. sotamarsalkka. Oli mukana
sodassa Turkkia vastaan 1788-89 sekä sittemmin
Alankomaissa ja Pohjois Italiassa käydyissä tais-

teluissa, kohosi 1805 kenraalimajuriksi ja kun-
nostautui varsinkin Wagramin taistelussa 1809.

Toimi menestyksellä Itävallan armeian uudesti-

järjestämisessä. Vapaustaisteluissa 1813-15 R.

teki yliesikunnan päällikkönä suuria palveluk-

sia, saaden etenkin Pariisin valloituksen jälkeen

loistavia kunnianosoituksia. Nimitettiin 1821 ken-

raaliksi. 1831 Italiassa olevien itäv. joukkojen
j-lipäälliköksi ja 1836 sotamarsalkaksi. Kukisti
1848-49 italialaisten vapausliikkeen ja turvasi

ajaksi Itävallan yliherruuden Pohjois-Italiassa,

oli siellä kenraalikuvernöörinä v :eeu 1857. R :lle

pystytettiin 1892 Wienissä muistopatsas. [Straek.

„Gräf R.", Schönhals. ..Feldmarsehall Graf R."l

K. W. R.

Radiaattori (lat. radi«s = säde) . vesi- ja höyry-
lämmityksessä paljon käytetty lämpöpatteri,

jonka lämpöä antavat pinnat suurimmaksi osaksi

ovat pystysuoria, niin että tomun on vaikea niille

laskeutua (kuva ks. L ä m m i t y s 1 a i t o k s e t)

.

E. K-o.

Radiaattorimeijeri (ks. Radiaattori),
meijeri, jossa maito käsitellään radiaattori nimi-

sellä koneella. Tämä eroaa separaattorista siten,

että sen kermaa kuorivan kuulan yläpuolelle on
kiinnitetty n. s. kirnukuula. johon keskipakois-

voima pakottaa kerman nousemaan alaosasta ja

jossa siitä sitten voi kirnuutuu erilleen tullen

koneesta ulos puolivalmiina puuron tapaisena

joukkona. Tästä erotetaan sitten käsin män-
nällä liikutellen mukana tullut kermaneste
(..radiaattorimaito") pois ja siitä vapautunut voi

huuhdotaan vedellä, vaivataan ja suolataan

tavalliseen tapaan. R :n voi on hapattamatonta,
maukasta, kestävää. Radiaattorin keksi ruots.

insinööri E. G. N. Salenius (1890). Se on sittem-

min paljon parannettuna tullut käytäntöön Ruot-

sissa. Suomessa (alk. 1893). Venäjällä. Saksassa,

Ameriikassa y. m. Suomessa oli 1912 n. 50 r:iä.

R. sopii parhaiten tiheästi asutuille seuduille,

missä maito saadaan raikkaana nopeasti tuoduksi

meijeriin. E. r. K.

Radiantti ks. Radiatsionipiste.
Radiata (lat. rorf/fis = säde), vanhemman eläin-

systematiikan ryhmä, käsitti joko kaikki raken-

teeltaan säteittäiset eläimet (Cuvier) t. myöhem-
min vain onteloeläimet ja piikkinahkaiset, kun-

nes Leuckart (1848) osoitti näidenkin olevan

aivan eri kehitysasteella. /. V-s.

Radiatsioni (lat. radnis = säde), säteily.

Radiatsionipiste (ks. Radin s), radiantti.
säteilemispiste, se piste taivaalla, mistä
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jotioakin niHM.>ri|>urv<«n kiiuluvHt tu)uli>iileiiiiot

ntrtt&rtt saavan uikunsa, vrt. Meteoriitit.
Elokuun meteori itti<>u r. on Perseuksen täliti-

kuviu^sa, josta nimi Perseidit : IxHiniilion on
Jalopeuran tihtikuvios.-4k ja Kielidien Anilroine-

dan tAI>(ikiivio?sa. jcsta nimi .\ndronicdidit. Jo6
r. on tiinnfttii. voidaan siitä la.ikett meteori-
parven rata. //. R.

Radikaali ilnt. nldij-^ juuri), oik. = juureen
saakka ulottuva, perinpolijaiuen, Uiiriniäisyyteen

menevS. jyrkkil : iUlrimäiseen vii.soniniistooti kuu-
luva. — Kent. .Momiryhmii. molekylijiiiinnös,

joka erityisisiiä keni. reakt.sioueissa pysyy iiuiuttu-

II ia kulkee ylidi>tyksc.<tU tois,>en. Nämä
a' \. jotka useimmiten eivät esiinny
Va|-.,.i--.. iilas.sa. vaan ainoaltaan yhdistyneinä
toisiin atomeihin tahi ryiimiin. ovat hyvin eri-,

laisia. Kuten alkuaineitten atomeilla on niilläkin

eri kem. arvon.sa .yksiarvoisia, kaksiarvoisia

j. n. e. I riippuen siitä määrästä vapaita valenssi-

yksiluitU. jotka niillä on (ks. .Vtoiniarvo).
Tärkeimmät ovat orpianiset I. hiiliperuiset r:t.

alkoholi r:t. happor.t j. n. e. Tavallisessa alko-

holinsa, jonka kokoomus voidaan esittää kaavan
CjHjOIl mukaan, pidetään ryhmä CjH» radikaa-

lina ja nimitetään etyliksi. Se esiintyy kaikissa

alkoholin yksinkertaisissa johdannaisissii (etyli-

yhdistyksissä). Etikkahu[>on r:Da voidaan pitää

happea sisältävä ryhmä C.IIjO (a.setyli), joka
hapossa sitoo hydroksylin iCjIUO. OH) j. n. e.

R.t cvat kuitenkin ainoastaan otaksuttuja, teen-

nSisiä jäännuksiS. Kat.sotaanko toista t. toista

ryhmäii jonkin yhdistyksen r:ksi. riippuu siitä.

mitkä reaktsiouit tässä saavat olla määriiiivinä.

ja se on siis jossain määrin miolivaltaist:i.

— Radikaalinen, äärimuisyyteen menevä.
jyrkkä. "

Edv. IIj.

Badikaalihoito <ks. Radikaali), hoito, joka
pyrkii fxiintamaan taudin perussyyn: vastakoli-

tana p a I I i a t i i v i n e n hoito, joka tyytyy
räin jonkin taudinmcrkin hoitamiseen, esim. kuu-
meen vilhentamiseen tai kivun lieventämiseen.

R. operatsioni on samoin menettely, jolla jokin
viallisuus täydellisesti poistetaan, esim. kolijun

r. operatsioni. .V. 0-It.

Kadikaalit dat. r<i</ij = juuri). Tällä nimellä
Larkoili-l.i.in kolmea, harvoin kahta konsonant-
tia, jotka esiintyvät seemiläiseen kieliheimoon
kuuluvissa Haiiois.su muodostuen sanan ..juuren".

Esim. «eemil. juuresta r/(( saadaan arahia.ssa sanat
qalala = ..hän tap|>oi", qutila = ,,hän surmattiin",
qatlun - ..surma", qtililiin = ..surmaaja", magia-
/«n = ,.siirmnami»paikka" j. n. e. K. T-t.

Kadikaaliteoria iks. Radikaali ja Teo-
r i ai oli •iivirnäinen varsinainen teoria, joka
koetti selittää orgaanisten yhdistysten monimut-
kaisia kem. kokoomiissuhteita. Sen esittivät
I,i..l.i.. ,. \\,,ii..r \H'M. Sen mukaan nämä yhdis-
t.i hiilestä ja VMlystä. tai hiilestä,

V' 'a muridostuneitsi jotenkin pysy-
V.. i.i. joilla oli sama merkitys kuin
ai- 1 ykMinkcrtainemmisHa cpäorpaa-
nisissa yndistyksiHHä. Tefjrialla oli suuri mer-
kitys ortraanisen kemian kehityksessä. Alkuperäi-
sessä muo<loH»aan täytyi radikaalileorian kuiten-
kin välttyä toisen käsityskannan tieltä, mutta
ana railiknali ik». t.) on jäänyt merkitsemiUin
määrättyjä molekylijäännökniä, jotka esiintyvät
lukuinitna yhdistykxitsä. Edv. IIj.

Radikalismi I. radikaalisuus (ks. H a d i-

kaali), äärinimäisyyskanta. jyrkkä vasemmisto-
hiiskanta. jyrkkyys.

Radioaktiivisuus ihit. riirfiii.s- = säde, ja eiffCrii.s

= toimiva I. Miiiilamilla radioaktiivisiksi
sanotuilla aineilla, joista tärkein on rndiiiml

|ks. t.), on se ominaisuus, että niistä lähtee suora-

viivaisesti, siis valosäteen tapaisesti joka suun-

nalle säteitä, jotka eivät suorastaan herätä sil-

mius.sä mitiUin valovaikutusta. mutta jos ne saa-

vat pimeässä kohdata jollakin sopivalla aineella

(esim. hariumplaliiiasyamiurillal päällystetyn var-

jostimen, niin tämä rupeaa hohtamaan. Siitei-

den olemassaolo voidaan myös näyttää toteen

elektroskoopin (ks. t.) tai valokuvauslevyn
avulla. Ilnui, joka tavallisissa olo.^uhteissa on
siiliköä johtamaton, tulee näet radiunisäleiden

vaikutuk.sesta sähköä johtavaksi, niin että .säh

köliä varatun elektroskoopin kultalevyt eivät

enää pysy erillään toisistaan, vaan putoavat yh-

teen. JOS siihen lähennellään radiumia sisältävää

valmistetta. .Siiteet läpäisevät myös ohuita puu-,

metalli- y. m. kappaleita ja voivat .sentälulen

kulkea esim. puisen valokuvauskasetin läpi sekä

vaikuttaa valoherkkään valokuvauslevyyn. Ka-
diumsäteet eivät ole kuten valosäteet värähdys-
liikettä, vnau radiumista suurella nopeudella pur-

kaantuvia aineosasia. Oletetaan radiiimsiiteilyn

.syntyvän siitä, että radiumatomit itsestään tun-

temattomasta syystä suurella voimalla räjähtä-

vät rikki ja palaset sinkoilevat ympärille. Täten
syntynyt .säteily on yhdistetty erilaisista säteistil

n. s. a-, /?- ja 7-säteistä, s. o. eri nopeudell.a liik-

kuvista hiukkasista, jotka monessa muussakin
suhteessa kuin nopeuteensa nähden eroavat toisis-

tium. Kaikki liiiikkusct vievät mukanaan sähkö-
varauksia. .Suurimmat, hitaimmat ja radioaktii-

vi.sesti tehokkaimmat ovat r/säteiden hiukkaset,

jotka ovat varatut positiivisella sähköllä. Niiden
törmätessä ilmamolekyleihin jälkimäiset hajoavat
osiin, n. s. ioneihin. I. ioni.seerautuvat (ks. I o-

n i s e e r a u s) ja ilma tulee sentähden johtavaksi,

^•säteet ovat negatiivisesti sähköiset (vapaita
elektroneja); ne edentyvät 10 20 kertaa nopeam-
min kuin ra-säteet s. o. suunnilleen yhtä nopeasti

kuin valo. ^-hiukkasten massa on n. 8.000 ker-

taa pienempi kuin o;-säteiden ja sentähden ne voi-

vatkin paljon helpommin tunkea aineiden läpi.

Kun radioaktiivisesta aineesta tullut säteily on
edentynyt 1 em:n paksuisen lyijylevyn läpi on
jäljellä vain 7-säteitä. ^-.säteiden läpäiseväisyys
on niin suuri, etlii ne voivat kulkea 20-:U) em :kin

vahvuisen lyijylevyn läpi. Ne eroavat a- ja ^-sä-

teistil m. m. siinä suhteessa, ettei mafjneetin
eikä sähkön vaikutus voi niitä poikkeuttaa suora-

viivaiselta radaltaan.

Ensimäiset havainnot r:n alalla on tehnyt Henri
Becquerel 189(i uraanisuolojen r:sta. Sentähden
sanotaankin radioaktiivisten aineiden lähettä-

miä säteitä Becquerelin säteiksi. Pari
vuotta myöhemmin huomasi aviopari Curic, että

eräs iirajinia sisiiltilvä kivennäinen, uranpech-
b I e n d e, on erittäin suuressa määrin radioaktii-

visesti tehokas. .Siitä he päättivät, että sanotussa
kivennäisessä piilee ennen tuntemattxmiia aineita,

joiden r. on erittäin suuri. Olettamus osoittau-

tuikin todeksi, ja tutkimukset johtivat tehokkaim-
man radioaktiivisen aineen radiumin keksin-

t<iön. Radiumsäteiden avulla voidaan ottaa röntgen-
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kuvien lai)aisia, joskaan ei yhtä selviä kuvia.

Elektroinetrillä saattaa näyttää niin pienien ra-

ciiumniäärien olemassaolon, ettei liienoinimankaan

kemiallisen analyysin eipä edes spektraalianalyy-

sin avulla voisi niitä löytää. Siitä päättiien, että

radiumsäteet magneettisten voimien vaikutuk-

sesta poikkeavat suoraviivaisilta radoiltaan, vie-

vät ne mukanaan sähkövarauksia. Radiumvalmis-
teet säteilevät sitäpaitsi heikkoa valoa ja lämpöä.
Sopivalla tavalla liimpöä säteilemästä estetty ra-

diumsuola voi osoittaa ympäristöön nähden 3:n-

kin asteen lämpötilan korotuksen. La.skelmat

osoittavat myös, että 1 g radiumia voisi tunnissa

luovuttaa lämpöä 100 grammakaloria. — Jos hie-

nosta aukosta tulleeseen radiumsädekimppuun
vaikuttaa kohtisuorasti voimakas homogeeninen
magneettikenttä, niin huomaa r :ta. ei vain suo-

raan edessäpäin sädekimpun suunnassa, vaan
myöskin syrjempänä. Säteily jakautuu
näet, kuten kuva osoittaa, kolmeen osaan:

c-' j3- ja- /'-säteisiin, a-säteet sisältävät

Rutherfordin la.skelmien mukaan 98 %
säteilyn koko energiasta. Niiden kyky
tunkea aineiden läpi Ou siksi pieni, että

ne ilmassakin edentyvät vain n. 7-10 cm :n matkan
päähän ja että ^/so mm :n vahvuinen aluminium-
levy pidättää ne kokonaan. Lähimmässä läheisyy-

dessä niiden tehokkuus sensijaan on sangen huo-

mattava. Etenkin niiden fluoresseeraava (ks.

Valoi vaikutus oa suuri. Kohdatessaan fluores-

senssivarjostimeu ra-säteiden hiukkaset 1. k o r-

puskelit saattavat niiden kohtaamat pisteet

varjostimen pinnalla hetkeksi tuikahtamaan,
mutta valoilmiö sammuu taas pian, leimahtaak-

seen kohta toisissa a-hiukkasten tapaamissa pai-

koin. Ilmiötä voidaan selvästi tutkia suurennus-
lasilla Crookesin suunnittelemaa spinthari-
skooppia käyttäen. Timantti välkähtelee a-sä-

teiden ulottuvaisuuspiirissä niin, että se täten

voidaan erottaa väärennj-ksistä. Jokainen a-hiuk-

kanen voi halaista n. 200.000 ilmamolekyliä

ennenkuin se menettää tehokkuutensa. Kuther-

ford on laskenut, että a-korpuskelien nopeus vaih-

telee 15.600-22,500 km:iin sekunnissa. Niiden
massa on n. 4 kertaa vetyatomin massaa suurempi
ja sähkövaraus 9,s. 10"" elektrostaattista yksik-

köä =3. i. 10" coulombia. 1 g radiumia lähettää

sekunnissa 3.». 10" a-hiukkasta. jonka tähden sen

paino vähenee 0,oo;ä mg v:ssa. Sangen omituista

on, että a-säteiden korpuskelien on huomattu ole-

van identtisiä heliumatomien kanssa. )3-säteet

muodostavat tunnetuimman, joskin vain pienen
osan radiumsäteilystä. Niiden tehokkuus on näet

helpoimmin havaittavissa. Ollen elektronisäteilyä

kuten katodisäteetkin (ks. t.). joihin niitä saat-

taa joka suhteessa verrata, ne kuljettavat muka-
naan negatiivista sähköä ja poikkeavat sentäh-

den päinvastaiseen suuntaan kuin a-säteet mag-
neettisessa kentässä. Kuten kuva osoittaa taipu-

vat jS-säteet aivan ympyränmuotoisiksi. Niiden
edentymisnopeus vaihtelee Kaufmannin havainto-
jen mukaan 212.000-290.000 km sekunnissa
(miltei valon edentymisnopeus) . Korpuskelien
massa on kuten katodisäteillä '/jooo vetyatomin
massasta. Siitä svjstä onkin niiden läpäiseväi-

syys hyvin suuri. Ohuet aluminiumlevyt tekevät
vain vähäpätöistä vastarintaa niiden kululle. Jos
radiumvalmiste on suljettu lasiputkeen, niin
^-säteet läpäisevät sen seinät, mutta sitä eivät

a-säteet tee. Sentähden voi putkeen keräytyä
niin paljon positiivista sähköä, että sähkökipinä
puhkaisee .seinän, ^-säteiden mukanaan kuljet-

tama negatiivinen sähkömäärä on niin suuri, että

1 g:sta radiumia lähtevä säteily vastaa 1,«. 10-"

ampferen vahvuista sähkövirtaa. Se matka, jonka
yS-säteet kulkevat, ennenkuin ne menettävät ioni-

seerauskykyn.sä (^-säteiden ulottuvaisuus), on
n. 100 kertaa pitempi kuin a-säteiden ulottuvai-

suus, ^-.säteet eroavat /i-säteistä tavattoman suu-

ren läpäiseväisyytensä puolesta. Joskin ne esiin-

tyvät vain pienissä määrin, ou kuitenkin havaittu

monen cm:n paksuisen lyijylev\-n ja yksin
30 cm:nkin vahvuisen rautalevyn läpi edentyneen
7-säteilyn jälkiä. Nämä säteet eivät vahvimmas-
sakaan magneettisessa kentässä hievahda suora-

viivaisesta etenemissuunnastaan (vrt. kuvaa) ja

ovat siinä kuten monessa muussakin suhteessa

röntgensäteiden (ks. t.) tapaiset, y-säteet esiin-

tyvät aina ^-säteiden kanssa yhdessä ja kul-

jettavat kuten jälkimäisetkin negatiivista sähköä,

y-säteiden edentymisnopeus on lähes sama kuin
valon. 1 g:sta radiumia lähtenyt y-säteily vas-

taa Paschenin mukaan 3. 8. 10'" ampören vah-

vuista sähkövirtaa, y-säteiden läpäiseväisyys on
vielä suurempi kuin röntgensäteiden. Koska ne
läpäisevät yhtä helposti luun kuin lihaksenkin.

ei niillä voida saada röntgenkuvien tapaisia radio-

grafioja ihmisen luustosta. — V. 1899 aviopari

Curie teki sen tärkeän keksinnön, että r:ta voi-

daan siirtää radioaktiivisista aineista mihinkä
kappaleeseen tahansa. Jos näet pannaan pieneen

kuppiin hiukan radiumsuola-liuosta ja sitten

paperipalasia, lasia, puuta, metalleja t. m. s. esi-

neitä, niin ovat nämä kappaleet saaneet, kun ne
jonkun ajan perästä otetaan pois kupista, samat
ominaisuudet kuin radium. Niillä sanotaan sil-

loin olevan induseerattua aktiivi-
suutta. Se on jälleen uusiin kappaleihin siir-

rettävissä. Induseerattu aktiivisuus eroaa kuiten-

kin primäärisestä (alkuperäisestä) r:sta siinä

suhteessa, että edellinen kestää vain hyvin lyhyen
ajan, jonka jälkeen se on loppuun kulunut,

kun jälkimäinen sitävastoin heikentymättömänä
jatkuu. Näytti sentähden luonnolliselta olettaa,

että primäärinen r. synnytti induseeratun esim.

sillä tavoin, että säteilevät radiumhiukkaset las-

keutumalla toisen kappaleen pinnalle tekivät

tämän uudeksi r.-lähteeksi. Tämä selitys ei kui-

tenkaan voi tyydyttää, sillä kaikki radiumliuos-

kuppiin lasketut kappaleet tulevat yhtä voimak-

kaasti radioaktiivisiksi olkootpa liuoksen välittö-

mässä läheisyydessä tai etäämpänä siitä siinäkin

tapauksessa, että kappaleet suojellaan säteilyltä

asettamalla ne vahvojen lyijylevyjen taakse.

Umpinaiseen astiaan suljetulla radiuniliuoksella

ei taas ole mitään induseeraavaa voimaa. JIutta

jos astiassa on hienoimpiakaan halkeamia tai

rakoja, niin läheinen esine tulee radioaktiivi-

seksi. Radiumliuoksesta lähtee siis jotakin sala-

peräistä r :ta induseeraavaa ainetta, joka on

aivan toista kuin ennen tutkitun säteilyn

hiukkaset. Tätä ainetta, jota Rutherford sanoi

emanatsioniksi. kehittyy vähitellen alku-

peräisestä radioaktiivisesta liuoksesta ja sitä

leviää ympäröivän tilan joka sopukkaan, tehden

kaikki sen yhteyteen joutuvat esineet radio-

aktiivisiksi. Rutherford ja Soddy olettavat, että

emanatsioni on aineellinen tosikaasu. joka syntyy
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ra<liunialonii»n lin)c»niii>«>«ta. Rutbrrford on keliit-

1- -^ i sitä tarkkojen koki-i-

<: ^niieu tuloksillii. Ennen
' tly »tonii hiijoiiii liiinon

t' M iikkiarvuuniiitla riijali

«1_\K-.:. 1.4'u-f.n i,i;uti.ieu luotuun jlulen tai

U:>t«inniau korpu^keliii. KAjiilulvs sNnnyttuti vuloa.

lämpöä ja sähktui. Juljellejuäneft uton>iosn.'^^t

irtuanluvat kaasunuiuotoUena aineena — enut-

aal^l0^iDa — ulkuperiiiseslii kuppule<>sta. Atomien
purkaantuminen jatkuu kuitenkin edelleenkin.

niin .ti.i .MLinii-lonillakin on radioaktiiviset

i: ille kappaleille lajikeutunei-

li' : , hajonmiseu jatkuessa niimU-

kin kappaleet osoittautuvat radioaktiivisiksi.

Indu!>««rattu r. kestää siksi, ettii uusia tasa-

painospa olevia atomeja on enniittiiuyt muotlostua.

R:ii sisimmäinen olemus on siis Kutherfordih
mukaan se. ettfk radiumatomi hajoten jn purkaen
it^estiiiiD korpuskeleju ja niiliin liittyvUii energiaa
siirtyy muuntelutilasta toiseen, kunnes radio-

aktiivisesti telioton ta^tpaiuotila on saavu-

tettu. Kadiumvulmisteen alituisesti synnyttumn
emanatsioni kiitkeytyy osaksi itse valmistee.scen.

mutta se voidaan siitä liailiduttaa joko kovasti

kuumentamalla tai liuentumulla vedessä. Valmiste.

joka selitetyn menettelyn jälkeen sisältää vain

n. 25 % alku|>eruisestä a-.-äteilykyvystuän. sano-

taan tehdyn einanatsionittomaksi
(aaks. I nitmaiiieren} . Sen r. palnjna kuitenkin
vibitellen, mutta vasta muutamien viikkojen

perältä, .-«ittenkuin uutta emanutsionia on ke-

hittynyt, radiumilla on alku|>eräinen r:nsa.

Emanatsioni ja indu.seerattu r. eivät sitävastoin

saa takaisin meneteltyä r:ta. Edellisen puoli-
arvoaika, s. c. aika. jona sen r. on vähen-
trnyt puoleksi, on 4 päivää ja jälkimäisen vain

28 minuuttia. Radiumin puoliarvoaika on arvioitu

t.öOO v:k»i. Emanatsioni säteilee nt-korpu.skeleja

ja muodostaa siis alituiseen radioaktiivisesti teho-

tonta loppuainetta. heliumin. IJiheisillc kappa-
leille laskeutuva tehoisa päällystys jiiännös-

atcmeja on monien tutkimusten jälkeen liavaittu

Hiiulltavän kolmea tehokasta radiumin muunnos
ainetta: radium .1 imerk. KaA), radium /( (Kuli)

ja radium i'(l!itl'>. Ensimäinen emanatsionista
»yntyvl jäännösaine KnA on jähmeä kappale,
joka jo 3 minuutissa menettää r:nsa puoleksi.

.Se säteilee vain a korpuskeleja ja muuntuu siten

/faf< :k<ii I puoliarvoaika 2M min.), joka sitävastoin
ei lähetä '/ -Uteitä. mutta kylläkin ^säteitä. Jäl-

kimäinen muunnosnine KaC 1 puoliarvoaika 21 min.)
o>wittaa laa<t selvästi n.-,

fl- ja y-säteilyä ja muun-
tuu radioaktiivisesti tehottomaksi Raff -.kai. Vii-

meiuimainittu aine liukenee väkevissä hapoissa
ja on kem. ominaisunksilta:in tuskin lyijystä ero-

tettavissa. Koska ItaA-.n, Knti-.n ja ffaftnmuun-
tuminnopeudet ovat nuuret. niin häviää induBee-

rattu aktiivisuus muutaman päivän jälkeen mel-
kein kokonaan. Ciirie ja Rutherford ovat kui-
tenkin havainneet, että RaC -.n häviämisen jäl-

ke»-nkin hyvin pieni, aikaa myiilen lisääntyvä
] 'livimuH vielä kauan on havaittavissa.

1 ly on sekä ^ silleilyä että pienestä
ali. -Il . iiikau.ii-n ktiliiessa vähitelli>n kasvavaa
'/ »äleilyil. >^iitä päättäen sateeton muunnosaine
Hall mufxlontaa vähitellen radiumin uusia miiun-
nOKaineita Niitä merkilääfi ItaE Mni ja //of':ksi.

Suurella varmuudella tie<|etiiän, että jälkimäinen

On sumaa ainetta kuin rouva Curien keksimä
alkuaine poloni uin. KoF muuntuu vihdoin

«säteilyn tähden tehottomaksi, tuntemattomaksi
jliännösainiH>ksi, jota luullaan lyijyksi. — Paitsi

I

radiumia ovat u r a a n i. ioni u m. a k t i n i u m
1
ja t h o r i u m alkuperäisesti radioaktiivisia

aineita, joskin on to-^iasioita. jotka tekevät nii-

denkin riippuvaisuuden toisistaan tiKlenniiköi-

seksi. Uraani, jossa r:ta ensiksi havaittiin, on

jo kauan tunnettu alkuaine ja on merkillinen

suurimmasta tunnetusta atomipainostaan. Tarkko-
jen havaintojen avulla on todettu, että uraani-

suolat aina sisältävät miltei vakinaisessa suh-

teessa uraaniin verraten radiumia (1 g uraania
sistUtää 3.4. 10 ' g:aa radiumia). Kun sen ohessa

uraanin r:n on arvioitu kestäviin miljaardeja

vuosia (puoliarvoaika 9 miljaardia vuotta) I.

monin verroin kauemmin kuin riuliumin. niin on
arveltu, että uraani ehkä monen monen muunnos-
asteen valityksellii lopuksi nuiuntun radiumiksi.

Uraani itse lähettiiä ainoastaan n-säteitii. !Sen

ainoaa varmuudella tunnettua muunnosainetta
merkitään f". A':ksi. Se lähettiiä /J-säteitä. joita

seuraa epälioinogeeninen y-sät^ily. loniuinistn

tunnetaan tähän sankka vain. että se synnyttää
suoraan tai välillisesti radiumia ja että se lähet-

tää r/säteitä. .Sen r:n kestävyydestäkään ei ole

tarkkoja tietoja; numerotiedot vnilitelevat l..')00-

1M2.000 v:een. Aktinium-sarjan liihlökolita akti-

niuin on vailla säteitä ja tulee kysymykseen vain

ensimäisen muunnosasteeusa radionktiniuniin emii-

aineenn. Kemiallisesti se kuuluu harvinaisten
maametallien ryhmään. Thorium on uraanin
ohessa ainoa radioaktiivinen kein. alkuaine, joka
tunnettiin ennenkuin sen r:tn oli hnvnittu. Sen
atomipaino (2152. 4«) on urnnnin atomipainon
(238.1) jälkeen suurin tunnettu. 1'riniiiiirinen

thorium lähettää vain a-säteitä. Sen puolin rvo-

aika on arvioitu n. 50 miljaardiksi v :ksi. Tho-
riumia. jonka muunnossarja on monessa suhteessa

uraanisarjan kaltainen, voidaan yhtä varmasti
kuin uraaniakin pitää primäärisesti radioaktiivi-

.*ena aineena, kun sitävastoin ioniumin arvellaan
olevan uraanin, samoinkuin radiumin ioniumin
nuiunno.sainetta. .\ktiiiium muunnosasteineen näyt-

tää hnaraantuvan urannisarja-sta. mutta mitään
varmuutta eivät tutkimuk.set vielä ole tuottaneet.
— Radioaktiivisia aineita on viihissii määrin miltei

kaikkialla: kaikissa kivi- ja maalajeissa sekä
vesissä. Tästä on luonnollisena seurauksena, että

ilma aina sisältää emanatsionin. Railiosiileily

vaikuttaa kemiallisesti tai lysiolOf.'i.se^ti monella
tavalla. Happi muuntuu otsoniksi, elimelliset

aineet, kuten ka.svien lehdet ja siemenet, tuhou-

tuvat, ihoon syntyy vaikeasti parannettavia haa-

voja, jos säteet saavat jonkun aikaa sitä kohdata.
Toiset iiineet, kuten lasi ja vuorikristalli, käyvät
värillisiksi. Kuumentamalla väri häviää, jolloin

syntyy heikko, fosforesseeraava valoilmiö n. s.

t e r m o I n m i n e « 8 e n 8 s i. .Säteilyn fysiologi-

sista vaikutuksista ks. lähemmin Rudiotera-
p i a. fE. Rutherford, ..Radioaetive transformn-
tions" (1906) ; F. Soddy. ..Interpretation of

radium" (1909); Papius. „Das Radium und die

rndioakliven Sloffe" (190.')); P. Curie, „Trait<5

de radioactivitC'" (1910); P. Gruner, „Kur7,es

Lehrliueh der Railioaklivität" (1911); M. Grenan-
der, ..Radioaktivileten ooh dess orsnker" (1909).]

V. S:n.
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Radioaktiviteetti ks. Radioaktiivi-
S II VI s.

Radiofoni (lat. rarfiHs = säde, ja kreik. phnnf
= ääiiii. laite, jolla säteilyenergiaa muunnetaan
äänienergiaksi. Tarkoitus saavutetaan, kun tavun

takaa aina määrätyn väliajan kuluttua katkais-

tun valokimpun annetaan kohdata jollakin sopi-

valla aineella esim. noella päällystettyä ohutta

levyä. Nokiliiukkasten välissä oleva ilma silloin

vuoroin lämpiää vuoroin jäähtyy. Lämmönvaili-
teluja seuraavat ilman vuorottainen laajenemi-

nen ja supistuminen, jotka synnyttävät äänen.

Levy itse ei siis cta osaa äänen herättämiseen.
Yksinkertainen ja hyvin tehokas r. saadaan
sovittamalla noettu, ohut kiillelevy koeputkeen
ja antamalla valosäteiden läväistyään putken sei-

nän sattua levylle. Putken avonainen pää yhdis-

tetään kumiletkun välityksellä kuulotorveen. —
R:ia sanotaan fotofoniksi (ks. t.) tai

termofoniksi sen mukaan, cnko ääni pää-

asiallisesti valo-, vaiko lämpösäteilyn synnyt-
tämä. Cornun suunnittelemassa termofonissa ovat

mikrofonin hiilikannattimet kiinnitetyt ohkaiseen,

vernissattuun kuusilevyyn ja yhdistetyt telefoniia.

Kun levyä kohtaa vuoroaikaisesti vaikuttavat
lämpösäteet, niin telefonissa kuuluu sävel, joka
on sitä korkeampi, kuta taajemmin säteiden kat-

kaisut tapahtuvat. Sävelen värähdyslnku on yhtä
suuri kuin katkaisujen luku sekunnissa.

V. S. n.

Radiografia (lat. rad(«s = säde, ja grapliein-
kirjoittaai ks. Röntgensäteet.
Radiolaria ks. Säde-eläimet.
Radiometri (lat. radius = säde. ja kreik.

»iffcoH = mitta), jalustalla seisova ylös- ja alas-

päin torvenmuotoisesti jatkettu ontto
pallo (ks. kuvaa) , jonka sisältämä ilma

on hyvin ohennettu (paine
^Q^^^,^^

atmos-

fääriä). Pallossa oleva platinalankaristi

voi pyöriä terävän nastan varassa. Lan-
kojen päissä on pystysuorassa asennossa
kiillelehtiä, joiden toiset samannepäin
antavat puolet ovat noella päällystettyjä.

R. alkaa pyöriä, niin että lehtien kiil-
Radio-

jj^^.yj pinnat käyvät edellä, jos sitä koh-
taavat valo- tai lämpölähteestä tulevat

säteet. Ilmiötä on selitetty kineetti-
sen kaasuteorian (ks. t.) avulla oletta-

malla, että ilmamolekylit ponnahtavat lämpöi-
semmiltä, mustilta pinnoilta suuremmalla nopeu-
della kuin kiiltäviltä, jolloin myös paine mustia
pintoja vastaan on suurempi. On huomattu r:u
ristin pyörivän sitä nopeammin, kuta harvempaa
ilma lasipallossa on määrättyyn tiheyteen saakka.
mutta jos ilma tehdään sitäkin ohuemmaksi, niin

liike jälleen hidastuu, kunnes risti lopulta ei

enää pyöri ollenkaan ylen ohuessa ilmassa.
R. on William Crookes'in suunnittelema.

r. S: n.

Radiotelegrafi (lat. radius = säde, kreik. tele =
kaukana, ja jrap/ieiH = kirjoittaa) ks. Langa-
ton sähköttäminen.

Radiotelegrafi-konventsioni, 1906 Berliinissä
tehty yleissopimus, jonka useimmat sivistysval-

tiot ovat tehneet ja ratifiseeranneet. tai johon
ne myöhemmin ovat liittyneet, ja joka koskee
langatonta sähköttämistä. 1. radiotelegrafiaa.
Sopimuksessa määrätää.n, että ilmoitusten ja

tiedonantojen vaihto ei-sotilaallisten ranta- ja

laiva-asemain kesken on pakollinen. Se astui voi-

maan heinäk. 1 p. 1908 ja sen toimeenpano on
uskottu Bernin kansainväliselle sähkölennätin-
toimistoUe. — Tämän sopimuksen olicUa useim-
mat sopimusvaltiot samalla tekivät toisen, jolla

ilmoitustenanto-velvoUisuus ulotettiin laivainväli-

siin suliteisiin. K. E.

Radioterapia (lat. radius = säde, ja kreik. the-

raiir'iii = hoito) 1. s ä t e i 1 y h o i t O käsittää rönt-

geii.säteidea (ks. t.) ynnä radioaktiivisista ai-

neista lähtevien säteiden käyttämistä erinäisten
tautien parannuskeinona. Vasta kahden viimei-

sen vuosikymmenen kuluessa tämä hoitotapa on
sv-ntynyt ja jättiläis-

askelin etenkin vii-

meisen vuosikymnii-

nen kuluessa kaikissa

sivistysmaissa kehit-

tynyt ja saavuttanut
erittäin suurta huo-

miota. — Kohta sen-

jälkeen kuin Röntgen
(ks. t.) 1896 oli kek-

sinyt ihmeelliset x-

säteet, jotka erosivat

kaikista ennen tunne-
tuista säteistä ennen
kaikkea suuren läpäi-

seväisyytensä kautta,

ruvettiin niitä lääke-

tieteessä käyttämään
diagnostiseen tarkoi-

tukseen. Juuri tämä
röntgensäteiden omi-

naisuus kulkea kudos-

ten läpi tekee mah-
dolliseksi niiden avulla _

aikaansaada valoku-

vauslevylle tai myös
fluoresseeraavalle var-

jostimelle läpivalaistujen

Riippuen kudosten tiiviydestä on säteiden läpi-

tunkevaisuus suurempi tai pienempi, jotenka siis

kuvassa kudosten eroavaisuus esiintyy varjomää-
rän erilaisuudessa. — Tautidiagnooseihin voimme
röntgensäteitä käyttää kahdella eri tavalla : läpi-

valaisemalla, s. o., suorastaan tarkastamalla läpi-

valaistua ruumiinosaa fluoresseeraavalla varjosti-

mella (röntgenoskopia: kuva 2) tai ottamalla tar-

kastettavasta elime.stä valokuvan (röntgenogra-

fia). Kumpi näistä kei-

noista kulloinkin on edul-

lisempi käyttää, sen mää-
rää itse tutkittava tauti-

tapaus. Röntgenkuvan
avulla voi täten määrätä
jonkun vieraan esineen,

kuten luodin, neulan,

veitsenkärjen j. m. s. pai-

kan missä ruumiinosassa
tahansa ja näin ollen sen

leikkauksella sieltä pois-

taa. — Meidän päivi-

nämme röntgendiagnos-

tiikka on käynyt erit-

täin tärkeäksi apukei-

noksi niinhyvin kirurgia- , Kyyn^. ja värttinä-

1. ROntgenkone.
Läpivalaistu rintakehä.

kudosten varjokuvia.

teu kuin myöskin sisä- luun kaikeama.
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U mp
t

.a rl nA> varjoa:
'nms' o-^a maha-

Uukku-i

tautien turkeuiiiiun di»pui>osiii niHiirtiSnii«essä

;

luaiiiittakoon sellaiset taudit kuiu luuninurtuiiint.

uyrjiiliilykset, kas-

vuniiaisot (etenkin

s.v>i|>ätaiidit) kivi-

iiuiixlostuniat. vatsa-,

iiuoli-, syiläu-, veri-

suoni- ja keiilikotau-

(Iit (kuvat 3 8».

Ensiniai>i'ii yrityk
.-en kiiytlaä rönt<:en-

>iilt'ita imriiniMiskci-

nona teki Di-speiunos.

joka jo istui iiHillii

kii.^itteli vatsasyöpiUi.

.sekii Kreund. joka

niiden avulla koetti

parantaa liiustnuteja.

Vv. 189t>-1900 kuu-

luivat rönt^-entera-

pian puitteisiin etu-

pUassii ilio- ja hius-

taudit (lupus vulpt-

ris. p.soriasis. favus.

sycosis. nievus vas-

culosus. liypertriclio-

sis, alopecia areata j. n. e.). Menetelmii oli

kuitenkin viellt sangen vaillinainen ja tulok-

set epfltasaisia. Melkeinpä päiviljärjestykseen

kuuluivat pabanluontoiset. usein parantumatto-
mat runt^eniliottiiniat. V. 10(10 riiiitjreiitcrupiii

alkaa saavuttaa uusia arvokkaita voittoja uusien

tärkeiden keksintöjen kautta. liennoist valmisti

n. s. radiokromometHrin. jolla voidaan mitata
x-sTiteiden keskimääriiinen lii päisevti isyysvoima.
Villard varusti röntpenputken «ks. Röntgen-
säteet, kuval venttiiliputkella ja useita

muita apukeinoja keksittiin. jotka tekivät

röntgenhoidon yksinkertaiseiimiaksi. mutta sa-

malla myös teliokkaamniaksi. — V. 1002 teki

amer- Senn sen liänunä.-tyttävän havainnon, ettji

leukemias.sa (ks. t.l tavattavat perna- ja raulias-

turvotukset sulavat röntgensäteiden vaikutuksesta
ja että siis näillä säteillä ou vaikutuksensa myös-
kin ruumiin sisäelimiin. Heineke osoitti tarkem-
min, miten tuma vaikutus sisäelimiin tapahtuu,
»ekä mitkä elimet ovat erityisen herkät röntgcn-
sjlteilylle > valkoiset verisolut. [wrna, ra(ilin.sorgaa-

nit). Ilolzknerht määritteli tarkoin röntgenhoi-
don doseerauksen ja asetti koko tämän hoitotavan
varsinaiseen tieteelliseen järjestelmään. Nopeasti

N^rmaAt, rin*akijvfl

5. Terve sydKn, pitktillinen keuhkotauli.

laajeni ja syventyi nyt röntgonterapian työala ja

se oli pian eristynyt itsenäiseksi tieteenhaaraksi.

Iho- ja liiustautien hoidosta siirtyivät röntgeno-
logit entistä paljon suuremma.s.sa määrässä käsit-

telemiiän myöskin sisällisiä tauteja, kuten tuber-

kuloottisia lynifomeja. leukemiaa. Basedo\vin tau-

tia, mutta ennen kaikkea kasvannaisia (etenkin
syöpii- ja niyomiknsvannaisia).

Varsinkin senjälkeen kuin on ruvettu käyttä-

mään mahdollisimman suuressa mäiirin evakuoe-
rattuja (ilmatyhjiä) röutgenputkia ja siten ai-

kaansaatu n. s. kovia s. o. erittiiin läpäisykykyi-

siä röntgensäteitä ja kun tämän lisäksi vielä eri-

laatuisten aluminium-, lyijy-, sinkki- y. m. suo-

dattimien avulla on opittu poistamaan iholle va-

hingolliset heikot 1. pehmeät sädeosat. on tämä
n. s. syvyysterapia (saks. Ticfentherapic) saavut-

tanut yllämainittujen tautien hoidossa mitä suu-

rimman merkityksen.
Mitkä ne biologiset omiuaisiuulet ovat. jotka

aikann.saavat syöpäkudoksen häviämisen syvyys-
säteilyn avulla samalla kuin säteiden läpäisemä
terve kudos jää vahingoittumatta, ei vielä ole

täysin tunnettua. Mutta ainakin osaksi saa
tämä seikka selityksensä siitä tosiasiasta, että

röntgensäteet yleensä sangen ehkäisevästi vaikut-

tavat jakautnmistilassa oleviin .soluihin. Niinpä
ovat esim. muna- ja siitinsolut röntgensäteille

erittäin arat ja juuri tällaisia nopea-ssa kehitys-

tiliussa olevia soluja ovat myöskin .syö])äsolut.

Kenties tämä seikka riippuu siitäkin, että .syöpä-

solut ovat ikäänkuin eristetyt elimellisestä yh-

tcydestit mui<leii normaalisten kiiilossoliijen kans.sa

ja siten niiden vaslustamiskyky heikentynyt.
Vastaiseksi selvittämättä on niinikäiin se ihmeel-

linen tosiasia, että pehmeät röntgensäteet suo-

rastaan vaikuttavat elvyttävästi syöpäsoluihin si-

ten «Kiistäen niiden kasvamista. Aivan viimeai-

kaiset eläinkokeet osoittavat, että liintgensäteel

loiselta puolen kykenevät hävittäniäiin tulierku-

loottisen kudoksen ja toiselta puolen edistävät

sidekudosHolujen lisäilntymistä; ilmiö, johon juuri

jokainen tuberkuloositerapia tiihtää. Mitä tämä
tiiläil esim. keuhkotuberkuloosin paranlamis-
niahdollisniiteen röntgensäteiden avulla, on tule-

vaisuus osoittava.

.Melkeinpä rinnan röntgen!ioi<lon kanssa on
radioaktiivisten aineiden kiiyttäminen terapian
(>alveluk>-es.sa kehittynyt. Näistä aineista on ensi-

sijaMe pantava radiumi (ks. t.). Radiumin
a-Häteet kuin myöskin pehmeät /(-säteet vastaavot
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6. LAppäriftD täbdea suureniunut s>dän.

päiiasiallisesti pehmeitä röntgensäteitä ja ovat

kuten nekin vähässä määrässä läpäiseviä. Sitä-

vastoin radiumin y-säteet ovat vaikutuksiltaan

verrattavat koviin röntgensäteihin. jopa voitta-

vat läpäiseväisvydessä kovimniatkin röntgen-

säteet. Tavallisimmin kävtetäiin terapiassa radium-
suoloja (radiumkloridia. radiumbromidia t.

radiumsulfaattia). Pienin terapeuttisesti vaikut-

tava määrä on n. 5-10 mg. joka nykyisten hin-

tojen mukaan maksaa 2.000-4,000 mk. Vähin
goUisten radium-ihottumien syntymisen ehkäise-

miseksi suljetaan radiumvalmiste ennen käyttä-

mistä lasikapseliin, joka taas vuorostaan asete-

taan toiseen messinki-, aluminiumi-, lyijy, kautsu
tai sarvikautsukkikoteloon. Xämä kotelot toimi

vat siis jonkinlaisina suodattiniina ja niiden pak-

suus määrää siis. mitkä radiumsäteet kulloinkin

tulevat poistetuiksi, ja voimmepa sanoa, että

koko radiumsädehoidon menestys riippuu näiden
suodattimien tarkoituksenmukaisesta valinnasta.

Kuten röntgenterapia on radiumhoitokin saavut-

tanut ensimäiset voittonsa ihotautien alalla. Jo
1901 käsitteli Danlos radiumilla hyvällä menes-
tyksellä ihotuberkuloosia. Erittäin tehokkaasti
radiumhoito on vaikuttanut ihosyöpään (ulcus

rodens). Muista radiumterapian hoitoaiheista iho-

tautien joukossa mainittakoon vielä: eczema
chronieum. pruritus. psoriasis, naevi vaseulares,

mycosis, fungoides. angioma. epithelioma j. m. s.

Myöhemmin on myöskin radiumhoitoa ruvettu
käyttämään syöpätaudeissa, ja tässä suh-
teessa ovat etenkin naistautien spesialistit kulke-
neet tienraivaajina. Varsinkin emäsyövän hoidossa

r. oii viime vuosien kuluessa aikaansaanut täydel-

lisen mullistuksen. Muutamat Saksan huomatuim-
mat gjnekologiset klinikat ovat kokonaan luopu-
neel tämän taudin operatiivisesta hoitotavasta kä-

sitellen sitä siis myöskin taudin alkuvaiheilla yk-
sistään röntgen- tai radiumsäteillä. Tätä käsitys-

kantaa eivät kirurgit kuitenkaan yleisemmin ole

omaksuueet. vaan ovat yhä edelleen sitä mieltä,

että missä ruumiinosassa syöpä esiintyneekin,

antaa hyvissä ajoin tehty leikkaus paraimmat
ja tulevaisuuteen nähden varmimmat paranemis-
tulokset. Yleisesti tunnustetaan kuitenkin, että

säteilyhoidolla operatsionin jälkihoitona sekä n. s.

inoperaheli-tapauksissa on erittäin suuri merkitys,
sen avulla kun voi pitkäksi aikaa ehkäistä syö-

vän kehitystä ja vapauttaa potilaan kivuista ja

muista taudin tuottamista kärsimyksistä. R. on
antanut arvokkaan apukeinon ihotautien, syöpä-
tautien ja eräänlaatuisten tuberkelitautien hoi-

toon, ja sen tulevaisuus on suuressa määrin riip-

puvainen tekniikan, ennen kaikkea syvyysteknii-

kan kehityksestä. Vaikka tämä hoitotapa onkin
niin uusi, ovat jo nyt saavutetut tulokset suuri-

arvoiset ja r:n tulevaisuus sangen lupaava.

Viime aikoina on säteilyhoidon alalla radiumiu
kanssa alkanut kilvoitella hinnaltaan puolta hal-

Suuresti laajeniimut aortakaari.

Eroonillinen ekseemi.

8. Ennen hoitoa. 9. Radioterapeutisen hoidon jälkeen.

vempi radioaktiivinen aine mesotorium (ks. t.),

toriumin (ks. t.) hajaantumistuote. jonka keksi

1905 Otto Hahn. Mesotoriumin terapeuttinen

arvo ja käytäntö on täysin yhtäpitävä radiumin

kanssa. \'astaiseksi vähemmin tunnettu kuin

edelliset radioaktiiviset aineet on aktinium. jonka

1899 Debierne ja Giesel onnistuivat erottamaan
pechblende nimisestä kivennäisaineesta, ilyöskin

aktiniumia on sädehoitoon kävtetty, ja monet
tutkijat väittävät sillä käsitelleensä m. m. syöpä-

tautia hyvällä menestyksellä.

Puhuessamme r;sta on vielä tä-ssä yhteydessä

muutama sana sanottava n. s. radiuniemanatsio-

nista (ks. Radioaktiivisuus), jolla niin-

ikään on radiumin ominaisuudet. Radium-
emanatsioni on kaasumainen aine. joka hajaan-

tuu ilmaan, mutta voi myöskin imeytyä veteen

ja vereen. Kaiken todennäköisyyden mukaan on

esim. lähdevesi virratessaan radiuminpitoisen maa-
perän läpi itseensä imenyt radiumemanatsionia.

Huomattava on, että esim. kuuluisat terveysläh-

teet kuten Baden-Baden. Gastein. Tepliz ja

iiiMiiet muut sisältävät erittäin runsaasti radiu-

mia. Lähellä on se ajatus, että näiden lähteiden

parantava voima juuri on seurauksena niiden

radiuminpitoisuudesta. Ainakaan ei enää voi olla

epäilystä siitä, että radiumi on tärkeänä teki-

jänä terveyslähteiden parantavassa vaikutuksessa.
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Tkvallasn on siis radiumi jo ammoisista ajoista
|

kuulunut terapiaan. — Mutta inyöskiii keino- I

tekoi!»sli voimme saada vmlrn uktiveeratuksi. jo» i

nim. asetamme sen uiätrittvksi aikitn kosketuk-

seen radioaktiivisten ainesten kanssa. Sumuin
voimme aktiveerata myöskin ilman, jos annannne
ilman virrata radiuminpitoisen vuhnisteen yli tui

rmdiuminpitoiseu nesteen liipi. Kiidinniternpiussa

on yleisesti tullut kiiytSntcH>n rudiiiminpiloisen

veden juonti, jolloiuka radiumenmnatsioni siis

ruuttii^ulatuselimi-töstii resorl>eerautuu verenkier-

toon. Toinen, sekin san^n yleinen kiiyttötapa i

OQ inhalatsioni eli kuusumaiseu emanatsiouin i

si- . .t,i..., -.Itäminen keuhkojen kuutta n. s.

r .iturissa. Kolmus muoto on radium-
j

k_\

.

kka nekin oikeastaan vaikuttuvat in-

halatsionin kautta, koska on kysyniyksrnnlnista.

voiko kylvyssä itse ihon välityksellä emnnatsionia
tulla ruumiiseen. Vielä voi radiumin antaa kom
pressien sekä ihonalaisten injektsionien muodossa.

Uudiumemanatsioniterupian hoitoaiheena on
ensisijassa kihti. Etenkin on kokemus osoittanut

radium-inhalatsionilla olevan tähän tautiin varsin

suuren parantavan vaikutuksen. Monet tutkijat

ovat nimittäin todenneet, että sen avulla virts.i-

happo on hävinnyt verestä ja taudin symptoniit

samalla jtko kadonneet tai huomattava pa-

rannus ollut seurauksena. R:n boitoaiheisiin

kuuluvat myOskin akuuttiset ja kroonilliset

reumaattiset nivelviat. Näissäkin taudeissa ovat

rudium-inhalutsionit o»oittuutuneet tehokkaim-
miksi. Varsin edullisesti näyttää radiumhoito
vaikuttavan lapsiiän kroonilliseen nivelreumatis-

miin. mikä seikka on sitäkin ilahduttavampi.

kun t&mä tauti on juuri lapsissa osoittautunut

erittiiin itsepintaiseksi. >Iuista r:n hoito-

aiheista mainittakoon vielii neuralpat. etenkin

issias, sekn tal>es-neuralf;iat. Mutta mitä eri-

laisimpia tauteja on vielä radiumilla koetettu

parantaa, kuten sokeritautia, verisuonikalkkiutu-

mia. sydäntauteja j. n. e. Tosin ne suuret toi-

veet, jotka alussa radiuniemanatsioniterapiaan
asetettiin, eivät ole sellaisinaan toteutuneet, mutta
kun tieflunime. kuinka toivoton esim. kihdin ja

nivelreumatismin hoito yleensä on. niin emme
»aa radiuminkaan tuottaman apua liian vähäksi
rvala. J. L. L.

Badiumi Mat. ra<iiu« = säde), harvinainen me-
tallinen alkuaine, jrnka aviopari V. ja S. Curie
k-' " '^98 tutkie>suan erään Joaohimstalin
k saadun kivennäisen, ixrchblrndrn. ra-

di.....s i ,, . i-.iiitta. Kem. merkki Ra. .\t. -paino

226,1. Tavallisiin kemiallisiin ominaisuuksiin kat-

soen r. yhdistykset ovat hyvin vastaavien barium-
yhdistykiien kaltaisia. R.-sulfaalti HaSO» on sa-

moinkuin liariumsulfaattj veteen liukenematon.
R. kloridi HaCI, 2H,0 ja r. t.romidi RaBr, ovat

veteen helposti liukenevia. Metallinen r. hajoit-

taa veden muodostaen vetyä ja r.-hydroksidia

RaOIIii. Yhdistyksissään r. on kaksiarvoinen.

Sen liekki on karmiininpunainen. R.-yhdistyksiä

on hyvin pienissä mäJlrin muutamissa mineraa-
lejoa. jotka tav. sisältävät uraania, bariumia ja

ii../>ita tavallisin nietalleja. Ne eristetään ensin

I
uraani ja sitten muuttamalla jäännös
.Jäljelle jäil liukenemattomana r:n-

pitoi^tn r>ariumsid(aattia. liariumi [>oistetaan

sitten eri keinoin kiteyttämällä, elektrolyysin

avulla, y. m.

Kun r:ia suljetaan ilmnttonutan tilaan, muo-
dostuu siitä r.-e m a n a t s i o n i a 1. n i t o n i a

sekii heliumia. N i t o n i on heliumin ja argonin

tapainen jalokaasu, jota r. -suolat alinomaa itses-

tään erottavat. Se on temporäärisesti radioaktii-

vinen; sen at.-paino on 222,«. — R:ia un. paitsi

kivenniiisis.sii. vähän muutamissa lähilevesissä.

rau'assu vuoriöljyssä ja ilmassa, ks. Radio-
aktiivisuus ja R a d i o t e r a p i a. S. S.

Radius (lat.K siidc: ntia/.. värttinäluu (ks.

Käsivarsi).
Badiusvektori dat. mk/iii.i = säde. ja vek-

tori [ks. t.)). kartioleikkauksen jonkun pis-

teen ja polttopisteen yluiistysjnna. vrt. myös
K o" o r d i n a a t t i.

Radiz /-«-/ (lat.i ks. J u u r i.

Kadiäärinen 1. radiaalinen (laf. ratlius

= .siideK siiteittUinen. esim. eläin t. kasvi tai

näiden osa. joka voidaan millä pitkin pituus-

akselia asetetulla tasolla hyvänsä jakaa kahteen
samanlaiseen puoliskoon, vrt. bilateraali-
nen.

Badloff, Fredrik Wilhelm (176r>-1838).

suom.-ruots. kirjailija, syntyisin Mouliijärveltä,

Upsalassa opiskeltuaan piirilääkärinä Ahvenan-
maalla 1780-99. tuli 180.5 Suomen talousseuran

sihteeriksi. 1806 lääketieteen apulaiseksi ja kasvi-

tieteen demonstraatloriksi Turun akatemiaan.
1810 esittelijäsihteeriksi hallituskonseljiin. josta

virasta kuitenkin pian erosi ja siirtyi 1814

Ruotsiin, jossa sitten asui. On julkaissut ..Be-

skrifninp öfver .\land" (1795). ..Beskrifninp öfver

norra delen af Stockholms Iän" (180-1-0.5). ..MuUi-

massunpen Uber den Ursprunp des Finnischen

Volks" y. m. ja oli jonkun aikaa Abo Tidningin

toimittajana. A'. O.

Badloff, \Villielni (s. 1837), kielentutkija,

siirtyi, harjoiteltuaan kielitieteellisiä opintoja

kotimaassaan Saksas.sa. Venäjälle, jossa aluksi

iv:sta 1859) toimi opettajana Barnaulissa (Länsi-

Siperiassa) tehden tällöin useita tutkimusmat-
koja pohjoisturkkilaisten kansanheimojen kes-

kuuteen; toimi 1871-84 muhamettilaisten kouluien

piiritarkastajana Kasaanissa-; nimitettiin 1884

Aasialaisen museon johtajaksi sekä tiedeakate-

mian jäseneksi Pietariin. R. on julkaissut suuren

joukon turkkilais-tataarilaiseen kieli- ja kansa-

tieteeseen kuuluvia teoksia; niistä mainittakoon:

..Vergl. Grammatik der nördl. Tiirksprachen.

T. Phonetik" (1882-83). ..Versuoh eines \Vörter-

buches der TUrkdialekte" (T-TV. 1888-1911),

..Kudatku Bilik" (faksimile-jäljennös 1890, typo-

prafiiien julkaisu 1891. transskriptsionin ja kään-
nöksen alku 1900). ..Die alttUrkisehen Tnsthriften

der Monpolei" (1894 ja seur.) ;
— ..Prolien der

Volkslitteratur der nördl. tUrkischen Stämme"
(1866-1904). ...Vus Siliirien" (2 os.. 1884), „Das
Sfhamanenthum und sein Kultus" (188.')), „Sibir-

skija drevnosti" (2 os., 1888-1902). ..Arbeiten der

Orelion-Expe<lition. Atlas des Alterthilmer der

Monpolei" (1892 ja seur.).

Badoni. 1. Kuvernementti (ven, Radomakaja
guhtrnija\ Etelil-Puolassa. Itävallan rajalla. Veik-

selin länsipuolella; 12.3.52 km», 1,134,800 as.

(arv. 1912). 92 km':llä. — R. on pohjoisessa

tasaista, etelässä Kieleen kuvernemenlista liih-

tien R;n kuvernemcnltiin pistäytyy Lysa Ofiran

vuoristo; metsät peittävät 27,t «Jf pintn-alasta,

enemmän kuin muualla Puolassa (1907). — Asuk-
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kaista 83.» % puolalaisia, lii,? % juutalaisia,

1.4 % veuälUisiä, l.i % .saksalaisia, puolalaiset

roonial. -katolisia, veuiiliiispt kreik. -katolisia, sak-

salaiset protestantteja. Lukutaitoisia 22,> % (alin

miiärä Puolas.sa), kansakouluissa 26.013 oppilasta

1911. — llaataloutta harjoittaa 63,: %, vuori-

työtä ja teollisuutta ll,j %, kauppaa ja liiken-

nettä 7.4 % väestö.stä. Maanviljelys (1912) tuot-

taa ruista (195.200 ton.). ohraa" (79. ,500 ton.).

kauraa, vehnää; tärkeä on perunan- (1.236,600

ton.) sekä valkojuurikkaanviljelys. Nautakarjaa
1912 oli 209.762. hevosia 107.816, lampaita ja

vuolua 72.038. sikoja 64.589 kpl. — Vuorityö

tuottaa rautamalmia, josta 1907 valmistettiin

191.900 ton. rautaa ja terästä. V. 1910 E:ssa
aksiisi.sta vapautettujen teoUisiuiksien tuotanto-

arvo oli 60.1 milj. mk., työväestö 12.842 henkeä,

aksiisinalaisissa tehtais.sa työskenteli 1.687 työ-

miestä (joista sokeritehtaissa 1,371). — Vesiteitä

569 km. niistä höyryaluksille sopivia 274 km.
Rautateitä 249 km (1911). — R. jaetaan 7 piiri-

kuntaan. V. 1914 alkaneessa suurvaltainsodassa

R. oli saks.-itäv. ja ven. joukkojen taistelutante-

reena. — 2. Edellämainitun kuvernementin pää-

kaupunki, Radomka-joen ja raiitatien varrella:

49,194 as. (1910). Useita kirkkoja (joukossa pro-

te.stanttinen) ja oppikouluja, muutamia kirjas-

toja, pari sairaalaa. Harjoitetaan kauppaa ja

nahka- y. m. teollisuutta. — R:n perusti Kasimir
Suuri 1364; valtiopäivillä Rissa löOö vahvistet-

tiin aateliston privilegit, ja 1767 siellä dissi-

dentit tekivät liiton. R. kärsi paljon ruotsalais-

sotien aikana. E. E. K.

Radomysl, piirikunnaukaupunki Venäjällä,

Kiovan kuvernementissa. Teterev-joen varrella

Mykajlu ja Suharnajan suussa; 15.338 as. (1910;

1897 11,154. joista 67% juutalaisiai.— Troitskij-

kirkko (ennen uniaattien tuomiokirkko), pari

koulua ja sairaalaa. Muutamia myllyjä, nahka-

y. m. tehtaita. — Mainitaan ensikerran 1150;
1747-97 uniaattien kiovalaisen metropoliitan

istuin.

Radowitz, Josef Maria von (1797-1853),

preussil. kenraali ja valtiomies. Palveli ensin

\Vestfalenin ja Hessenin sotajoukoissa, siirtyi

1823 Preussin armeiaan. Määrättiin 1830 tykistö-

esikunnan päälliköksi. Samanmielisyydellään R.

voitti kruununprinssin, sittemmin kuningas
Fredrik \'inielni IV :n ystävyyden ja sai sekä

sotilaallisia että poliittisia luottamustoimia.
Vv. 1847-48 hän joliti Preussin ja Itävallan väli-

siä Saksan liittoa koskevia neuvotteluja. Frank-
furtin kansalliskokouksessa 1848 hän oli ääri-

mäisen oikei,ston johtaja. Vaikutti jo keväästä
1849 alkaen määräävästi Preussin ulkopolitiikan

johtoon, ja syyskuussa 1850 hänet nimitettiin

varsinaisesti ulkoasiain ministeriksi. Tarkoittaen
saada muodostetuksi Preussin johdon alaisen

Saksan valtioiden unionin R. vaati sodan julista-

mista Itävaltaa vastaan, mutta kun kuningas ei

siihen taipunut, otti hän eron marrask. main. v.

Mielipiteitään R. esitti useissa julkaisuissa; koo-
tut teokset ilmestyivät 1852-53. K. W. R.

Kadula, nilviäisten (paitsi simpukkain) kielen

pinnassa oleva, pitkittäisiin ja poikittaisiin ri-

veihin asettuneilla hampailla varustettu ravin-

nonhienontamiselin.

Badvänszky, B6l a [radvänski belaj (s. 1849).

unk. sivistyshistorian tutkija, julkaissut suuren

joukon unk. sivistyshistoriaa valaisevia läliteitä

(etupäässä 16;nnelta ja 17;nneltä vuosis.) sekä
laajan sivistyshistoriallisen tutkimuksen „Magyar
csalädelet 6s häztartäs a X\"I. 6s XVII. sz.-ban"

(..Unk. perhe-elämä ja taloudenpito 16:unella ja

17:nnollä vuosis.". 4 os., 1879-97). Y. W.
Kadza [rä-J, raja. rajah (< sanskr. rajan

= kuningas). Etu-Intian kotimaisten ruhtinasten
arvonimi, vrt. Maharaja h.

Radziwill, liettua!, ruhtinassuku,
tunnettu aina pakanuudenajoilta. omistanut
niyöliemmin suuria maatiloja Liettuassa. Puohussa
ja Posenissa. Suvun jäsenet pääsivät 1500-luvun
alussa Saksan valtakuunanruhtinaiden arvoon.
Nykyisin elävän sukuhaaran kantaisä Niko-
laus \'I R. (1515-65) suosi uskonpuhdistusta;
m. m. julkaistiin hänen toimestaan raamatun-
käännös liettuaksi, mutta hänen poikansa kääntyi-

vät katoliseen oppiin ja hävittivät isänsä työn.

Eräät suvun jä.senistä kohosivat viime vuosisadalla

Venäjällä ja Saksassa huomattavaan asemaan. —
1. Anton H e n r y k R. (1775-1833), Niesnieszin

ja Olykau ruhtinas, oli naimisissa erään preussil.

prinsessan kanssa. v:sta 1815 Posenin käskyn-
haltija. — 2. Anton R. (1833-1904), preussil.

kenraali, edellisen pojanpoika, oli v:sta 1885 kei-

.sari Vilhelm I:n ja 1888 Fredrik III;n kenraali-

ajutanttiua. [..Die historische Stellung des

liauses R."] K. W. R.

Radzputana ks. R a j p u t a n a.

Radzputit ks. R a j p u t i t.

Rae frcij. John (1813-93), engl. pohjois-

napamatkailija. teki 1846-47 Hudson-Bay-kompp i-

nian palveluk.sessa ollen retken Fort Cluirchillistii

Pohjois-Ameriikan pohjoisrannikolle, seurasi 1848

Richardsonin Franklinin etsintä-retkikuntaa,

tutki 1853-54 Boothian-maan länsirannikkoa saa-

den siellä eskimoilta ensimäiset tiedot Frank-
linin retkikunnasta, jonka johdosta hänelle annet-

tiin luvattu 250.000 mk;n palkinto. Julkaissut

..Karrative of an expedition to the shores of the

Arctic sea" (18.50).

Raeburn [reih3n]. Sir Henry (1756-1823).

skotl. taidemaalari, opiskeli Edinburgh'ssä
muotokuvanuialari David Martinin johdolla ja

jatkoi opintojaan 2 vuotta Italiassa. V:sta 1787

R. asui kotimaassaan, jossa hän. Edinburgh'ssä

työskennellen, oli aikansa eniten käytetty muoto-

kuvamaalari. Maalattuaan ensin miniatyyri-

muotokuvia R. saavutti myöhemmissä öljyväri-

tauluissaan herkän valon ja varjojen käsittelyn

sekä erittäin voimakkaan, toisinaan Frans Hal-

siin verratun siveltimenkäytöu ja monumentaa-
lisen käsit3'stavan. jossa suhteessa hän usein ko-

lioaa samanaikui.sten engl. mestarien yläpuolelle.

Hänen muotokuvistaan mainittakoon m. m. ..Lordi

Ne\vton" ja ..Walter Scott". [William Raeburn,

..Life of Sir Henry R." (1886), W. E. Heuley

(1890) ja Pinnington (1904).] E. Rr.
Raelumi ks. Rakeet.
Raer, geol., norjankielinen nimitys kahden

puolen Kristiaanian vuonoa oleville päätemoree-

nin luontoisille vierinkivisoraselänteille. Ne vas-

taavat ikäänsä ja syntyynsä nähden Salpaussel-

kää, jonka läntisenä jatkona niitä pidetäänkin

(ks. Salpausselkä).
Raesadevakuutus tarkoittaa turvata vakuu-

tuksenottajaa niiltä vahingoilta, jotka johtuvat

raesateista. R:n esineenä voivat olla ikkuna-
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y. m. lasit j. m. s. esineet, joita rakeet valiiiigoit-

tiivut. mutta pAäasiallisena vakuutii»esiiuH>iiU on
kuitfukiu viljellyn liman kn»vu. niin rttU kuu
|Miliulaan r:st:i ilnmn lähenipuä miiiiritlelyu. tar-

koitetaan vakuutusta ra«sateitteu viljalle tahi

nmulle maan kasvulle tucttamien vahinkojen va-

ralta. K. lasketaankin kuuluvan n. s. maatalous-

(maanviljelj-s-i vakuutusten ryhmään. K. on tek-

nillisesti verrattain heljKJsti jiirjeslettiivissii.

koska vahinko yleensU ei kohtaa ylen laajoja

alueita samalla kertaa ja vahin^n niiiärittele-

minen ei tuota kovin suuria vaikeuksia. Keski-

määräinen vakuutiisnuiksu r:ssa on ollut prosen-

teissa vakuutussummasta :

liavallassa 1909
STfitfeissa

-..^-..ss* 1906-10
;:o; -».ssa 1911

-.77 JO

. 1.1

1.41

. 1j>

luliu.sa 1909 ...

H-

— .~^uonle«sa ei r :ta harjoitfta eikä se ole osoit-

tautunut varsin tärkeäksi niuissi\kaan pohjoisissa

maissa, koska ankarat raesateet ovat [Kihjoisessa

samoinkuin päiväntasaajan seuduillakin harvi-

naisia. Sensijaan ne ovat yleisiä lauhkeassa ilman-

alussa, pohjoisella pallonpui>liskolla varsinkin
40-55* pohj. lev. Esim. Preussissa ovat raesateet

vuosien 1885-1904 välillä vahingoittaneet 10.4%

kaikista vainioista, Baierissa yi,t'^c- R.-yhtiöt

ovat suorittaneet vakuutussummina raesateiden

tuottamista vahingoista:

I3j< milj. liiraa

8a» « Saksan mk.
7j« . frangia

I' 6a . .
Sv,..- -.. ..-.. . . Ij. .

(.\lfred Fratischer, ..Landnirtschaftliche Ver-

sicherunp. llagel- und Viehversioherung" (1914),

.Mfred Xlanes. „Versielierungs-Lexikon. Hagel-

scliäden. Uagelversicherung" (1909-13).]

O. W. L.

Stetia, vanhalla ajalla alppimaakunta, joka

vastasi jotakuinkin nykyistä Graubiindeuiä ja

Tirolia. Tavalll.sesti siihen luettiin kuuluvak.si

myöskin V i n d e I i c i a = eteläinen Baieri ja

\VUrlteniberg iTonuvaan a*ti). liajana oli län-

nessä Helvetia. idä-sä Noriciim. etelässä cisalpii-

ninen Gallia. \'anhinipien asukkaiden väitetään

olleen etruskien heimolaisia ; sittemmin asui aina-

kin Vindeliciassa kelttiläisiä. Roomalaiset valloit-

tivat R:n keisari .\ugustuksen aikana hänen
pojintimainsa Tilieriuksen ja Drueuksen johdolla

;

v. l.'» e. Kr. se tehtiin Kooman provinssiksi. Tär-

keimpiä kaupunkeja ovat varsinaisessa R:ssa

Tridentum (Trient), Curia (Chur). Brigantium
iBregenzi. Vindelicia.s»a Augusta Vindelicoruin

(.Augsburgi. Regina fastra (Regensburg) ja

Cnstra Batava (Passaui. ./. F.

Bafael /r<i-/. oik. Raffaello Sant i (1483-

1520). it. taidemaalari, syntynyt Crbinossii.

iiulltaan. taiilemaalari Giovanni .Santi'lta (ks. t.|

R. on korkeintaan voinut saada taiteen alku-

[leriisteet ; scn-ijnan lienee hänelle syntymäkau-
piin^fioKa antanut ofx-tusta Timoteo Viti, jonka
mukaan liiiii iiäyttilä maalanneen ensimäisen

tunnetun taiilukiivansa ..Ritarin uni" lIx<nt<K)n

kan>alli>igall<Tia>Kai. N. 17 vuotiaana R. muut-
taa Perugiaan. jos-a rinhrian taidesuunnan sil-

|<,i.,.T ..1 tcfniehet Pinturii-ehio ja etenkin Vaii-

t iginoi vaikuttavat tuntuvasti hänen
t niinkuin osoittavat esim. hänen

Ratai-l (oma muotokuva).

varhaisimmat madonuankuvausa ..Madonna Solly"
'

ja . ,Madonna ynnä ]>yh. Ilieroiiyniiis ja Krau-

i-iscus" (n. 1500. Berlii-

nin Kaiser-Friedrieli iiiu-

siH.issa). Viimemaiii itiin

,
oppimestarinsa tyyliin,

mutta vieden siitä jo

täydellisesti voiton esi

lyksensU vapaampaan elii-

miiiin katsoen hän maalaa
1504 umbrialai.sen tuo-

ta ntokautensa pääteoksen,

ison öljyväritaulun ,,Ma

riau vilikiminen" (..Sposa

litio", Milanon Brcra-

galleriassa). Lyhyitä kiiyii-

tejä Perugiassa ja Urbi-

nossa luktiunottamattn R.

oleskelee 1504-08 Firenzes-

sii, jo.ssa hän omistaa itsel-

leen toscaiialai.sen taiteen kehittyneemmän teknii-

kan, realistisen esitystavan ja sommittelutaidon;
varsinkin on I^eonardo da ViiuiMIä ja maalari-

munkki Bartolommeolla määräävä vaikutus hänen
kehitykseensä. Firenzeläis-ajallaan R. on ensi

sijassa madonnankuvieii maabuija: lukuisassa sar-

jassa teoksia, joissa nähdään Neit.syt ja lapsi joko

yksinään (esim. ..Madonna del Granduca", Firen-

zen Pitti-galleriassa) tai Johannes lapsen kanssa
(esim. kolmion muotoon sommitellut ja täys-

vartalokuvina esitetyt ..Madonna nurmikolla",

Wienissä, ja „La helle jardiniöre", Pariisin

Louvressa) sekä monihenkilöisiä ryhmiä (esim.

..Madonna .\nsidei", Lontoon kansallispilleriassa),

hän käsittelee madonna-aihetta miltei laatukuva-

maisen realistisesti antaen äidintunteen mitallisen

kuvauksen tulla entisaikaisen ankaramman uskon-

nollisuuden sijalle. Tältä ajalta ovat myös R:n
ensimäiset huomattavat muotokuvat (-^gnolo ja

Maddalena Doni'n kuvat Firenzen Pitti- ja tai-

teilijan oma kuva Uffizzi-gallerioissa) sekä

Michelangelon vaikutusta ilmaiseva uskonnolli-

nen maalaus ..Hautaanlaskeminen" (1507. Roo-

man Villa Borghesessat. — Arkkitehti Bramanten
kehoituksesta R. tuli 1508 Roomaan, jossa hänen
taiteilijalahjansa kehittyvät korkeimmilleen, kun
hän saa paavi Julius ll:lta tehtiiväk.seen koris-

taa seinä- ja kattom.-uilauksilla Vatikaanin huo-

neita (.,R:n stanzat"). Ensimäisen huoneen,

..Camera della Segnatura"n, koristukset valmis-

tuivat 1508-11 ja esittävät ,,neljää tiedekuntaa".

Näistä teologialle omistetussa n. s. ..Dispiila"

fre.skossa kuvataan m. m. kirkkoisiä kokoontu-

neina alttarilla olevan monstranssin ympärille,

jonka yläpuolella pilvissä nähdään Kolminaisuus
ja pyhimyksiä. Poesialle I. runoudelle kuuluvassa
freskossa ovat .\pollon. muusat ja joukko runoi-

lijoita esitetyt kckoontuneina ..Parnassille", jolla

nimellä tämä kuva yleensä tunnetaan. .Juris

priidentian (oikeustieteen) fresko jakaantuu kol-

meen os.aan. joista yhdessä on vertauskuvallisia

henkilöitil ja muissa historiallisia esityksiä. Tai-

teellisesti korkeimmalle kohoaa filosofian, n. s.

.,.-\teenan koulun" fresko, joka esittää vanhan-

ajan «ppineet ihanteellisessa rakennustaiteelli-

sessa ympäristössä ja jossa R:n sommittelukyky
ja henkijiikuvaus ilmaisee laatuaan harvinaista

kauneusaistia, jonka perustana on antiikin vai-

kutus, mikä painaa leimansa koko hänen vii-
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„Parnassi ja Ateenan koulu." Stanza-raaalaus.

meiseen, Rooman -aikaiseen tuotantokauteensa
(1508-20). — Suurenmoisia sommitelmia sisältää

myöskin seuraava huone, ..Stanza d'Eliodoro",

jonka freskoista varsinkin ..Pietarin vapautta-

minen vankilasta" mielenkiintoisiue valaistus-

vaikutuksineen viittaa uusiin, maalauk-sellisem-

piin taidekeinoihin. Mutta jo näissä. 1.512-14 val-

mistuneissa kuvissa huomaa, että R. on alkanut
käyttää vierasta apua (hänen apulaisiaan ovat

taiteilijat Giulio Romano, Franc. Penni. Giov. da
Udine y. m. m.). Vieläkin selvemmin tulee apu-

laisten käyttö näkyviin kolmannessa ..Sala dell'

Inoendio di Borpo" nimisessä huoneessa (1514-171.

Vasta 1525 valmistunut neljännen huoneen,

„Constantinussalin". koristelu, joka R:lle tä-

män jälkeen annettiin, hänen täytyi jättää oppi-

laidensa suoritettavaksi, sillä R., jonka maine
oli kohonnut kohoamistaan, ei enää itse ehdi val-

mistaa kaikkia ylenmäärin runsaasti saamiaan
tilauksia. — Hänen suurista tehtävistään mainit-

takoon 10 apostolien töitä esittävää ja 1515-16

valmistunutta värillistä kartonkikuvaa Sikstii-

niläisen kappelin seinäverhoja varten (alkupe-

räiset Brysselissä kudotut verhot nyk. pilaantu-

neessa kunnossa Vatikaanin kokoelmissa; verho-

jen jäljennöskudoksia m. m. Berliinin Kaiser-
Friedrich-museossa ; 7 alkuperäistä kartonki-

kuvaa säilytetään Lontoon Kensington-museossa)

.

R:n oppilaat suorittivat hänen valvontansa alai-

sina joukon raamatullisia sekä antiikkisten gro-

teskien mukaisia koristeellisia kuvia eräihin Va-
tikaanin avonaisiin halleihin (,.R:n loggiat").

Rooman villa Farnesinassa ovat R:n pankkiiri
Agostino Chigi'lle maalaama fresko ..Galateian

riemukulku" sekä hiinen oppilaidensa hänen pii-

rustustensa mukaan maalaamat kattokuvat, jotka
esittävät Amorin ja Psykhen tarinaa ja tuovat
erinomaisesti esiin R:n suhtautumisen antiikkiin.

Tlän maalaa myöskin monta uskonnollisaiheista
taulukuvaa. esim. ..Pyhä Cecilia" (1516. Bolognan
akatemiassa) ; parhaimpia niistä ovat hänen ma-
donnaesitykseusä. kuten .,Madonna della Sedia"
(1516. Firenzen Pitti-galleriassa) ja samoihin ai-

koihin maalattu iso ,.Sikstiiniläinen madonna"
(Dresdenin galleriassa, ks. liitekuvaa Maalaus-
taide II), joka R:n kuuluisin taulu ilmaisee
mainiosti ylimaallisen ylevää rauhantunnelmaa
ja kasvonilmeiden tunneherkkää kuvausta. Hä-
nen monet roomalaisaikaiset muotokuvansa,

joista maailmantaiteen mestariteoksina mainilta-
koon esim. .Julius II, Baldassare Castiglione, kar-

dinaali Bilihiena, Leo X kahden kardinaalin seu-

rassa, Johanna Aragonialaineu ja n. s. ..Uonna
Velata", todistavat suuren tyylin rauhallisuutta

ja mitä terävintä luonteenkuvauskykyä. Hänen
viimeinen, mahtava maalauksensa on ,.Kristuk-
sen kirkastu.s" (1520, \'atikaanissa). — Tavatto-
man rikkaan maalaustoiniintansa ohella R. työs-

kenteli myöskin arkkitelitiiiä. jona hän oli I5ra-

manten o|)pilas. Hän on tehnyt luonnokset m. m.
Palazzo Pandolfiuiin (Firenzessä) ja Villa Mada-
maan (Rooman lähellä) sekä johti v :sta 1514
Pietarinkirkon rakentamista ja valvoi v :sta

1515 antiikkisen Rooman kaivaustöitä. Kuvan-
veistoksiakin varten hän teki luonnoksia, kuten
esim. ryhmään „Delfiini ja kuollut poika" (Pie-

tarin Eremitaasissa). Liiallisen työn rasitta-

mana, ainoastaan 37 vuoden vanhana, R. kuoli

kuumeeseen pitkänäperjantaina O p. huhtik. 1520
ja haudattiin oman toivomuksensa mukaan Pan-
theoniin.

R., Italian renesanssitaiteen päämestareita, oli

eläessään onnen helmalapsi, joka kulki kunnia.sta

kunniaan. Jälkimaailmankin silmissä hänet on
luettu kuuluvaksi ..klassillisiin" mestareihin, ja

hän on etenkin kaikkien akatemisteu .suuntien

esikuva. R:n elämäntyötä arvostellessa havait-

see hänen heikkoutensa siinä, että hänen täytyi

liiaksi käyttää muiden apua, minkä vuoksi hä-

nen värityksensä. joka ei sinänsä ansaitse eri-

koisempaa huomiota, kadotti paljon lämpöään ja

loistoaan ja hänen piirustuksensa, joka ei liioin

ole vapaa ylimalkaisuuksista, menetti yhä enem-
män pontevuuttaan ja elämäänsä. Monissa hä-

nen töissään on kaavamaisuutta, akatemista tyh-

j}'yttä, joka varsinkin vaivaa hänen ylen suo-

sittuja madonuiaan. Niinkuin useista täysrene-

.sanssin mestareista voi R:stakin sanoa, että sa-

malla kuin hän osaltaan kohottaa quattrocenton

naturalistisen taiteen huippuunsa, hän on myös
alkuna sen alenemiseen. JIutta vikojensa ohella

on R:lla erinomainen keksintäkj-ky ja sommit-
telutaito, harvinainen lahja osata kuvittaa isoja

Kardinaah Bibbieua.
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seinK ja kattopintoja. Hiin ei ole niikiiäu syvK. I

omintiikrista (H>r>oouallismittii tui toniperuintMit-
;

titt oniuuva taitrilijn. niin ettii Micliehiiifielon

krrrttannkin tiänestä [mradokÄaulisesti sanonetMi.
|

että l{:u saavuttama voitto |>orustiiii alikernu-

teeu eikä neroon. Mutta liUnellii on liyvii aisti

sekfi ilinieellinen lielp|Mni.s ja naisellisen herkkii

kyky v:i.-ta.iiiottaii ja itsenliis<>sti sulattaa elijiiksi

ki>koiKii>uu<l<-ksi muilta saaniiiiun vaikutuksia.

TämiUi lakia It. ikiiiinkuin kokonkin ylite<>n sum-

maan suuren o-an siitä, mikä Italian tiiiteess:»

ou miellyttävintä: jalot viivat, srpusiilitaiset.
;

plastilliset muo<lot ja asennot, luonnollinen ja I

selvli ryhmittely, esityksen ihanteellinen juhlal-

lisuus ja arvokkuus, sen päivänpaisteinen ilon ja

onnen tunnelma. [Laajasta l\:ia käsittelevästä

kirjallisuuitesiu mainittakoon A. Sprin!;rer, .,R.

und Mii-helanjrelo". Liilike. ..R :s Lelien uriil

\Verke". MQntz. ,.Raphael, sa vie. son a-uvre et

8on temps", Crrwe ja Cavalniselle. ..R.". Sdimar-
gow, „R. unJ Pinturicchio in Siena", Knaokfuss,

..R.". AinersJorffer. ..Venez. Ski?.?.enl>uch".

Striy-joxvski. ..\Verden de.s Barock bei R. uml
Corre-rgio" ja \Vans<'her. .,R. og Michelangelo".!

E. Rr.
Baff. Joseph Joachim (1822-82). sveits.

säveltäjä. Toimittuaan kansakoulunopettajana

\VUrtlember(rissä 15. siirtyi 18.50 XVeiniariin ..nuor-

saksalaisen" musiikkilehden aputoimittajaksi.

Muutti 185S Wieshadeniin ja 1877 Frankfurtiin

konservatorin johtajaksi. .Sävelsi 11 sinfoniaa,

ohjelnullisine otsikkoineen y. m. orkesteri-, ka-

marimusiikki- ja laulusävellyksiii. /. A'.

Raffael ks. R a f a e I.

Raffaelli Imfavll']. Jean K r i n <; o i s (s.

18Ö0), ransk. taidemaalari ja radeeraaja; synty-

nyt it. vanhemmista Pariisissa. jo.ssa opiskeli ly-

hyen ajan (lOrömcn johdolla ja enimniäks(M?n

ominpäin. R. aloitti maisema- ja henkilökuvaa-

jana ja esittämällä varsinkin suurkaupunkien ym-
päristöjä. Myöhemmin on it.se suurkaupungin
(Pariisini katuellimä ja tyyppien kuvaus ollut

hänen huomattavimpana tiiliepiirinään. jota hän
on esittänyt henkevästi ja herkästi, puoleksi pii-

rustavaan, puoleksi maalailevaan ja lähinnä im-

pressionistiseen tapaan suoritetuissa kirkasvaloi-

Hi^sa maalauksissaan sekä f;raafillisis.sa ja kuvi-

tustöissään. Hän on saattanut käytäntöön kui-

van kiinteät öljyväripuikot. n. s. R. -värit. joit:i

käsitellään samoin kuin pastellivärejä. R. on
myös jonkun verran työskennellyt kuvanveiston
alalla ja kirjoitellut taite<?stji (esim. ,,Mes prome-
nades au mus<^ du Louvre"). [.Xrsi^ne Ale.vandre.

,.Jean Krani.ois Raffaelli; peintre, graveur et

MTilpteur" iHtnni.) JS. Hr.
Baffaelllno /-'i'-/ del Garbo ks. G a r b o.

Baffet frnfrl, Denis Auguste Marie
I1H04 OOi. ransk. kivipiirtäjä ja kuvittaja; Char-
let'n ja <iros'n oppilas. Hänen päiiteokscnsa ovat

iMlnmanllisen innostukM-n elähyttUmät Ranskan
vallankiimousajan ja Napoleon I:n sotia ja soti-

laita kuvaavat kivipiirrokset. joista esim. hä-

nen kuuluisin kuvansa ..Yöparauti" ((^Irnnde re-

rue) esittää sankarien haamut yöllä kokoontu-
neina keisarin johdeltavikni. Moniin kymmeniin
nousevat hänen kuviltÄmansa kirjateokset. Lopjiu-

iälläfln R. oleskeli Italiassa, jonka silloisista so-

dista luin julkaisi m. m. ..Kpisislen de la eani-

pagne >ritalie de IH.Ji)". (Giacomelli (1802);

t^lJJ
Kafriesia .\rnoMi.

A. Bry (1874): H^raldi (1892) ja F. Lhouinu>

(IS92i.'| E. R-r.

Raffineerata (ransk. ra//iHcr = puhdistaa). 1.

puhdistaa, esim. sokeria, kemikalioita, metalleja.

öljvjU. — 2. Lasiteollisuiules.sa ; hioa ja maalata

lasia. ^'. ^'

Raffineerattu (ransk. r<i^/iiicr = tehdä hienom-

nutksi ja puhtaammaksi), hienostunut, puhdis-

tettu; ylenniäiirin hienostunut; tarkoin harkittu

^usein pahassa merkityksessä), viekas.

Raffiuoosi, melitoosi. eräs sokerilaji. jota

on vähän m. m. valkojuurikkaassa ja raakasoke-

rissa. Enemmän oikeavaäntöinen ja helpommin
liukeneva kuin ruokosokeri. S. .>*.

Raffinööri (ks. Raffineerata). 1. Kone,

millä puuta hiottaessa jääneet karkeat kappaleet

jauhetaan hienommaksi kivien avulla. — 2. Hen-

kilö, joka raffineeraa. S. S.

Rafflesia, pääsuku jiienessä Rafflvsincrrr-

heinuissa, johon kiuiUni merkillisiä troopillisia

loiskasveja, niin pit-

källe loiselämään mu-
kautuneita, etteivät

kasvulliset osat yleensii

lainkaan tule esiin

isuntiikasvin sisästä.

Tunnetuin laji, su-

matralainen Rafflesia

ArnolJi. elää jänncmäi-
sinä muodostuksina
Vissiis liaanien juurissa ja parin metrin kor-

keuteen varsissakin. Kukkimisaikana muoih stuu

isäntiikasvin kuoren alle laajempi alussohikko,

josta kukkasilmu kasvaa esiin puhkaisten kuoren.

Avautunut, yleensä yksineuvoinen. rakenteeltaan

hyvin omituinen kukka on lihanpuiiainen, läpi-

mitaltaan n. 1 m (maailman suurin tunnettu

kukka) ja voi painaa yli 7 kg. Hedelmä jonkin-

lainen marja. /. Vs.
Rafidi, neulakidekimppu kasvisolussa, yleinen

yksisirkkaisilla. K. L.

Rafn, Carl Christian (170.')-18fl4) . tansk.

muinaistutkija; julkaisi, käänsi ja selitteli useita

skand. muinaiskirjoituksia. otti osaa „Nordiske
oldskriftselskab" seuran perustamiseen 182.'); hil-

nen alkuunpanostaan syntyi ..Nordisk tidskrift

for oldkyndifrhed" 1832; julkaisuja: „Antiqui-

tates amerieana-" (1837), „Antiquit<5s Russes"

ilSöO.')2l. ..Griuilands historiske mindesmajrker"
(18:i8-4.')), y. m.
Raglan j raglan], F i t z r o y James Henry

(1788-18.5.')). lordi. cngl. kenraali; otti osaa Na-
poleonin aikuisiin soliin; tuli 18.54 Itiimaisen so-

dan aikana Krimillä toimivan cngl. sotajoukon

ylipäiilliköksi ja kuoli seur. v. koleraan Sevaato-

polin edustalla.

Ragnar Lodbrok (s. o. K a r v a h o u s u), tansk.

viikinkikuninfiiis. jonka nimeen polijoismaiset

tarinat ylidisläviit useila kimluisia sekä Liinsi-

että Itilinerelle ja Bjiirmalantiin saakka telityjä

viikinkiretkiä ja joka lopulta sai surmansa
Northumlierlandin kuninkaan Ellan kiiiirmekuo-

possa. Liikanimensä hiin oli saanut omituisesta

puvusta, johon varautuneena hän nuoruudessaan

voitti loliikäilrme hirviön. Ylitä kuuluisat olivat

hänen poikansa, jotka kostivat isiinsä kuoleman
ja joista Iivarin sanotaan perustaneen vallan

Englannissa, .Sigurd Kiiiirineensilmiiii tulleen Tans-

kan hallitsijaksi. Björn Itautakyljen Kiiotain
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valtiaaksi ja Ifvitsurkiii saaneen »urnuiusa poltto-

roviolla viikinkirt»tkellä idässä \Uiuäjoen seu-

duilla. Historian K. L. on nähtävästi elänyt 800-

luvuu keskivaiheilla ja on mahdollisesti se meri-

kuuiugas Ragnar, joka 845 rosvoili Ranskassa,

ja se .jRagnall", joka n. 865 kaatui taistelussa

Brittein-saarilla. Myöskin hänen poikansa ,,Lod-

brokinpojat" ovat osaksi historiallisia henki-

löitä ja mainitaan samanaiknisissa kronikoissa.

[J. Sverdrup, ,,Normannerne".l K. G.

Ragnarök (..jumalien tuho"; väärän käännök-
sen nojalla saks. GöHcrdummerung), skaiid. my-
toi., jumalien loppu, maailmanloppu. Odinin
johdolla aasa-jumalat käyvät taisteluun Lokia
ja hänen seuruettaan va.staan. Vigridr-kedolla

suoritetaan kuusi suurta ottelua. Lopuksi syttyy
valtava nuiailmanpalo. jonka jälkeen kohoaa
esiin entistä ehompi maailma. [A. Olrik. .,0m

ragnarök" (..Aarboger f. nord. oldk. og hist.",

1!)02, siv. 157).]

Ragnvald Knaphöfde (s. o. Tuittupää),
ruots. kruununtavoittelija, valittiin Inge nuorem-
man kuoltua L'planuissa ja Itägöötanmaalla ku-

ninkaaksi. Mutta hänen mennessään, saamatta
vanhan tavan mukaan panttivankeja turvakseen,

Länsigöötanmaalle. suuttuneet talonpojat hyök-

käsivät hänen kimppuunsa ja tappoivat hänet (n.

V. 1130).
'

K. G.

Ragnvald TJlfinpoika, ruots. jaarli Länsigöö-
tanmaalla. suosi Norjan kuninkaan Olavi Pyhän
naimisliittoa ruots. prinsessan Ingegerdin kanssa

ja. sittenkuin se oli mennyt tyhjiin isän, kunin-

gas Olavi Sylikuninkaau, taipumattomuuden ta-

kia, pani toimeen Olavi Pyhän häät Ingegerdin
sisaren Estridin kanssa (1019) vastoin isän tah-

toa. \'älttääksensä tämän vihaa hän sitten seu-

rasi Ingegerdiä Jaroslavin luo Gardarikiin. jossa

tuli Ingegerdin huomenlahja-alueen. Inkerinmaan,
hallitusmieheksi ja eli kauan suuressa arvossa.

— Toinen Ragnvald (Rogvolod) niminen varjagi

mainitaan Polotskin ruhtinaana v. 980. jolloin

suuriruhtinas Vladimir otti hänen tyttärensä
Ragnheidin vaimokseen. il. G.

Ragout [-gu'], höysteliha, lihamuhennos.
Ragusa f-u'-]- 1- Kaupunki (serbo-kroats.

Ihihrovnik) .Itävallassa. Dalmatsian eteläosassa,

Adriau-mereen pi.stävän niemen etelärannalla Ser-

gio nimisen vuoren (412 m yi. merenp.) juurella:

8,437 as. (1900). enimmäkseen serbo-kroaatteja.
— R :aa ympäröivät vanhat, mahtavilla torneilla

lujitetut muurit ja 5 linnaa (joista 4 1000-1500-

luvuilta). Kadut nousevat penkereittäin, portaat
yhdistävät ne toisiinsa. Pääkatu Stradone. Tuo-
miokirkko (1667 v:n maanjäristyksen jälkeen

uudestaan rak. 1713). San Biagio-kirkko (rak.

1300-lnvulla), ent. tasavallan johtajan palatsiirak.

1388). tullihuone Sponza (1300-luvulta). fransis-

kaani- ja dominikaaniluostarit (1300-luvulta),

teatteri (1862). ragusalaisen runoilijan Gimdulifin
niui.stopatsas. — Seminaari, serbo-kroats. kor-

keampi lukio, museo y. m. Piispanistuin (arkki-

piispanistuin 1121-1831). Tunnettu merikylpylä.
Öljy-, silkki-, likööri- ja nahkateollisuutta. Sa-

tama liian ahdas nykyaikaiselle liikenteelle.

Kauppa (välityskauppaa) käy siitä syystä suu-

reksi osaksi Gravosan (Gruzin) sataman kautta.
— N. 10 km lounaiseen R:sta on Ragusa-
vecchia (= vanha R.. serbo-kroats. Cavtai)

.

vanhan ajan Epidaurumin paikalla; kuntana
44. VII. Painettu » v 15.

10.701 as. (1900). — R. syntyi 600-luvun keski-

vaiheilla, jolloin pakolaisia avaarien liävittämistä

Epidaurumista ja Salonasta asettui sinne. Taita-
valla politiikalla, mahdollisuuden mukaan sotia

välttäen R. vähitellen laajensi alueitaan ja kaup-
paiinsa, jonka se turvasi turkkilaisissakin maissa
maksamalla Turkille voroa (1407-1718), ja kasvoi
siten yhdeksi Välimeren tärkeimmistä kauppa-
kaupungeista : R:n aluk.set purjehtivat jonkun
aikaa Pohjois-Eurooppaan, Ameriikkaan ja In-

tiaan asti. Tieteet ja taiteet kukoistivat 1500- ja

1600-luvuilla. V. 1667 maanjäristys hävitti suu-
ren osan R:aa. Vv. 1800 05 R. oli ainoa puoluee-

ton Välimeren valtioista, ottaen silloin haltuunsa
laajan kaupan. V. 180C ranskalaiset miehittivät

R:n (joka 1205-1358 oli ollut Venetsian, 1358-

1527 Unkarin vasallina, sitten itsenäisenä kau-
punkitasavaltana), 1809 se liitettiin lUyrian
kuningaskuntaan ja 1814 itävaltalaiset sen anasti-

vat. — 2. Kaupunki Kaakkois-Sisiliassa, Sira-

cusan provinssissa, Ermiuio nimisen joen ja
rautatien varrella; 37.543 as. (1911, kuntana). —
Muutamia kauniita goottilaisia kirkkoja, linnan-

rauniot; oppilaitoksia, teatteri. Viininviljelystä,

sekalaista teollisuutta ja kau])paa: läheisyydessä

asfalttikaivoksia. R:n alapuolella on R. I n f e-

riore (8.550 as. 1901). — R:n paikalla oli van-

han ajan Ilybla Heraea. E. E. K.
Raguu ks. R a g o n t.

Ragvald, Suomen piispoja. 1. R. I. piispana
1258-66, kotoisin Itä-Göötanmaalta, aikaisemmin
Birger Jaarlin kanslerina; hänen toimestaan
ruvettiin kirkon hyväksi kantamaan n. s. ruoka-

lisäveroa (matskott). — 2. R. II, piispana
1309-21

; pani alulle Kuusiston linnan rakenta-

misen 1317,

Ragvaldsby ks. R a v a n i n k y 1 ä.

Raha on yleinen vaihto- ja m.aksuväliue. jota

samalla käytetään yleisenä arvonmittana. Jokai-

nen, joka ostaa tavaroita tai jolla nmista syistä

on joku maksu suoritettavana, saattaa käyttää
r;aa päästäksensä sitoumuksestaan. Tätä var-

ten on välttämätöntä, että kaikki, joiden kanssa
asianomainen joutuu taloudellisiin suhteisiin,

ovat suostuvaiset ottamaan r:aa maksuksi, josta

suostuvaisuudesta järjestetyssä yhteiskunnassa on
lisätakeena se. että valtion lainsäädäntö määräil

r:n lailliseksi maksuvälineeksi ja sitäpaitsi jär-

jestää rahalaitoksen maksunsaajia turvaavalla ta-

valla. Siitä, että r:aa käytetään yleisenä vaihto-

välineenä ja arvonmittana. on seurauksena, että

kaikkien tavarain hinnat ilmaistaan r:ssa ja että

r:sta tulee kaikkien tulojen ja varojen ilmaisija,

sellaistenkin, jotka todellisuudessa ovat toisia

hyödykkeitä.
R:aa ei kaivattu niin kauan kuin jokainen

talous itse tuotti kaiken, mitä se tarvitsi.

Mutta työnjaon kehittyessä kävi tavarain

vaihto välttämättömäksi. Aluksi vaihdettiin ta-

varoita suorastaan toisiin tavaroihin : tämä suo-

ranainen vailito oli kuitenkin sen puolesta han-

kalaa, että se. joka toi jonkun tavaran markki-

noille, ei ollut varma siitä, että sillä, joka tarvitsi

hänen tavaraansa, myöskin oli tarjottavissa takai-

sin juuri niitä hyödykkeitä, joita hän tarvitsi.

Mutta niin pian kuin maksuksi saatiin jotakin,

jota kaikki olivat halukkaat ottamaan vastaan,

oli jokainen varma siitä että hän saattoi saada

juuri sitä, mitä hän halusi. Ei ole epäilystäkään
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siitl. Piti jokaisen kansau krbitys tois««n tai

ie- ' *t>i$kunnalli$en työnjaon muotoon jn

vailiitou b>ink»luiis un viiltliinitittu-

iu.i-w ...u\t pillien, ettii joku tavara on tullut

_Y|pi:4rksi vailitoviiliiievksi. s. o. r:k.si. vaikkemme
olekkaan j^lvillä tämän kehityksen yk.-ityis-

kobiiista ja vaikka toiselta puolen usein on
uiituiHit etti vielä luontoistalouden kannalla
•

'

ot joutuessaan r :aa käyttiirän yli-

l> kanssa tekemisiin, ilman muuta
ovat omistaneet tämän yhteiskunnan rahajärjes-

telmän. Tavara, joka on tullut ylei.-eksi vaihto-

v&lineeksi. saa pian osakseen muutkin r:n tehtä-

viit : tulee yleiseksi iiiaksuvälinevksi ja arvon-

mitaksi. R:n asemaan pääsi tietysti sellainen

tavara, jota yleisesti pidettiin suuressa arvossa

ja jota helpo>ii saattoi käyttää hyväkseen; asian-

omaisen yhteiskunnan taluiulellisista oloista riip-

pui, mik& tavara kulloinkin r:ksi tuli. Met.siistäjä-

kansoissa on r:na käytetty turkiksia i suomen
r.-sanan alkuperäinen merkitys on oravannahka)

,

paimentolaiskan.-^oissa karjaa, toisin paikoin taas

helmiä, näkinkeukiä. aseita y. m. Kaikista hyö-

dykkeistä näyttäytyivät kuitenkin metallit, var-

sinkin jnlot metallit, supivimmiksi käyttää ylei-

senä vaihtovälineeuä : ne olivat yleisesti ja voi-

makkaasti haluttuja Ivursinkiii koska ne olivat

|>ara-la ainetta koristuksiin^ ne edustivat suhtiH-l-

li.sesti suurta arvoa pienes-ä koossa (joten niitä

Muittoi hel(>o;-ti kuljettaa), ne oli\'at laadultaan

yhtäläisiä iliomopeenisia). ne saattoi siis jakaa

melkein kuinka pieniin osiin hyvänsä ilman nr-

vonmenetystä i joten niitä saattoi käyttiiä yhtä

hyvin sekä >uurissa että pienissä maksunsuori-

tuksissa), niiden kestävyys oli miltei rajaton,

minkä johdosta niiden arvo pysyi suhteelli.sesti

muuttumattomana ikoska vuosittain lisää tulleet

määrjl aina olivat pienet vuosisatain kuluessa

ka.>aantuneeseen varastoon verrattuina). Kultaa
ja ho(>eaa käytettiin jo muutamia tuhansia vuosia

sitten r:na Epyptissä ja Lunsi-.\asian vanhoissa

sivi«tysmais!.a iBahyloniansa. Foinikiassa y. m.).

Ne tulivat ensin liikkeese<>n harkkoina ja ren-

kaina, jotka oli jokaises-a vaihtntilaisuu-

de«sa punnittava ja sitten km-tinkivellä koetel-

tava. Jo tällä punnittujen metalli-
r:ojen asteella lienee usein tapahtunut, ettii

metalli edeltäpäin paloiteltiin ja että näihin pala-

siin pantiin j'>kin tunnusmerkki. Erinomaisen
tärkeä a.>«kel a-^tiittiin, kun julkinen viranomai-

nen. luultavaKti ensin Vähän-.Xasian kreik. kau-
punkivaltioissa ja Lyydian valtakunnassa 7:nnellä

vuofti-. e. Kr., otti haltuun.sa tämän metalli-r :ojen

paloittamisen ja punnitsemii>en. ja leimallaan

taka'<i |^>alasien oikean painon ja pitoisuuden, jol-

loin samalla pyöreä muoto näyttää tulleen käy-

täntöön. Tällä siirtymisellä lyötyjen m e-

talli-r:ojen anteelle täytyi olla erinomaisen
valtava vaikutu' vaihdon ja koko taloudellisen

ellmän muodontumiseen. MiitUi täydellistä r:ai
>i\ ' ' " -<t valtion lyöltämät ja leimaiittamat

rr -t vain sillä ehdolla, että valtio ei

111 ' i että niiden paino ja pitoi-

s. '< vaun myöNkin, että niiden

niii>-<. 1 -iii^imman tarkasti vastaa nii-

den n

'

ipainon ja puhtauden suhteen
myöniii...

, ,ikkeuksista k», it a h a j ä r j e »
t e I m ä ja Ha h akan tai. Usein kuitenkin
hallitnijat v>irhaiiemf>ina .'likoina käyttivät vää-

rin rahaulyöntioikeuttaan, kuu he rikastuaksensa

huononsivat rtaa tuottaen siten suurta vahinkoa
kansaiilalouilelle. — Metalleista on etupäässä

jaloja metalleja. ho)H>aa ja kultaa, käytetty rriia.

Kauan, kaikkialla aina 17:niion vuosis. loppuun

asti. useissa maissa vielä v reoii ISTO, käytettiin

arvoiiniittana hopeata: multa kun hopean arvo

19:nnen vuosis. loppupuolella alenemistaan aleni

(joten se menetti rahametallille tärkrän arvon-

pysyväisyys ominaisuuden), otti toinen maa toi-

sensa jälkeen kullan päärahametalliksi (Englanti

jo ISlli); tätä nykyä on kulta melkein kaikissa

sivistysmaissa piiu-r:na. ks. Kahnkanta,
Tämän varsiuai.sen rahan, kullan, rinnalla käy-

tetään sivistysmaissa paljon n. s. ra h a n v a s-

t i k k e i t a. jotka täyttiivät vain muutamia tai

vain yhden r:n tehtävistä. Rahanvastikkeita on
tätä nykyä kahta lajia, nim, 1) lyötyjä r :oja,

joiden nietulliarvo on alhaisempi kuin niiden

nimellisarvo (tJihän ryhiiiäiiu kuuluvat ensi sijassa

n. s, vaihtorahat ks. 1{ a h a j ä r j e s t e 1 m ii;, jn

2) eräänlaiset luottopaperit ipankkisetelit, sekit,

vekselit). Sellaisissakin maissa, joissa sekkiliike

ei vielä ole täysin kehittynyt, lienee se summa,
joka päivittäin suoritetaan rahanvastikkeissa,

tuntuvasti suurempi kuin koko maassa käytetfii-

vissä oleva r.-metallimiiärä. R in-vastikkeet sääs-

tävät kalliiden metallien käyttöä, eikä nyky-
aikainen vaihtoliike olisi ilman niitä mahdolli-

nenkaan. Erikoisessa a.semassa on varsinainen

paperiraha iks. t.). J. F.

Lyödyt rahat ovat leimalla varustettuja

nietallipalasia, joilla on määrätty paino ja pitoi-

I

suus ja joita käytetään maksuvälineinä. Perintä-

tiedon mukaan iyydialaiset olivat keksineet lyö-

j

dyn r:n valmistamisen; toinen tieto väittää

.\rgoksen kuninkaan. Pheidonin. .\isiuan saarella

(lyöttäneen ensimäiset r:t. Säilyneiden r :jen iilko-

I

muodosta ja laadusta päättäen ovat ne r:t van-

himmat, jotka valmistettiin Vähässä-Aasiassa,

missä kreik. siirtokunta-asutus oli joutunut kos-

ketuksiin Lyydian kanssa ja kauppa kehittynyt

erikoisen vilkkaaksi. Vanhimmat r:t ovat muo-
doltaan varsin epäsäännöllisiä, usein pavun muo-
toisia: toiselhi sivulla on kuva. joka syntyi alasi-

meen kiinnitetystä leimasta, toisella enemmän tai

väliemmän epiisäännöllinen syvennys, joka isket-

tiin ehkä aluksi suoraan vasaralla. Nämä r:t ovat

luultavasti 7:nneltä vuosis, e. Kr., valmistetut

elektronista, kullan ja hopean .sekoituksesta,

jota sellaisenaan saatiin esim. Tmoloksen ja

.Sipyloksen vuoriseuduista. Lyydian kuninpas
Kroi.sos ryhtyi (i:nnella vuosis. e. Kr. lyöttii-

miiän puhdasta kultar:aa. joka tuli esikuvaksi

m. m. pers. r:lle (ks, Dareikki). Jo tiitä

ennen oli r:jen valmistaminen ja käyttö nopea-sti

levinnyt \'ähun-.\asian kreik. kaii|>iinkeihin ja

meren yli siirtynyt varsinaiseen Kreikkaan, joss.'»

vanhimmat hopen-r:t, Aipinan kilpikonna-vaaku-
nalla leimatut r:t. ovat jo 7:nnen vuosis. loppu-

vuosilta. Liiultavinta on, että jo vanhimmat r:t

ovat valtioviranomaisten lyöttämiil, mahdollisesti

eräiil mahtavat temppelit ovat olleet myötävai-

I kutiamassa.
Kreikassa valmistettiin pääasiallisesti

I

hopea r:aa, elektronin käyttö sujiistiii varsin

1 nopeasti Kyzikokseen ja pariin kaupunkiin Vitliän-

! .\asian puolella ja kullan käytiintö tuli yleisem-

mäksi v:i-i:i 4:nnellä vuosis. Vaskea alettiin



1381 Raha 1382

.5:nnen vuosis. e. Kr. lopulla käyttää, mutta va.^ta

pari vuosisataa m\-öliemmin se tuli yleisein-

pään käytäntöön vaihto-r:na. Haudasta ja

nikkelistä tiedetään parissa paikassa valmistetun

r:ja. Kullan ja hopean suhde oli suunnilleen

1 : 13. elektronin arvo vaihteli. T!.-yksikköinä oli

s t a t e e r i (ks. t.) sekä sen puolikas d r a k h m a

(ks. t.) :
yleensä kumminkin stater nimitys tuli

merkitsemään kultarahaa. Suurempia hopea-

rahoja oli tetradrakhmon (4 drakhmaal. sekä

harvemmin käytetyt cktadrakhmon (8 drakhmaa)
ja dekadrakhmou (10 drakhmaa). Drakhman osia

olivat oboli (ks. t.) ja tämän osat ja monen-
nukset.— Kreikassa ei ollut yhtenäistä r. -laitosta.

Idästä saatua painojärjestelmää oli eri paikkakun-
nilla kehitetty eri tavoin, joten tähän perustuvat

r:tkin tulivat painoltaan erilaisiksi. Lisäksi jokai-

nen kaupunki, jolla oli jonkunkaan verran itsenäi-

syyttä, löi omaa r:aa. joka ei kumminkaan tav.

kelvannut kotipaikkansa ulkopviolella. Täten kreik.

r. -laitos tuli erinomaisen vaihtelevaksi ja rik-

kaaksi. Ainoastaan eräät r. -lajit kykenivät saavut-

tamaan tunnustusta laajemmallakin alalla. Tällai-

sessa asemassa olivat Kyzikoksen elektron-r :t. Ai-

ginan. Ateenan ja Korinthoksen hopea-r:t. sekä
makedonialaisvalloituksen jälkeen Philippos II :n

kulta-r:t ja Aleksanteri Suuren kulta- ja hopea-

r:t, joita vielä vuosisatoja hänen kuolemansa jäl-

keen lyötiin eri tahoiUa hänen nimeensä. Rhodok-
sen r:t ja Vähässä-Aasiassa n. 200 e. Kr. muodos-
tunut yhteinen hopea-r. fÄ;is/op/io'ro.5) — sekä Per-

sian dareikit. — Yhden varsinaisen leiman sijaan

alettiin jo 6:nnella vuosis. käyttää kahta leimaa

siten, että alasimeen kiinnitetyn leiman lisäksi

kuvioita kaiverrettiin siihen metallipuikkoon,

joka painettiin alasimelle asetettua silokappaletta

vastaan ja johon vasaranisku sattui. Ensiksi täten

>aatiin tav. neliskulmaiseen syvennykseen ase-

tettu kuva. sittemmin yläleima (takasivun leima)

tehtiin yhtä suureksi kuin alasivun leima, niin

että se peitti koko rahapinnan. Yleensä kreik.

r:issa ei kirjoituksella eikä numeromerkeillä
ilmaista niiden arvoa; se ilmenee ko'ossa. pai-

nossa ja jossain määrin kuvissa. Kreik. r:jen

kuvien runsaus on muinaistieteelle erittäin tär-

keätä, ja taiteellisessa .suhteessa kreik. r:t ovat
erittäin korkealla tasolla. Etenkin Sisilian ja

Etelä-Italian kreik. r:t 5:nnellä vuosis. ovat kuu-
luisia kauneudestaan ja samaten useiden helle-

nististen valtioiden r:t 3 :nnelta vuosis. niissä

esiintyvien hallitsijamuotokuvien vuoksi.

Roomassa, kuten yleensä siinä osassa Ita-

liaa, jossa kreik. siirtolaiset eivät olleet .saaneet

varsinaista jalansijaa, oli arvonmittana vaski

(as rude). Loppupuolella 4 :ttä vuosis. alettiin

valaa isoja, kömpelöitä vaski-r:ja (ces grave) ja

samaan aikaan valettiin suurempia summia vas-

taavia, kuvilla koristettuja vaskiharkkoja. Kampa-
niassa lyötiin samaan aikaan Rooman nimessä
paitsi vaski- myös kulta- ja hopea-r:aa. mutta
Roomassa ryhdyttiin valmistamaan omaa hopea-
r:aa 268 e. Kr. Vanhimmat vaski-r :t sovitettiin

siten roomal. paiuojärjestelmään. että a s in paino
oli naula (libra) 1. n. 327 g, mutta sen paino
aleni nopeasti, niin että se 3:nnen vuosis. lopulla

jo vastasi puolta unciaa ('/ji libraal. Hopea-r.
joutui silloin varsinaiseksi arvonmitaksi. Hopea-
yksikkö oli denarius (10 asia), alaosia oli-

vat quinarius (5 asia) ja sestertius

f2 '/o asia), jonka nimellisenä m\öhemmin kum-
minkin leimattiin vaski-r :aa. Enimmät Kooman
tasavallan hopearahoista muodostavat ryhmän,
jota tav. sanotaan k o n s u 1 a a r i- t. s n k u-

r:iksi. Ne ovat kuitenkin valtion virallisia r:ja,

mutta r. -laitoksesta vastaavilla virkamiehillä oli

oikeus määrätä niiden kuvi.sta ja kirjoituksista,

ja he valitsivat suureksi osaksi kuvia, jotka
tavalla tai toisella olivat tekemisissä heidän
.sukunsa kanssa, Kulta-r :ja (aitrcus) lyötti ensi-

mäisenä Sulia. Roomassa lyötyihin rahoihin
C. lulius Caesar ensimäisenä panetti kuvansa.
Saatuaan vallan käsiinsä Augustus otti hallitsi-

jan etuoikeudeksi kulta- ja hopea-r :jen lyöttä-

misen, vaski-r :jeu valmistus jäi senaatin huoleh-
dittavaksi, ja tämä kahtiajako r.-laitoksessa on
havaittavissa 3:nnen vuosis. loppupuoliskoon
saakka. Rooman valtakunnan itäosissa säilyi

kaupungeille cikeus oman vaski-r :n leimaamiseen,
ja Egyptissä, jonka hallinto oli erillään muun
valtakunnan hallinnosta, oli keisarin liallussa

sekä hopea- että vaski-r :n lyöttäminen. Keisari-

vallan aikana r:jen hopeanpitoisuus aleni nopeasti,

niin että 3 mnella vuosis. hopea-r :t olivat mel-
kein puhdasta va.skea, huolimatta silloin tällöin

uudistuvista ponnistuksista paremman asiain-

tilan aikaansaamiseksi. Diocletianus ja Konstan-
tinus Suuri saivat jälleen r.-laitoksen uudestaan
järjestetyksi. Lyötiin kulta-r :ja {solidus ja näi-

den alaosina trictis). pieniä hopea-r: ja {miliarcnse

ja siliqua) sekä suurenpuoleisia vaski-r :ja ('/'oZ/is);

yleensä hopea-r. jäi enemmän syrjään, tärkeim-
pinä elivät pienet kulta-r :t ja vaski.

Lyötyjen r : jen käyttö levisi ulkopuolelle var-

sinaisen kreik. -roomal. kulttuurimaailman. Län-
nessä karthagolaiset ensiksi lyöttivät r :aa Sisi-

lias.sa. vasta myöhemmin kotimaassaan. Espanjan
iberialaisten r:t ovat syntyneet osaksi kreik.

osaksi roomal. vaikutuksen alaisina. Keski-Euroo-
passa kelttiläiset kansat löivät r:aa. joiden esi-

kuvina olivat sekä Makedonian Philippos II :n

että Massihan r:t. Idässä hyvin pintapuolisesti

kreikkalaistuneet Parthian ja Baktrian valta-

kunnat lyöttivät r:oja. joiden kuvat ja kirjoi-

tukset aluksi olivat puhtaasti kreikkalaisia.

Roomalaisen heikontuneen r.-laitoksen horjutti-

vat kansainvaellusten myrskyt muualla paitsi

Bysanttilaisessa keisarikunnassa. Merovingien
hallitessa Ranskaa alkoi siellä hallitsijan yksin-

oikeus r :n-lyöttämiseen hävitä: kaikkialla val-

mistettiin ala-arvoista r :aa. Karolingi-suvun hal-

litsijat Pipin Pieni ja Kaarle Suuri loivat

r.-laitoksen uudelleen. Tämän jälkeen oli hopea-

naulasta lyötävä 240 denaaria (denicrs) ja ainoas-

taan hopeisia denaareja ja näiden puolikkaita,

oboleja. oli valmistettava. Tämä järjestelmä

pääsi valtaan Keski-Euroopassa ja Englannissa;
Etelä-Euroopassa lyötiin edelleen r:aa kolmesta

metallista. Hallitsijavallan heiketessä Keski-

Euroopassa keskitys r.-laitoksessa uudelleen hävisi

ja maalliset ja hengelliset mahtajat sekä monet
kaupungit saivat tai anastivat itselleen r :n-lyönti-

oikeuden. Englannissa hallitsijain onnistui säi-

lyttää r :n-lyöntioikeus hallussaan. Voidakseen
ansaita mahdollisimman paljon r : jen valmista-

mise.sta r.-herrat etenkin Saksassa alituisesti las-

kivat liikeeseen uutta r :aa ja kielsivät käyttä-

mästä vanhaa, niin että pakosta täytyi tyytyä

uuteen, joka yleensä oli hiukan huonompaa.
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K(«ki- Jk PchjoU-SaksaMtt lyötiin ytiä oliueiii|>ua

naa. kuuneä l2:oiiellti vuosis. tekniikassa teiniin

s« muutos, etlii alettiin yksipuolisesti leiiiinta r:t

(n. s. brakteuatiti. — Uaiiskussa, jossa

kAksipnoliuen r. pysyi vallassa, l.uilvij; Pyliil

ryhtyi lyOttiiuiSfiii suurempaa rahaa. ii. s. gros
t o u r D o i s. jonkii tuli vastata Ti tleaaari.i.

Tiniii raha levisi Kauskau ulkopuolellekin jii sni

a«ak>een jäljittelyä Alankoniuissji y. im. Samaan
aikaan Ranskan kuninkaat alkoivat riistiiii vasal-

leiltaan heidSn r:n'lyöntioiketitensa ja yhdistiiii

lilssiikin suhteessa vallan cniiin kiisiinsä. — Hiu-

kan myöhenimin kuin Rnnskas.sa Venceslaus II

Bdömissfi. luopuen yksinomaisesta brakteaattilei-

mauksesta. ryhtyi lyöttämään suurempaa, kaksi-

puolista rahaa. n. s. grossi Prageuses
(ks. Groscheni. Nämä suuremmat r:t tuli-

vat nopeasti muuallakin kiiytUntöön. ja misstt

brakt»- ~ta vielä jatkui, vaipuivat hrak-

teuatii -ik.si pikkurahoiksi. — Kulta-
r:n lyutt-i!iiii.'ii oli merovingien ajan jiilk«Mi

kokonaan keskeytynyt Euroopassa, lukuunotta-

matta Bysanttilaista keisarikuntaa. Ainoastnuti

Etelä-Italiassa, jossa bysanttilainen vaikutus oli

suuri, lyötiin jonkun verran kulta-r:aa. Pohjois-

ja Keski- Italian kauppakaupunkien voimakas

nousu lo:nnella vuotis, sai ne ryhtymään kullan

lyöttämiseen. Firenze valmisti v:sta 1252 kulta-

r:ja. jotka kuvastaan saivat niinen floriini
<ks. t.). Venetsia v:sta 1284 kulta-r:ja. joiden

reun.ikirjoituksesta johdettiin niille nimi d u-

kaatti iks. t.). Ranska seurasi nopeasti esi-

merkkiä, ja Saksa«.«a. jossa keisarit aluksi koet-

tivat pitää kiilta'r:n lyötlämistU erit ikeuteiiaaii

nojautuen vanhaan. Rooman keisarikunnan aikui-

seen kU.-.ityk>>"en. myönnettiin 1HÖ6 vaaliruhti-

naille oikeus I ..^nii.-staa kulta-r:aa. jonka Jälkikin

tiiniä oikeurt varsin nopeasti levisi muillekin

rahanlyöntiin oikeutetuille. Kulta-r:t valmistet-

tiin aluksi mukailemalla floriinia. ei ainoastaan

painoon ja laatuun luihdeii. vaan myöskin kuvien

puolesta. Knglannis-a Kdvard III alkoi lyöttää

guuria. kauniita kiilta-r:ja, joita sanottiin

noo h eleiksi, sittemmin Edvard IV :n aikana

r.-kuvaan tehdyn li.^äyksen johdosta r u u s u-

noobeleiksj. l."):nncn vuosis. lopulla tapah-

tui tärkeä muulo> r-laitokses^a. Tirolin hfrtlii.i

Sigismund alkoi lyöttiiä suurin r:ja hyvää hopeat.i.

joita meni n. 7 kappaletta h< peanmrkkaan. Sen
johdrsta että .Srhlickin kreivien omistaman
.loai himslhalin hopeakaivosten hopeasta alettiin

run.saaoti lyödä samanlaista r:aa. alettiin näitä

isoja hopea-r:ja nimittää .JoachimsthalereikHi. sit-

temmin vain taalereiksi (ks. t.). Taalcrien

käyttö levisi no[>easti yli .Saksan ja sieltii Skandi-

naavian maihin ja muuallekin ; ne tulivat <Sak-

•aKiia pitkiksi ajoiksi r.-laitoksen perustaksi.

Va*ita IH71 taalerit joutuivat siellä pois juhta-

vaata nsema-'<taan. Italiosoa oli l.'i:nnellä vuosis.

myö» alettu valmistaa entistä suurempia hopea

r:ju. joita ^lanottiin lestoncikHi. koska hal-

litsijan piiä ((mlaj oli niiKsä r.-kuvana. Testonien

muk.^in R%nDkaii)ia alettiin valmistaa suurempia
hojH-.i r:ja. — Myöhoinpinä aikoina ei r:jeii

ulkrmaineen laatuun nähden ole tapahtunut «uii-

ria miiiilofc.ia, .Merkille pantava on viime aikoin.i

yhä lnaji-iiip;iii kannatiinta saavuttanut pyrkimys
vapautua epämukavista va>tki-r lista ; Saksassa

V. m. ne on korvattu nikkeli-r :illa; »ama muu-

tos tulee lähimmässä tulevaisuudessa toteutetta-

vaksi Ranskassa.

Venäjän vanhimmat r:t ovnt llnineltä

vuosis. ja mukailevat tarkasti bysanttilaisia

rahoja. Varsinainen saännölliuon r :n-lyönti alkoi

kumminkin va.sta 14:nnon vuosis. loppupuolella.

Ven. ruhtinaiden r:t olivat pieniii. muo«loltaan

epäsäännöllisiä hopea-r:ja »ks. De n gal. juissa

aluksi merkkinä tataarihiisesta yliherruudesta

oli sekä venäjän- että tataarinkielinen kirjoitus.

lf>:ni-.ella vuosis. ryhdyttiin lyöttämään kopeek-

koja, jotka vastasivat 2 dengaa. ja joista lOt) oli

rupla (ks. t.). 17:nnellä vuosis. t.saari .Vlek.sv-j

Mihailovits koetti saada myös ruplan r:ja liik-

keeseen (asetus v:lta 16.')7): hSn ei kuniniiiikaan

lyöttänyt omia ruplia, vaan iiianhau tulvineihin

ulkomaisiin taalereihin lyötiin ven. vastaleimoja,

jolla niiden käyttökelpoisvuis maa.s.sa taattiin.

\'asta Pietari Suuri saattoi Venäjän rahalaitok-

sen ajanmukaiselle kannalle: hiin ryhtyi lyöltii-

inään r:aa paitsi hopeasta myös kullasta ja vas-

kesta, ja hänen aikanaan Länsi-Euroopau kehit-

tyneemiii tekniikka r:n valmistuksessa päiisi

\onä}.'illäkin käytiintöön. 19:nneM vuosis. alku-

piu lella koetettiin Venäjällä ottaa platina kiiy-

täntöön r.-metalllna, jonka arvo oli kullan ja

hopean välillä, mutta verrattain pian luovuttiin

kokeesta, joka oli osoittautunut vähemmän edul-

liseksi.

Ruotsissa alettiin valmistaa omaa r :aa

Olavi Sylikuninkaan aikana, ellemme ota lukuun
eräitä Birkassa löydettyjä karolingilnisia esi

kuvia mukailevia r:ja, joiden alkujierä vielä on

kiistanalainen. Olavi Sylikuninkaan ja hänen
poikansa .\iiundin r;t ovat tehdyt anglosnksi-

laisten esikuvien mukaan, luultava,<ti Englannista

tulleiden r.-mestarien toimesta. Tuntemattomasta
syystä keskeytyi r :jen valmistus Anundin jäl-

keen, ja vasta toista sataa vuotta myöhemmin
Kiiunt Eerikinpojan hallitessa lyötiin jälleen

Ruotsisisa r:aa. Nämä r:t olivat aivan pieniä,

kaksipuolisia, ja myös samankokoisia brakteaat-

teja. joiden esikuviini ilmeisesti polijoissaks.

brakteaatit olivat. Brakteaattien leimaus jatkui

noin .sata vuotta. Birger .Mauiuin]ioika ( 1200-13181

ensimäisenä jälleen lyötti kaksipuolista r :aa. Kun
.Vlhrekt Mecklenhurgilainen tuli Ruotsin hallitsi-

jaksi, tutustutti hän siellä pohjoissaks. uudet

kaksipuoliset r:t; näiden mukaan Ruotsissakin

alettiin lyödä suurempaa r:aa, aurtuoita, joita

laskettiin rnhamarkkaan 24 kappaletta. Aurtuoi-

den ohella jatkettiin lirakte-aattien (penninkien)

'leimaamista 10 uinen vuosis. alulle saakka. Sten

Sture vanli. alkoi lyöttää myöskin puolen aiirtu.in

r:ja (ropoja), mutta muuten tämä raliajiirjesteluiä

pysyi voimassa 10 uinen vuosis. alkuun, lukuun-

ottamatta r.-markan arvon yhä jatkuvaa alene-

mista hopeainarkkaan verraten (ks. Markka).
Sten .Sture nuor. lyötti paitsi pieniä r:ja iilko-

i maisten esikuvien mukaan suurempia, liuilt.

markka-järjestelmään sopiviksi tarkoitettuja

!r:ja, tällä kuitenkaan varsinaisesti r.jiirjestcl-

rnää muuttamatta. Kristian IT :n r:t olivat tavat-

toman huonoja, pieniä neliö-r:ja (klippiiir)),

joiden hopeanpitoisuiis oli erittäin alhainen, ja

oiiianhiiset olivat myös Kustaa Vaasan ensiinäi-

set r:t va|iaiistaisteliin aikana. Kustaa Vaasan
uiidistUHtyöhön kuului myös Ruotiin r. -laitoksen

,
järjestäminen aivan uudelle kannulle, siinä otta-
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maila ulkomaan olot liuomioou. Jo 1522 hän alkoi

lyöttiUi äyrejä, jotka vastasivat 3 aurtuaa, ja ko-

keiltuaan parissa otteessa erilaisilla suurilla ho-

pear:illa, alettiin 1334 lyödä Saksassa käytän-

töön päässeen taalerin mukaisia isoja r : ja. jotka

sittemmin kävivät riksin triksdaler, ks. t.)

nimellä. Nämä eivät kumminkaan olleet tarkasti

määrätyssä suhteessa r.-markkaan, ja l.">:i6 alet-

tiin valmistaa myös markan r:ja sekä sen osia.

Eerik XIV alkoi lyöttää kulta-r:ja. ulkomaisten

kultarrjen mallin mukaan; hänen seuraajansa

lyöttivät myös markkajärjestelmään sovitettua

kulta-r:aa. 'Juhana III:u aikana huononi hcpea-

r:n laatu siinä määrässä, että hänen pikku-r:nsa

nä^-ttävät pelkältä vaskelta. Hänen seuraajainsa

oli suurilla vaikeuksilla saatava parannus aikaan.

Jotta rikkaitten vaskikaivosten tuotantoa mah-
dollisimman edullisesti voitaisiin käyttää, ryhtyi

Kustaa II Aadolf kulta- ja hopea-r:jensa. lisäksi

1624 lyöttämään vaskisia 2. 1. '/j ja Vi äyrin

r:ja. aluksi neliö-r:ina, v:sta 1627 pyöreinä.

Hänen seuraajansa Kristiinan aikana annettiin

vaskelle vielä tärkeämpi asema Ruotsin r.-talou-

dessa: alettiin valmistaa isoja plootu-r:ja
iks. t.l, jotka vastasivat 10—^/j talaria hopeassa.

Vasken arvon aleneminen kumminkin johti sii-

hen, että syntyi ero hopea- ja vaskitalariu arvon
välillä (ks. T a 1 a r il , mikä ero kasvamistaan
kasvoi. Ohimenevä ilmiö olivat Kaarle XII:n
vaskiset hätävararahat (ks. t.) , jotka,

vaikka olivat vain "e äyrin suuruisia, pakko-
kurssilla kävivät 1 hopeatalarin arvosta. V:nlT70
r.-sääntö asetti riksin 3 hcpeatalarin arvoiseksi,

ja riksi speoie oli sitten Ruotsin varsinaisena

r :na v :een 1855. jolloin riksi valtion-r :aa (riks-

dahr riksmiinti ='^ji riksi speoie tuli yksiköksi;

tämän nimi muutettiin 1873 kruunuksi. Plootu-

r :n valmistus loppui Kustaa III :n aikana. Kus-
taa IV Aadolf otti äyrin asemesta käytäntöön
skillin^n vaski-r:n nimityksenä.
Suomi. Vanhimmat Suomessa tavatut r :t

ovat. ani harvoja roomal. ja bysanttilaisia lu-

kuunottamatta, itämaisia (n. s. kuufalaisia) r:ja

9-10:nneltä vuosis. sekä saks. ja anglosaksilaisia

r:ja ll-12;nnelta vuosis.: nämä eivät kummin-
kaan ole täällä käyneet varsinaisena r ;na. jos-

kohta niiden esiintyminen toisinaan varsin suu-

rina aarteina osoittaa niiden kaupassa olleen

arvonmittana. Vasta kun Ruotsissa varsinainen,

säännöllinen r:n-leimaus alkoi, opittiin vähitel-

len Suomessakin käyttämään r :aa. Osaksi täällä

oli ruots. r :aa liikkeellä." osaksi tulvi Itämeren-
maakunnista tänne alempiarvoista r;aa. Etenkin
tämän va.stustamiseksi oli tärkeätä saada Suo-
meenkin oma r.-paja. On arveltu, että jo 14:nnen
vuosis. alkupuolella olisi Turussa ollut r.-paja

olemassa, mutta tätä ei ole vielä voitu todistaa.

Eerik XIII ainakin perusti r.-pajan Turkuun
ja hänen ajaltaan ovat ensimäiset Turun aurtuat:
lisäksi hän lyötti siellä pieniä sterlinkejä (3 pen-
ningin arvoisia rahoja), jollaisia ei käytetty Ruot-
sissa, mutta kyllä Tan,skassa. Seur. hallitsijoiden

aikana Turun r.-paja myös oli toimessa, mutta
vilkkaammin se toimi ainoastaan Kaarle Knuutin-
pojan aikana. Vielä Kustaa Vaasa piti kahdessa
erässä Turun r.-pajaa käynnissä. 1523-24. jolloin

lyötiin äyrin-r : ja. sekä 1556-58. jolloin toiminta
siellä Venäjää vastaan käytävän sodan vuoksi cli

varsin vilkas: silloin valmistettiin siellä pyö-

reitä markan, '/j markan ja 2 äyrin r:ja sekä
16—2 äyrin neliö-r:ja. Tämän jälkeen ei tiedetä

Turu.ssa leimatun r :aa, vaikka Juhana herttuan
etuoikeuksiin kuuluikin r :n-lyöttäminen. Kaikki
maassa käypä r. tuli Ruotsin muista r.-pajoista.

V:n 1809 jälkeen Ruotsin ja Venäjän r. aluksi

kulki rinnan huolimatta viranomaisten ponnis-

teluista saada Venäjän raha yksinvallitsevaksi.

Tämä onnistui 1840 v:n r.-reformissa. 20 vuotta
myöhemmin Suomi sai oman r;nsa.

Itämaat. Muhamettilaisten valtioiden r:t

johtavat juurensa kreik.-roomal. sivistyspiiristä,

kuten nimitykset dinar i=denarius) kulta-r :lle.

dirltem (=drakhmal hopea-r:lIe, ja fels (= follis)

vaski-r:lle osoittavat. Itsenäisesti r.-laitos on
syntynyt Itä-Aasian maissa. Jo toisella vuosi-

tuhannella e. Kr. Kiinassa valmistettiin veitsen-,

lapion- y. m. muotoisia metallipalasia arvon-

mitoiksi. Sittemmin niille annettiin pyöreän
levyn muoto, jonka keskellä oli reikä. Nämä
r;t elivät vaskesta, hopeasta käytettiin vain

yksityisten leimaamia harkkoja. Japanissa jär-

jestettiin 1870 r.-laitos euroopp. tapaan, vrt.

liitekuvaaRahojaI.il. L. T.

Raha-arpajaiset. arpajaiset, joissa voittona on
raha. Xiitä on tiettävästi ensinnä pantu toi-

meen keskiajan lopulla tai uuden ajan alussa.

1700-luvun lopulla tuli yleiseksi, että valtiot

perustivat r:ia omaksi hyväksensä pysyväisten

valtiolaitosten muodossa. Viime aikoina ne kui-

tenkin on monin paikoin poistettu. R :n eri lajeista

ks. Arpajaiset. Varsin yleiset r. ovat vielä

nytkin n. s. palkintolainojen muodossa (ks. P a 1-

kintolaina). Tämä arpajaisista ja lainaksi-

annosta yhdistetty sopimus on muuten antanut

aihetta puhtaille arpajaisille, n. s. promessi-
pelille, jossa joku ostaa vedetyssä sarjassa ole-

van obligatsionin haltijalta määrätystä hinnasta

oikeuden nostaa obligatsionin osalle mahdollisesti

tulevan pienintä määrää (lainaksiannettua sum-

maa) suuremman summan, sitoutuen samalla tav.

antamaan lisää hyvitystä, jos voitto sattuu tule-

maan suurenpuoleinen. Koska obligatsionin var-

sinainen omistaja tällöin luovuttaa sen sopimus-

kumppanilleen, antaa viimemainittu kirjallisen

sitoumuksen ipromessini siitä, mitä hän on vel-

vollinen suorittamaan ensinmainitulle. J. F.

Raha-asiaintoimituskunta ks. Senaatti.
Raha-asiat 1. finanssit ks. Valtion-

talous.
Rahajärjestelmä, kaikki ne säännökset, joissa

määrätään seuraavat seikat: 1) mikä tai mitkä

metallit ovat maan rahalaitoksen pohjana, s. o.

rahakanta (ks. t.) ; 2) pää raha n eri lajit,

kuinka monta niitä on lyötävä määrätystä pal-

joudesta arvonmittaajaksi otettua metallia, raho-

jen paino ja pitoisuus, nimi. koko. leima ynnä
muoto yleensä ja kelpaavaisuus lailliseksi maksu-

välineeksi; 3) vaihtorahan lyönti ja sen suhde

päärahaan. Vaihtorahoiksi sanotaan sel-

laisia pienenlaisille summille asetettuja rahoja,

joiden metalliarvo on niiden nimellisarvoa pie-

nempi ja joita yksityisten välisissä suorituk-

I

sissa on laillisena maksuvälineenä vastaanotet-

! tava vain rajoitettuun määrään. Näitä rahoja

voidaan lyödä joko lailliseksi maksuvälineeksi

julistetuista metalleista tai muista halvemmista

metalleista. Esim. maassa, jossa päärahat lyödään

I hopeasta, voidaan vaihtorahat lyödä joko hopeasta
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»)<'! KUMI ]<.»iir.iii,uir

lm -ik tai iiiiiiisui

aO| I ixiiii tiitianlyöiiiiis^ä on

mu tä. ett» lyödyt rahat jossakin

mii.. .1 pitoisiititeusii (xiolosta iTtu-

\iit inulta toimelta |iuolen ou tiir-

k«Mi.. coikkeukset tulevat uiin piiMiiä

kuiu I' on ui«eimpain maitien rahn-

Uei>>.( : -ekä |>ainoon että pitoisuuteen

uK: D. s. rfiMMJiHm, jonka yli niinili

pvt: 'ivat »au meuuiL vrt. U a h a k a u t a.

J. F.

Rahakanta Tiiot». mvnlfot. saks. Miiiizfusn.

\\ M, enpl. «fundord). 1. Se
lai:. )oka ou olemnssa ralinme-

talliu paiuuxkMkuu ja rahan laskuyksikön viilillU.

eli toisin sanoen >e Inku. joka lausuu, mikii

rahametallin painoyksikön murto-osa tai kerto-

luku on sisältyvä lailliseen rahayksikköön. Suo-

mesi>a. niis.sa rahayk>ikkö, nuirkka. ou liian pieni

tullaksensa lyödyksi varsinaisesta rahametallista,

kullasta, r. kiiy esiin siitä, mitil laki miiärää

kullu.-^ta lyötyjen 10 ja 20 markan rahojen pai-

nosta ja pitoisuudesta (ks. alempanai.

2. Etupa&.ss2 tätä >unau kuitenkin käytetään
merkits.-". • .>. -iiii mis»ä metallilajissa yleiset ja

yk-sityi- -uoritukset on tehtävä tai loisi,

i

sanoen l lii on oleva maa.ssa kUypä lailli-

nen makiiuv&liue ja ainoa arvonmitta, joka on
pakollisesti vastaiinotettavH. Sen nuikajin. onko
laillisena rahana kulta vai ho|>ea, on olemassa

kultakanta tui hopeakantn-. jos ylei-

aenk kiertovälineenä on lunastamaton paiHTiraha,

saattaa puhua p a p e r i'r:s t n. V k s i m e t a 1 1 i-

kanta imonometallismii on olemassa silloin.

kun lailli.sena raliana on vain yksi metalli, joko

kulta tai hopea, k u k s i m e t a I I i k a n t a (bi-

metallismi) silloin, kun sekä kulta että liopea ovat

tlvxin pätevi.^i mak-uvälineitä ja niitä saattaa

raolenipia rajatliiiiia-^a niäUrä.ssä lyöttää rahaksi

:

jo4 tällöin kullan ja hopean välinen arvosuhde
ei ole lais.sa määrätty, on olemassa p a r a I I e I i-

r.. jos se taag on luis«a iniiärätty, vallitsee kak-
sinainen r. Jos kak-inai.sessa r:ssa liopean

rahakailyönti on rajoitettu, on olemassa on-
tuva r.: näin on laita latinalaiseen rahasopi-

mukseen (ks. t.) yhtynei-sä maissa.

Suomen r:n määriiä laki O p:ltä elok. 1877.

on lailli-ena maksuvälineenä ja

kultii (aikaisemmin oli voimassa
Raharealisatsioni). Ra-
na on markka ja ruhapainon vk-

::rninma; kultarahat lyödään 10

ksl. Kdelllsessä tulee olla

Sen mukaan
arvonmittnna
hopf-.ikint c k-

b..

sil.-

ja ZO um r r

2»;., e t^i

Rahaa i

losta täiUi-ta

' •>'*,ii p pulidasta kultaa.

-'a. johon pannaan O paino-

ja I paino-risa vaskea. Ki-

jota sanotaan rahanlyönti-

kullakni. lyiMliiiin .'tlO kappaletta 10 nuirkan toi
|.'' 'tta 20 markan rahaa; 10 markan
k>. 'ulee sii<4 painaa -'i '/n g. 20 markan
r-i

.... I .Hitaan sftädetystä

p . painosta korkein-

ti>.>i. ,..«.>,
I

'.i;- '1 lii' IX iili-nkaan ei paino-

poikkeii« j'<kni»eltn rnliamilärältä, jokji lyödiiän

10 kilosta ratianlyönt jkullaa. sna olla suurempi

kuin i lirammua. Vaihtorahoina (ks. R a h a-

järjestelmä) kelpaavat liOpea- ja vaski-

rahat siiU nimellisarvosta markoissa ja |>enneissii.

i«ik.i iiiilli' »n merkitty. - Kultarahaa, kuu se on

tävsipainoista, on jokainen velvollinen vastaau-

ottanuiau tilissä rajattomaan niäiiräiin. Vailito-

rahaa vastaanotetaan kruunun kannossa ja Suo-

men pankissa niinikäiiu niihin niiiiirään hyviinsä.

mutta muut eivät ole velvolliset ottamaan ylidellii

kertaa suurempiu» määriiä 1 ja 2 markan rahoja

kuin 10 mk., pienempiä hopearahoja 2 mk. ia

vaskirahaa 1 markan. — Sellainen kulta-, hopen-

ja vaskiraha. joka on turiiicltuuut kulumisen,

leikkelyn, lävistämisen tai muun tahalli.seu va-

hiniroittamisen kautta, lakkaa olemasta laillisesti

käypänä rahana. Yleiseksi maksuvälineeksi yk-

sityisten kesken ei kelpaa kultaraha, kun se on
meiiettSnyt enemmän kuin ^/j prosenttia säädetystä

painomiiäriistä, mutta kruunun kassoissa se ote-

taan alkuperäisestä arvostaan, jollei se ole

menettänyt eneiiii>ää kuin 2 prosenttia laillisesta

painostaan. Vaihtoraha inenettäii kelpoisuutensa

maksiivälikappaleena muille kuin kruunulle niin

pian kuin rahan kuvaa ei enää voi selvästi erot-

taa. Kelpaamattoman rahan vaihtaa Suomen
pankki käypään rahaan, ks. myös Rahapaja.

H. muissa maissa, llopeakanta on
BrittilUi.sessä Intiassa ja Kiina.ssa: kulta-
kanta .Vrpentiinassa. Austrnalia.ssa, Brasiliassa.

Bulfraariassa, Kanadassa, Chilessä. Egyptissä.

Isos.sa-Britanniassa. Itävalta-Unkarissa. Japa-

nissa. Xe\vfoundlandissa. Norjassa. Persiassa, Pe-

rQssa, Pohjois-.-Vmeriikan Yhdysvalloissa, Portu-

galissa, Romaaniassa. Ruotsissa, Saksassa, Ser-

biassa, Tanskassa, Veniljiillä (v:sta 1897):
nimellinen kaksinainen r. Alanko-

maissa. Belgia.ssa, Espanjassa, Italiassa. Krei-

ka-s.sa. Meksikossa, Ranskassa, Sveitsissä, Tur-

kissa, vrt. Rahajärjestelmä.
Rabakirje ks. Postilaitos (postilähetyk

set. [lostiniaksiit) .

Rahalaitos ks. Raha, Rahajärjes-
telmä. Rahakanta, R a h a r e a 1 i s a t-

s i II II i.

Rahaliitto ks. R a h a s o p i m u s.

Rahamalmi ks. Järvimalmi.
Rnhamerkki I. m y n 1 1 i m e r k k i. 1. Yleensä

selhii>eii lyödyn rahan (vailiforaluin) nimitys,

jonka nimclli.sarvo on suurempi kuin sen metalli-

arvo ja jonka valtio lunastau todellisella rahalla.

— 2. Erityisesti mynttimerkeiksi sanotaan niitä

vaskisia hälätaalereja, joita Ruotsin kuningas
Kaarle XII v:sta 1715 laski liikkeeseen hopen-

taalerin arvoisina. •/. F.

Rahanlyöntl ks. Haha. R a h a j il r j e s-

t 1- 1 III ii. K a h a k a n t a, R a h a p a j a.

Rahanväärennys ks. R a h a r i k o k s e t.

Rahapaja on senaatin talousosaston valtio-

varaintoiiiiiluskunnaii valvonnan alainen laitos

maamme kulta-, hopea- ja vaskirahan valmista-

mista varten. R:n. jossa on johtaja, alijohtaja

ja tarpeellinen palveluskiinta. tulee 13 p. marrask.

1878 annetun ohjesäännön mukaan valmistaa

kaikki maassa tarvittava metalliraha noudatta-

malla Suomen rahakannasta O p. elok. 1877 annet-

tua julistusta. Kultaa saa niiiihvvin .Suomen
pankki kuin (vähiiitääii 40 g) yksityiset hen-

kiliit antaa r:lle valmistettavaksi kultarahaksi,

jolloin vastaavasta määrästä kultarahaa välien-

netiUin ainoastaan silädetty valmistiispalkkio

('/i%). Vaihtorahaa, s. o. hopea- ja vaski-

rahaa valmistetaan ainoastaan valtion laskuun
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senaatin talousosaston kussakin tapauksessa anta-

man määräyksen mukaan. — Vuorihallituksen

tultua lakkautetuksi on 6 p. marrask. 1884 anne-

tulla julistuksella r:n ja lähinnä sen alijohtajan

tehtäväksi annettu myös kaikkien kotimaassa
valmistettujen kontroUinalaisteu kulta-, hopea-

ja tiuateosteu tarkastus ja leimaaminen. .\. .1/.

Raharealisatsioni (ks. Kealisatsioui),
rahasuoritus (rahaumuutos. rahauudistus), toi-

menpide, jonka kautta lunastamaton seteliraha

jälleen tehdään lunastettavaksi. Tällainen r.

tapahtui Ruotsissa ensi kerran Kustaa III:n

hallitessa 1777. jolloin valtakunnanpankin sete-

lit tehtiin lunastettaviksi puole.sta nimellisarvos-

taan, toisen kerran 1803. jolloin valtiovelkasete-

lit määrättiin korvattaviksi pankkiseteleillä siitä

arvosta, mikä niillä tosiasiallisesti oli, ja kol-

mannen kerran 1834. Suomessa pantiin 1840 toi-

meen r. määräämällä (julistuskirja 9 p:ltä

huhtik.l. että setelien sijasta Venäjän hopearaha
oli oleva Suomen päärahalaji. että hopearupla
alaosastoineen oli oleva ainoa laillinen, muuttu-
maton kaiken maassa liikkeessä olevan rahan
arvonmittaaja ja että liikkeen helpottamiseksi

annettujen, hopearuplille asetettujen setelien tuli

arvossa täydelleen vastata hopearahaa ; tähän asti

yleisesti käytetyt ruots. setelit poistettiin liik-

keestä. Itämaisen sodan aikana täytyi Suomen
pankin kuitenkin lakata lunastamasta setelei-

tänsä, joten jouduttiin takaisin paperirahakan-
nalle. Mutta sittenkuin 1860 Suomen rahayksi-

köksi oli määrätty markka, jaettuna 100 penniin
ja arvoltaan tasan neljännes ruplaa, määrättiin
rahauudistuksella 8 p:ltä marrask. 1865 metalli-

raha (hopea) ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi
maassamme, vrt. R a h a k a n t a. J. F.
Baharegaall, kruunulle pidätetty rahaulyönti-

oikeus.

Baharlkokset, erinäisiä rikoksia, joiden ran-

kaisemisella tahdotaan suojella sitä turvalli-

suutta, mikä yhteiskunnassa on yleisten maksu-
välineiden suhteen tarpeen. Uudempien rikos-

lakien mukaan yleensä paitsi kotimaiset myöskin
ulkomaiset rahat sekä metallirahain ohella paperi-

rahat ja niihin verrattavat arvopaperit voivat

olla r:n esineenä. R:ia pidetään tavallisesti vaa-

rallisina rikoksina ja ne rangaistaan senvuoksi

verrattain ankarasti.

Meidän rikoslaissamme säädetään r:sta 37 lu-

vussa, jota osaksi on muutettu 21 p. huhtik. 1894
annetulla asetuksella. Kotimaisen rahan kans.sa

rinnastetaan ulkomainen raha, ja metallirahan
ohella voi rikoksen esineenä olla jonkun valtion

hallituksen, asianomaisen valtiopankin tai, mai-
nittujen hallitusten luvalla, muun rahalaitoksen
antama seteliraha, jotapaitsi säädetään, että

setelirahaa koskevat säännökset ovat sovelletta-

vat myöskin sellaiseen painettuun velkaseteliin.

pankinseteliin ja haltialle asetettuun arvopape-
riin, minkä jonkun valtion hallitus, asianomainen
valtiopankki tai, mainittujen hallitusten luvalla,

kunta, yhdyskunta, yhdistys, seura, yhtiö tai

yksityinen henkilö on antanut liikkeeseen, ollen

tällainen arvopaperi katsottava painetuksi, vaikka
siihen onkin yksityisiä sanoja tai numeroja
pantu kirjoittamalla. Eri r. taas ovat seuraavat

:

at väärän rahan valmistaminen 1.

rahan mukaaminen. joka on olemassa
silloin, kun joku mukaamalla käypää metalli-

tai setelirahaa valmistaa sellaisen taikka oikeasta
setelirahasta, joka ei enää ole käypä. poista;i

käymättömyyttii osoittavan merkin tai nmulla
tavalla hankkii sille käyvän rahan näön
(37 : 1 mom. 1, kohta 1 ja 2) ; b) rahan vää-
rentäminen, jolla jTnmärretään sitä, että

joku muuntamalla oikeata metalli- tai setelirahaa

tekee sen näöltään suuremman arvoiseksi kuin
mitä se on (37 : 1 mom. 1, kohta 3) ; c) väärän
rahan hankkiminen tai maahan-
tuonti, joka tapahtuu siten, että hankitaan
tai tuodaan maahan mukaamalla tehty tai vää-

rennetty metalli- tai seteliraha (37 : 1 mom. 1.

kohta 4): d) rahanvajentaminen, jolla

tarkoitetaan käyvän metallirahan tahallaan vajen-

tamista leikkaamalla, viilaamalla tai jollakin

muulla tavalla (37 : .t mom. 1) ; sekä e) väärän
rahan kaupittelu, johon se tekee itsensä

syypääksi, joka kaupittelee eli panee liikkeeseen

jollakin a), b), c) ja d) kohdassa mainitulla
tavalla valmistetun tai hankitun väärän rahan,

tietäen sen olevan väärän, mutta olematta itse

noissa kohdissa mainitun rikoksen tekijä tai

siinä osallinen (37:2.3,5 mom. 2). Niissä tapauk-
sissa, jotka mainitaan a), b). c) ja d) kohdassa,

tulee sitäpaitsi tekijällä olla aikomuksena panna
raha oikeasta, käyvästä tai täysiarvoisesta liik-

keeseen. Sitävastoin rikoksen täyttymiseen ei vaa-

dita, että raha on laskettu liikkeeseen, mutta
jos niin on tapahtunut, pidetään sitä raskautta-

vana seikkana (37:1 mom. 2, 5 mom. 1). —
Rangaistus on a) . h) ja c) kohdassa mainituista

rikoksista aina kuritushuonetta, enintään yhdek-
sän %-uotta, d) ja e) kohdassa kosketelluista myös
vankeutta ja viimeksimainitun rikoksen, josta

rangaistus on lievempi silloin, kun kaupiteltu

raha on valmistettu vajentamalla tai kaupittelija

on itse vastaanottanut rahan oikeasta, voi eräissä

tapauksissa sovittaa sakollakin. Sitäpaitsi seu-

raa a), b) ja cl kohdassa mainituista rikoksista

aina ja e) kohdassa mainitusta joissakin tapauk-

sissa kansalaisluottamuksen menettäminen. Myös-
kin yritys on. lukuunottamatta vajentamisyri-

tystä. rangaistava, ja lisäksi rangaistaan rikok-

sen valmistelusta enintään kahden vuoden van-

keudella sitä. joka muatakseen metalli- tai seteli-

rahaa tahi arvopaperia taikka väärentääkseen

sellaisen valmistaa tai hankkii siihen kelpaavan

työkalun (37:61. Vihdoin on säädetty, että r:n

tuotteet ja niiden valmistamiseen käytetyt tai

käytettäväksi aiotut työaseet ovat julistettavat

menetetyiksi (37:7).

R:i.sta voimassaoleviin määräyksiin liittvTät

läheisesti rikoslain 44 luvun 26 §:n säännös sen

rankaisemisesta, joka luvattomasti valmistaa,

pitää hallussaan tai antaa sivulliselle työkalun,

jolla käy valmistaminen metalli- tai setelirahaa.

37 luvussa mainittuja arvopapereita tahi julkisia

verotusmerkkejä. taikka joka sellaisella kalulla

luvattomasti tekee tai antaa sivulliselle luvalli-

sesti tehdyn painoskuvan. sekä saman luvun

27 § :ssä oleva tärkeä säännös, jossa kielletään

ilman asianomaista lupaa panemasta liikkeeseen

seteliä, osoitusta, maksulippua tai muuta käy-

mään rahamerkkinä. K. K-a.

Baliasakko ks. Sakko.
Bahasopimus 1. -u n i o n i, valtiosopimus,

jolla kaksi valtiota tai useammat ovat sopineet

saman rahajärjestelmän käytäntöönottamisesta.
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EuroofMt&sa ou T;«ta 1866 olemassa n. s. Intiiia-

laiaro r. ikj. t.) sekft skaudinaaviliiineu iliuot-

«in. Norjan ja Tanskau valiucm r. v :sta 1873.

A'. K.

BahatAlous. Talouden kehitvksessä voitliian

ertillaa kolme astetta : I ii o n t o i s t h 1 o ii s,

rahatalous ja luottotalous. Luoutuis-

liuoulaisi talous oa olemassa silloin, kun talous

on ainakin p&ita.sin.»» ..onmkvlläi^tii", s. o. kun
joi. '"Us it.-e tuottiin kaikki tai mi-lkein

ku -e tarvit.-t^: -iinli tapaukses.su. ett;i

o»s i.ii; kitaan vailidou kautta, un tiiinii

\'aihto > vaiUtoj». luontoisvailitoa, jol-

loin ' ^.-.; vaihdetaan suorastaan toi.siin

h> ilman rahan vSlitystä; niyöskin työ-

pa. nin.-i.ii palkkaus suoritetaan luon-

to Men luontoistalous esiintyy,

yk-
,

: >loulena tai myöskin suu-

rempien ylitei.sojen taloutena. Primitiivisissä

muodoissaan se ou vallalla alkuperliisisstt yhteis-

kunnissa, mutta ki-hiitynvt-mpUnU se esiintyy

vielä edistyneissjl kulttuurioloissakin: antiikin

valtioissa i roonuil. maanomistajan kartano orji-

neeni. keskiajan alkupuolella ifeudiuiliherran hovi

tai l&äni alustalaisineent ja tlihteitii on siitä vielä-

kin olemassa maaseudulla. Kun työnjaon, työn-

suoritusten ja varsinkin kaupunkielämän kehit-

tyessä vaihto tulee yhä yleisemmäksi, käy yleinen

«'aihto- ja kiertoväline. raha. välttämättömäksi,

ja näin tapahtuu siirtyminen r :een. I^oajemma.s.^ia

mielessä r:lla siis tarkoitetaan sitä kansantalou-

den astetta, jot-sa vaihto jo välttämättömästi tar-

Titaee yleisesti tunnustettua kierto- ja maksu-
välinettä. .\htaammassa merkityksessä r. mer-
kitsee fitä kansantalouden astetta, jossn kaikki

hyödykkeet ja kaikki varat arvioidaan yksin-

omaan raha«sa ja jossa yksityistaloutta varten
tapahtuvan tuotannon yksinomaisena tarkoituk-

sena on luoda raha-arvoa. Tämä tapahtuu var-

sinkin siten, että tuotteet viedään tavaroina
markkinoille rahaan vaihdettaviksi. Markkinain
laajetessa tavarain tuotanto kehittyy suurtuotan-
noksi ""ka vnatii vastaavia suuria pääomia.
AI inat esiintyivät rahan muodossa,
ja .käytön tarkoituksena on sijoi-

tuk.-.tii aika.i va-ttaavan voiton hankkiminen. Siitä

syystä sanalla r. käsitetään usein samaa kuin
taoalla kapitali^^mi (ks. t.). Täs.sä mielessä oli r.

jo jossakin niiiärin kehittynyt Rooman keisari-

vallan aikana. Keskiajan alkupuolella vallinnut
luontoistalous antoi ristirr-tkicn ajoista lähtien

yhä enemmän tilaa r:IIe. jonka v.iurastumista
suurten maantietM>llist»-n löytiiji-n jälkeen .\me-

riikasta runsaasti valuva kullan- ja hopeanpaljous
«uuresti helpotti ja joudutti : samaan suuntaan
vaikutti -illoin »Ikuunpäässyt totlellinen nuiail-

mankauppa. It,'ihaliikke<-n suuretessa kasvoivat
yhä aiiur<-mmik«i myöskin r a h a v e I a t, jotka
mvAiikin ovat r:n luonteenomaisia aineksia. Sii-

hen, t-ffn r,n r,lrrn.-i = -a suunnaton määrä juoksevia
ra' ' Ikoja. |>cruHtuu nykyaikai-
D<-i. ..ka, josta usein käytetään
nimityntA luottotalous. Multa lUmä jär-
jestelm» »i ol«- f n vn.tnkohta, vaan sen kor-
keii- iiiioto. Kaikki hinnat
ja t:inn «lelleen rahassa,
joka -II-

'

I arvonmittaaja-
tehtävänaä. itetaan vain se

käytännffllin'-r. .ti .it.i v i r -Hiai-cn rahan käyttö

; voidaan supistaa milii viihimpUUu määriiän käyt-

i
tämällä rahan sijasta varmoja, aina eriiäntyvi!»

I ja diskonteerattavissa olevia luottopaperoita (sek-

kejä, vekseleitä) ja tnsoittanuilla rahaliikkeessä

syntyvät saaUivat ja velat. ks. Clearing-
h i> II s o ja G i r o. J. F.

KAhatiede ks. Numismatiikka.
Rahatoimikamari (ruots. driitsflkammarr) on

SO virkakunta, joka kussakin kaupunjrissa hoitaa

kunnan onuiisuutta ja ralui asioita, laatii tulo-

ja menoarvion, kantiui verot ja suorittaa maksut
sekä toimittaa muut seu säännöissä nuiinitut teh-

tävät. R:u alaisena virastona on toisinaan r a h a-

t o i m i k o n t t o r i, jonka tehtävinä silloin ovat

ne käytännölliset toimenpiteet, joita kaupungin
rahavarojen hoito vaatii. El. K.
Rahayksikkö ks. R a h a k a n t a.

Rahbek Irälnk], Knud Ly ne (1760-18S0),

tjinsk. kirjailija, estetiikan prof. : julkaissut

u.seita näytelmätaidefta käsitteleviä teoksia:

,,Breve fra eu pammel skuespiller tili hans son"

(1779), ,.Dramaturfriske samliu^er" (:? nid. 17H8-

91), ,.0m Ludvig Holberg som lystspiKligtcr" (3

nid. 1S1.')-17). l\:n omat näytelmät ja novellit

ovat vähäarvoisia, .sensijaan hiinen juomalaulunsa
olivat erittiiin suosittuja. Pääansionsa hän .saa-

vutti ,,Minerva" ja ..Don danske til.skuer" nimis-

ten aikakauslehtien toimittajana. Vielä mainitfa-

koon hänen ajankuvauksena mielenkiintoiset muis-

telmansa. ..Erindrinper" (5 nid. 1824-201 ja yh-

dessä R. Nycrupin kanssa toimittamansa Tans-
kan kirjallisuudenhistoria. R. oli harvinainen
työkyky ja harrastuksiltaan hyvin monipuolinen,

ja siksi hänen merkityk.sensä oman aikansa kult-

tuurityössil olikin suuri. Hänen nientyäiin nai-

misiin henkevän ja viehätUtviin K a m m a II e-

gerin (1775-1829) kanssa, heidän kotinsa muo-
dostui senaikuisen tansk. ja norj. kirjallisen pii-

rin keskustaksi. 77. Krn.
Rahina, keuhkojen tautitiloissa usein huomat-

tava äiini. joka aiheutuu siitä että ilmankulku
henkitorvcn haaroissa kohtaa luonnotonta vas-

tusta. Kuiva r. .syntyy ilman liikkuessa ahtaaksi

käyneen tiehyen läpi tahi sellaisen i)aikan ohi,

jonka laitaan on muodostunut sitkeää limaa;
edellinen tila aik;uin.saa eiiimniiten jonkinlaista

vinkuvaa r:aa (rhonchi sihilantcs), jälkiniiiinen

surisevaa r:aa (rhonchi sonori). Kostea r. taas

aiheutuu siitä, että henkitorvcn suuremmat talii

pienemmät haarat sisältävät vetelämpää limaa,

joka ilman liikkeestä osaksi seuraa tiltä osaksi

väistyy tiehyitten laidoilta tahi liajaantim syn-

nyttäen iiänen. joka muistuttaa vesirakkulain
puhkeamista. Mikäli limaa on suuremmissa tahi

pienemmissä tahi vallan hienoissa ilmntiehyissä,

on r. suurirakkulaista, kohtalaista tahi pioiiirak-

kulaista. Milloin, kuien on laita keiilikcituloliduk-

sessa sekä tul)erkuloosipesäkkciden liilicisyyde8.sä,

taudillisot muutokset tekevät keuhkojen kudok-
sen entistään tiiviimmäksi ja siis paremmin
ääntä johtavaksi, .syntyy n. s. kova I. vahva
r. Muuton sitä sanotaan pehmoiseksi.
R :8ta erotetaan h a n k a u s ä ii n i, jollainen esiin-

tyy keuhkopussin erilaisis.sa tulehduksissa ja ai-

heutuu siitä, että keuhkoa verhoava sairaloisesti

karheaksi muuttunut kalvo rintakehän laajetessa

ja supistuessa hankaa rintaonteloa verhoavaa kal-

voa vastaan. M. 0-B.
Rahkasammal fKijhagnum), erityisen sammal-
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ten piiaryhmän muodostava suku. jossa on n. 250

hyvin toistensa näköistä lajia. R. on useimmiten
valkeanvihreä. mutta voi olla myös punertava,

kellanruskea j. n. e. Pystyssä varressa on paljon

runsaslehtisiä haaroja, toiset riippuvia, varsimyö-
täisiä, toiset siirottavia t. sammalen latvassa

pystyjä. Lisiiäntymiselimistä ks. Sammalet.
li :11a on suuri vedenimemiskyky, joka johtuu
siitii. että sen varren ja haarojen kuoressa
(useilla lajeilla) ja lehdissä (aina) on runsaasti

soluja, jotka reijillä ja tav. myös sisäisillä, ren-

gasmaisilla t. kierteisillä seinäpaksunuoksilla va-

rustettuina muodostavat kasvissa vettä imevän ja

lujasti pidättävän hiusputkiston. R:t ovat tär-

keimpiä turvetta synnyttäviä kasveja ja kasva-

vat ryhmissä, useinkin laajoja soita muodostaen,
kalkkiköyhässä t. kalkittomassa maaperässä,

usein matjilassa vedessäkin, yleisinä muualla
paitsi troopillisissa ja aivan kylmissä t. kuivissa

seuduissa (ks. Suo). Alati paksunevalla tur-

peella, joka syntyy r:n kasvaessa latvassaan

ja lahotessa vähitellen tyveltään. on sama veden-

imemiskyky kuin elävälläkin r:lla. Tästä johtuu
turpeen käytäntö kuivikkeeksi y. m., ks. Kui-
vikkeet, T u r V e p e h k u. Kukin r.-laji kas-

vaa yleensä määrätyntapaisilla kasvupaikoilla.

Lajien tarkka tunteminen on tärkeää soiden sekä
tieteellisessä että käytännöllisessä tutkimisessa.

Vaikeasti selville saatavat, useimmiten mikro-
skooppiset tuntomerkit ovat etupäässä lehdissä ja

varren kuorisoluissa. Meillä on 37 lajia, joista

esim. S. acutifoliutn, S. cymiifolium, S. fimiria-

tiim, S. fuscum. S. Girgeytsohnii, S. sqtiarrosum

y. m. ovat laajalle levinneitä muuallakin. Kuva
ks. Sammalet. K. L.

Rahkasuo ks. S u o.

Rahkavieri ks. E a k v e r e.

Rahkeet ks. Valjaat.
Rahkoittuminen, effloressensi, ilmiö,

joka esiintyy suolaliucsten haihtuessa. Suolat
kiteytyvät astian seinille ensin nesteen pinnan
tasalla ja muodostuneet kiteet suurenevat ylös-

päin, muodostaen kasvullisuutta muistuttavia
kuvioita hiushuokoisuusvoiman vaikutuksesta.
joka imee suolaliuosta kiteitä pitkin ylös. Saraa
ilmiö huomataan kosteilla kiviseinillä, jolloin

kiteet ovat tavallisesti tvppihappoisia suoloja.

S.' S.

Rahkonen, Aleksanteri (1841-77), suom.
runoilija, julkaisi kaksi vihkoa ..Sääskiä" (1865
ja 1867), jotka sisältävät etupäässä laulunsuomen-
noksia. muodoltaan jokseenkin sujuvia ja soin-

nukkaita. Lisäksi häneltä on pari näytelmä-
mukaelmaa ja kansatieteellisiä kertomuksia.
[J. Krohn, „Suomalaisen kirjallisuuden vaiheet".]

V. T.

Rahi [rälj. Karl (1812-65), saks, taidemaa-
lari: vaskenpiirtäjä Karl Heinrich E:n
(k. 184.3) poika : työskenteli syntymäkaupungis-
saan Wienissä, jossa hän aikanaan oli venetsia-

laisia mestareita ja Rubensia noudattavan monu-
mentaalisen tvylin pääedustajia. Tehnyt histo-

riallisia ja mytologisia seinämaalauksia, alttari-

tauluja, muotokuvia y. m. [Hottner (1863);
George-Mayer (1882) ja Bodenstein (1902).]

E. R-r.

Rahm [rämj. Henrik (1732-99), suom. val-

tiopäivämies. oli syntyisin Kokkolasta, jonka ete-

vimmäksi kauppamieheksi sitten tuli. Oli edus-

miehenä porvarissäädyssä valtiopäivillä 1771-72,

1786 ja 1780. kuuluen oppositsioniin ja va.stus-

taen esim. ehdotettua passevolanssia sekä palo-

viiuaveron myöntämistä epämääräiseksi ajaksi.

A'. G.

RahmaninoT [-mä'-], Sergej Vasilevits
(s. 1873), ven. säveltäjä ja pianisti, Siloti'n, Ta-
neevin ja Arenskijn oppilas. Tuli 1903 Mosko-
vaan musiikinopettajaksi. Sävelsi oopperan
(„Aleko", 1893), 2 sinfoniaa y. m. piano- ja or-

kesteriteoksia. /. K.
Rahtaus (lat. charta partita), laivan tilaami-

nen laivaukseen certepartialla (ks. t.). R:n
muotoja ovat: aika-r. (Time charter), kerta-r.

{en rouchc 1. laivanrungolta maksettava rahti),

prosenttirahti. jolloin rahti lasketaan prosen-

teissa tavaran arvosta, ja määrärahti, jolloin

rahtia maksetaan sovittu rahamäärä tavarain
paino- tai tilavuusmitalta. El. K.
Rahtauskirja, rahtauksesta laadittu kaksipuoli-

sen velvoitteen sisältävä eertepartia iks. t.).

Rahti (ruots. frakt} merkitsee rautatieliiken-

teessä ja muussa maa- ja merikuljetuksessa sekä
kuljetusmaksua (esim. rahdinkorotus. -alennus)

että itse kuljetusta (esim. yhdysliikenteen ja kan-
sainväliset rahtisopimukset). Molemmissa tapauk-

sissa nimitys kohdistuu nimenomaan tavaran kul-

jetukseen; eräissä suhteissa rahtisäädökset kos-

kevat myös n. s. pakettien kuljetusta.

Rahtidlspariteetti ks. Erotustariffi.
Rahtikirja i ruots. fraktsedel, forsedel), tava-

roiden kuljetuksessa käytetty asiakirja, jonka lä-

hettäjä antaa ohjeeksi kuljettajalle ja joka vas-

taanottajan tulee kuitata saadessaan tavarat, ks.

Rahtisopimus. EL K.

Rahtilaiva. Kauppamerenkulkuun, rahdin-

kuljetukseen käytetyn suom. laivan tulee, jos

sen kantavuus on 19:stä rekisteritonnista ylös-

päin, olla merkitty laivarekisteriin, jolloin sille

annetaan kansallisuustodistus (sertifikaatti) 1.

niin sanottu vapaakirja. El. K.
Rahtiliitto. Yhä valtavammaksi käyvän kan-

sainvälisen rautatietavaraliikenteen järjestämistä,

säännöittelyä ja valvomista varten perustettiin

useiden Euroopan valtioiden kesken 1890 kan-

sainvälinen n. s. Bernin r., jonka hyväksymät
määräykset ovat kansainvälisen tavaraliikenteen

osalta voimassa kaikissa sopimukseen yhtyneissä

maissa. Näitä on m. m. Venäjä. [K. Järvinen.

„Liikenne ja liikennepolitikka" (siv :lta 202 al-

kaen). Kauppalehti 1914. n ;ot 20, 24 ja 27,]

J. B. E.
Rahtiseteli ks. Rahtikirja.
Rahtisopimus on, kuten sen rinnakkais-

käsite henkilökuljetussopimuskin,
työurakkasopimuksen laji, jolla kuljettaja (meri-

kuljetuksessa 1 a i V a a j a, ruots. hortfraktare)

sitoutuu lähettäjälle (1 a i v a u 1 1 a j a 1 1 e 1. rah-

taajalle, befraktare) korvausta vastaan kuljetta-

maan tavaraa, ottaen sen haltuunsa ja luovuttaen

sen määräpaikalla vastaanotta iälle, destinatää-

rille. Merikuljetuksessa erotetaan vielä lastin-
antaja (aflastarc), jos muu henkilö kuin lai-

vauttaja toimittaa tavaran omassa nimessään.

Postinkuljetussopimusta voidaan pi-

tää eräänlaisena r :na, josta eri määräykset ovat

voimassa. Sitävastoin puuttuu puhelin- ja

sähkös a nomapalvel ukselta se aineel-

linen alusta, kuljetusesine, joka määrää r:n luon-
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t«en Merilain I m i v a u ^ ^^ o p i m u s sisältiiä

u>- -t laiviiu vuokrun. jolloin hiivun

pk.i m kuljetukstrn liilicttäjiiu |»iu-

iKta ja aiuift^xt. l'udeii meriliikikoiiiiteaii laki-

ehtlutukstrssA ja nii>'tiiin<>>'>a v:Ua ItHiti piiliiitiuiU'

kin s<>!itihdrn <*|' -"~ti ..uliik^u tiluanii-

«<r«la laivauk(«oii uittiin >upiiiiiista siiu-

De« pitU erikoi«I.ialui?fua uikeustoinienn. roii-

Inclit» «Hl gtntru. K. ou yln>usii VH|>aaimiotoi'

tieu. Mfrilain alaiiiou r. I. laivaii!>«opiiiiti!i saattaa

olla joko suullineu t. kirjallinen; viiniemuini-

tii-' -1 laadittua a.-iakirjaa sanotaan
«•: tisiio-tuniukM-ksii. Kninniassa-
ki --. laivuajd situutnu vastedes
kii. rahtia. Jos sopimusta jo on alettu

t& \ : :..:iuUla vastaan tavara, antiui laivan-

pUllikkO tai laivakouttori joko väliuikaisea

1 a s t i k u i t i n tui lopullisen k o n n o s s e-

menlin tai kotimaan merenkulussa myöskin
rahtikirjan. Certepartiu laaditaan varsin-

kin milloin koko laivaa tai suurehkoa osiiu tila-

taan suurempia luhetyksia varten tai Mseanimuksi
kerraksi: jos .»e un ristiriidalla kounos.senientin

kanssak. annetaan jälkimäiselle etusija. Konuosse-
mentti erouu rahtikirjasta siinä, että jälkimäisen
ei tarvitse noudattaa konnossementille säädettyä
ankaraa muärämuotou. ja että päiillikkö saa luo-

tettavilla todistajilla osoittaa antamansa rahti-

kirjan si«äll' ' -i. — .Maaliikeuloen maitse

tapatituvaa i ' lusta säännöstelee yleinen

laki. raututcit -•' i.i|-.iutuvaa sen lisäksi liikenue-

ohjesAilntö iv:lta lS'J7i. Kuljettaja vastjia vä-

keosi huolellisuudota in. s. cuZ/xi in cligcndo)

eli siis toisen henkilön tuottamuksesta, joka vas-

tuu . .1.1. •!..!, Itakennu^kaaren Js luvun 3 ja 12

§.': I koi-kevat majatalonpitäjän velvolli-

auu' ila matkustajan tavaroista Iroomal.

oikeuden rrreplum »niitariim, cauponum. slabula-

riorumi ja Kauppakaaren 12 luvusta, joka koskee
tallekalua tai toi«en Ituikse uskottua tavaraa. .\i-

kai«''mmnn sak». oikeuden mukaan vastasi kul-

jet- ta tapaturmalta kuin ylivoimaisesta
ta|- . johtuva.ita vahingosta; nykyjään
h&D el i,u.lad tapaturmavahin^'osta. mutta hänen
täytyy todistaa, ettei »yy ole hänessä. .Meilläkin

on vallalla periaate: rauum »entil dominus (ks.

Ca-.u»i (R. K. 2H:-A. K. K. 12:2|. ja s.imnten on
tcxl ° IHkuus katsottava lankeavan kuljet-

tm Ile. Ttaututeiden vahincoiikorvaus-
vel I määritteli-e liikentu-ohjesääunön
11.: ri lueteltu ne tapaukset, jolloin rauta-

ti<- 1 vapaa vn-tuusta. .'-^ääiitönä voi-

ne» 1 korvau«velvoilisiius rajoittuu rautu-
tii-: ; :i johtuviin vnliinkoihin. joten ulko-

nai<iet »yyt, ylivoimainen tapahtuma, kuljctuB-
eiiin<-<'i. \ .iiiii.kr,i:i :ii(.<-nitnva laatu j. n. e. va-

pa Hajun velvollisuukHia
va ,i|a korvaus työstiiiln.

j"' i tavara on initio Irgi» : K. K. 12: S,

Eli 1- ISR" :; IJihettäjä on velvolli

neii uikein ' varan (liikenneohjes.
53 51. — M-< ..n lapana antaa kul-
jettajalle rahtikirja ilortinlrli, jonka vustuin-
otlajd f.yydeHÄe«iJI on v<.(v<.l!itir-M kuittaamaan.
Ra I määrätyn
lu- 1 yksi, n. s.

k"' aulaa liaiielle takaisin
hS' pimuMta. Käytäntö sallii.

pöinv.!-r..ui KUU] tinriliiki konno«<u-mcatf iin iiäh-

I den, että kaksoiskappale on asetettu ..esittäjälle".

j

Joka tapnuk.sessa on kaksoiskappale, jos sellai-

I

neli on aiinetlu. tavaraa vastaanotettaessa kuitat-
' tuna jiitettävä takaisin. R:ta pidetään sopimuk-
sena kolmannen hy väiksi, coniractus in fuvorcm
lirlii. joka destinatäärille i>erusttta itsenäisen oi-

keuden vaatia tavaraa. — R:sta merilaissa ks.

I
C e r t e p a r t i a, K o n n o s s e m e n t t i. ks.

I

K u u t a t i e 1 i i k e n n e. Laivaliikenne.

I

El. K.

I

Rahtisuostumus, e e r t e p a r t i a n (ks. t.)

laissa esiintyvä nimitys.

Rahtitavara. Kautatiekiiljetuksessa r, ou tul-

lut merkit.seniään nimenomaan sellaista tavaraa,

jota kuljetetaan pienemmiillii nopeudella kuin

pika- ja muuta sen luontoista tavaran (postia,

paketteja j. n. e.l. R. jakautuu jialjoutensa puo-

lesta kap|>aletavaraan ja joukkokuljetuksiin. Muu-
tamissa maissa (esim. Ranskassa) esiintyy vielä

toinenkin r:n jako: tavalliseen rahtitavaraan ja

sellaiseen. jot;i poikkeussäännöillä (halvasta mak-
susta, pienemmällä nopeudella ja vähemmällä vas-

tuuvelvollisuudella rautatien puolestai kuljete-

taan. Suomessa on 1897 v:n liikenneohjesäänniin

mukaan r. kuljetettava vähintään 100 km:n no-

peudella vuorokaudessa, laskien tavaran lähtö-,

ei sisäänjätlöajasta. ./. 77. K.
Rahvaanparantola, kansanparantola, ks. P a-

r ;i 11 t o 1 a.

Raibolini f-tf), it. taidemaalari, ks. F ra n
< i a.

Raid frtidj (cngl.), ratsain suoritettu ryöstö-

retki.

Raide, naita- t. raitiotien kiskopari. ks. R n ii

t :i t i e.

Raideleveys ks. Rautatie.
Raiffeisen [öizon]. Friedrich \V i 1 h e 1 m

(1818-88). saks. sosiaali reformaattori ; aikoi ensin

sotilasalalle, mutta oli silmätaudin tähden pako-

tettu siirtymään hallintoalalle: toimi virkamie-
henä Reininmaakunnissa, 1852-65 pormestarina
lleddesdorfissa lähellä Neuwiediä, jonne hänelle

1902 pystytettiin muistopatsas. Vv. 1846-47 hänen
kotiseutunsa talonpoikaisväestön keskuude.ssa val-

linnut hätä lierätti hänessä ajatuksen maalais-

väestön luotonsaannin helpottamisesta osuustoi-

minnan avulla, ja v:sta 1840 lälitien hän perusti

hänestä nimensä saaneita Kaiffeisenin lainakus-

soja (osuuskassoja). Ne ovat sittemmin levinneet

muuallekin sekä Saksaan että useiliin muihin
maihin, myöskin Suomeen, ks. lähemmin Osuus-
toiminta ja O s u u s k a s s a. .Iiilkaisiija :

,.Bic Darlehnskassenvereine in Verhindunfj mit
Konsiim- etc Genossenschaften als Mittel zur
AbhiKe der Not der ländliclilen Bevölkerunp"
(1860). y. m. J. F.

Raikun kanava, 1700-luvuIIa kaivettu ka-
nava, joka johtaa Oriveden eteläisistii vesistä.

1'lstolanjärvestä. k:ipean kannaksen poikki Puru-
veden pohjoispääliän (Ängervöiseen) ; sitä myö-
ten on nykyjilän olemassa vain heikko yhteys ve-

sistöjen välillä.

Railway-Bpine ftrilnri-iipain], selkäydintilräh
dys. ks. S e I k a y d i n t a u d i t,

Raimondi f-mi/n-], Marco Antonio, tun-
nettu iiiini-llä Marcantonio I. Marc-An-
ton (n. 1480 piineu 1534), it. vaskenpiirfäjä: al-

kuaan kultaseppä. Fr. Franciaii oppilas. R:n en-

simäinen tunnettu piirros on v:lta 1505. Tämiin
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jälkeen hän tutustui Diirerin teoksiin, joita jäl-

jentUmällS kehitti omaa vaskenpiirtotaitoaan.

R. asui l.")in-27 Roomassa, jossa hän joutui lla-

faeliii palvelukseen. Italian täysrenesanssin suu-

rimman vaskenpiirtäjän nuiineen hänelle on tuot-

tanut pääasiallisesti tämä hänen suhteensa Rafae-

liin ja se seikka, että hänen yksinkertaisen sel-

vien, taidokkaiden piirrostensa kautta cvat tul-

leet tunnetuiksi m. m. monet sellaiset Rafaelin

sommitelmat, jotka tämä laati yksinomaan R:n
piirroksia varten. Hän teki myös piirroksia an

tiikkisi.sta veistoksista, ja Rafaelin kuoltua

(1520) hän valmisti kuvansa enimmäkseen Giu-

lio Romanon piirustusten mukaan. Rooman val-

loituksen jälkeen (l.=i2"i R. siirtyi syntymäkau-
punkiinsa Bolognaan. Hänen piirroksistaan,

joista kuuluisimpia ovat esim. Rafaelin .,Lucre-

tian kuolema", ,.Aatami ja Eeva" ja ..Betlehe-

min lasten murha" sekä Michelangelon hävin-

neen kartongin mukaan tehty ..Kiijieilijät"

(1510), on Pariisissa ja \Vienissä tä,ydellisimmät

kokoelmat. [H. Delaborde, ,,Marc-Antoine B."

(1887).] E. Kr.
Raimund (Raymond), seitsemän Toulousen

kreivin nimi. — "r. IV (k. 1105). St. Gilles'in

herra, tuli 1088 Toulousen kreiviksi ja oli aika-

kautensa rikkaimpia ja mahtavimpia ruhtinaita;

otti osaa ensimaiseen ristiretkeen ja valloitti sit-

temmin Tripolin ruhtinaskunnan. — R. VI. hal-

litsi 1195-1222; suosi albigenseja. menetti sen-

vuoksi albigensisodissa maansa, minkä kuiten-

kin ennen kuolemaansa valloitti suurimmaksi
osaksi takaisin. Hänen poikansa R. VII, hal-

litsi 1222-49. jatkoi albigensisotia. mutta 1229

hänen täytyi rauhan hinnaksi luovuttaa Ranskan
kuninkaalle suuri osa aluettaan. Hänen tyttärensä

meni naimisiin kuningas Ludvik IX :n veljen

Alfonsin kanssa ja tämän kuoltua 1271 Toulouse
yhdistettiin Ranskaan. J. F.

Raimund, F e r d i n a n d(1790-1836), itäv. kir-

jailija, «ieniläisten kansannäytelmien peru.staja.

Hän toimi myös näyttelijänä ja teatterinjohta-

jana. Hänen huvinäytelmänsä ovat ansiokkaita.

Hän myös ensimäisenä toi kupletin saksalaiseen

näytelmätaiteeseen. Parhaat hänen teoksistaan

ovat: ..Der Barometermacher auf der Zauberinsel"
(1823). ..Der Bauer als Millionär" (1828) ja

,,Der Versohwender" (1833). B. Kr-n.

Rainer il827-]913), itäv. arkkiherttua, tun-

nettu vapaamielisyydestään ja tieteenharras-

tuksestaan. Oli v:sta 1857 valtakunnanneuvos-
ton ja 1861-65 ministerineuvoston presidenttinä
ja toimi v:sta 1862 tiedeakatemian kuraattorina.

Osti 1884 kokoelman egypt. papyruskirjoituksia.
jotka 1890 lahjoitti hovikirjastolle. E. TT. R.

Raluey-Miescherin pussit ks. S p o r o z o a.

Raipas-muodostuma k s. Eokamhriset
muodostumat.
Raippaluodonaukko iruots. R e p 1 o t f j ä r d),

selkä Merenkurkun .'^uomen-puolisessa saaristossa,

Raippaluodonsaaren koillispuolella. Björkön itä-

puolella.

Raippaluoto 1. Repoluoto iruots. R e p-

lot). 1. Kunta, käsittää suurimman osan Me-
renkurkun Suomen-puolista saaristoa; huomatta-
vimmat saaret ovat Repoluoto, Vallgrund. Björkö,
Lappören. Stora Björkarskär. Slottskär. Rönn-
skär ja Valsörarne. — Vaasan 1.. Korsholman kih-
lak.. Raippaluodon nimismiesp.; kirkolle Vaasasta

n. 20 km. Pinta-ala (maata) 194.i km', josta vil-

jeltyä (1910) 2.545 ha (siinä luvussa luonnonnii-

tyt" 1.841 ha.). Manttaalimäärä 19 "/im, talon-

savuja 254, torpansavuja 95 ja nuiita savuja 250
(1907). 3.323 as. (1913). miltei kaikki ruotsin-

kielisiä : 560 ruokakuntaa, joista maanviljelys
pääelinkeinona 232:11a ja kalastus 20y:llä ilOOl).

239 hevosta. 1.001 nautaa (1911). — Kansakouluja
3, pysyviä pientenlastenkouluja 6 (1914). — Teol-

lisuuslaitoksia : 3 sahaa, joLsta yhden yhteydessä
mylly. — 2. Seurakunta, kel-sarillinen, Tu-
run arkkihiippak., Vaasan alarova.stik.; perus-

tettu Mustasaareen kuuluvana saarnahuonekun-
tana kunink. majesteetin päätöksillä 23 p :ltä lo-

kak. 1775 ja 23 p:ltä heinäk. 1778, tuli kappe-
liksi 1840 ja eri khrakunnaksi keis. käskykirj.
25 p :ltä maalisk. 1872 (ensimäinen vakinainen
khra v:sta 1889). R:oon kuuluu Björkö ru-

koushuonekuntana. — Kirkko puusta, rak. 1781.

L. H-nen.
Raipparangaistus, jota osaksi jo aikaisemmin-

kin oli käytettv. säädettiin 1734 v:n laissa sitä

ennen käytetyn ..kujanjuoksun" sijaan. Raipoilla
rangaistiin vain miestä, naisille sitä vastasi vitsa-

rangaistus. Korkein määrä oli 40 paria raippoja
miehelle ja 30 paria vitsoja naiselle. Raippa- ja
vitsarangaistus oli määrätty ehdottomasti muu-
tamista rikoksista, mutta niitä käytettiin myös
muuntorangaistuksina sakkojen sijasta. Kunink.
kirje 22 p:ltä maalisk. 1807 oikeutti hovi- ja yli-

oikeudet muuttamaan raippa- ja vitsarangaistuk-

sen vesi- ja leipävankeudeksi, milloin oli todis-

tettu, ettei tuomittu olisi voinut sitä kestää, ja

sama oikeus annettiin sittemmin keis. asetuk-

sella 28 p:ltä marrask. 1859 senaatin oikeus-

osastolle muistakin hellittävistä syistä. Nämä
säännökset vaikuttivat, että myöskin alioikeudet

vähitellen alkoivat määrätä vesi- ja leipävankeutta

sellaisissakin tapauksissa, jolloin raippa- ja vitsa-

rangaistus lain mukaan oli ehdoton. Nykyinen
rikoslaki on kokonaan poistanut raippa- ja vitsa-

rangai.stuksen. — Muis.sa maissa r. on käytän-
nössä ainoastaan Englannissa, miehille ryöstöstä

ja henkilöön kohdistuvasta väkivallasta tuomit-

tuna lisärangaistuksena, sekä muutamissa Pohjois-

Ameriikan Yhdysvaltojen valtioissa. Tanskassa
se säädettiin 1905 18-55 ikäisille miehille eräistä

raakuusrikoksista tuomittavaksi lisärangaistuk-

seksi, mutta ])oistettiin jo 1911. Yleensä r :ta

pidetään sopimattomana rankaisumuotona, jos

kohtakin muutamat sitä erinäisillä svillä puolus-

tavat.
"

A. T.

Rairuoho 1. rayruoho ks. L u s t e.

Raisio iruots. Reso). 1. Kunta. Turun ja

Porin 1., Maskun kihlak., Raision-Naantalin-Rus-

kon nimismiesp.: kirkolle Turusta 7 km. Pinta-

ala 65.0 km^. josta viljeltyä maata 2.429 ha (siinä

luvussa luonnonniityt 115 ha. puutarha-ala 12.59

ha). Manttaalimäärä 54 "/»i. talonsavuja 93,

torpansavuja 71 ja muita savuja 245 (1907).

2,171 as. (1913). joista ruotsinkielisiä 20: 416

ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinc-

naan harjoittavia 222 (1901). 457 hevosta. 1.406

nautaa (1911). — 3 ylempää ja 1 alempi kansa-

koulu (1914). Säästöpankki yhteinen Maskun
y. m. kuntien kanssa. — Teollisuuslaitoksia:

Huhkon mylly. — Vanhoja kartanoita: Artukai-

nen. Pakaria. Perno. Upalinko. Hintsa, Huhko ja

Metsäkylä. — 2. Seurakunta. Turun arkki-
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hiippak.. Turun tuoiuiorcvastikuiitH»: vuuliti svii-

rmJcuDM, jokk niaiuitaau jo K>06 jh oman papiu
hoitamana ainakin 1324: oli v:u lö4ii jiilkevii

Turun tuomiorovastin palkkttpitajänii : myöliem-
Ulin \»n!it«!i!i hic-l.iriu auiirk^iiia. kuuiifs us

ko! '11 luc>tariii rapiHnuluttu:i

tu! .'ksi. ollou sellainen v :eeu

1ST7. ji-llcm Nauut^liu kirkko niiiiiriittiin emä-
kirkoksi. Vihdoin 'kolmannen kerran) R. tuli

omaksi khrakunuakni jUlleeu keis. kiiskykirjeellli

16 p:ltft helmik. 1S!M iensinu'iinen khra v:sta

18»8i. — Kirkko harmaasta kivest». rak. 1305.

L. n-nen.

Baiakaiu ks. Siveellisyysrikos.
Baiaon /•'<>''

I <ransk.. < lat. rattoa, järki,

vmmirrys : peruste, syy. — R. d' S t r e [dctr],

olemisen oikeutus.

Baita ks. Paju.
Baitateras k<i. Da maskeerata.
Baiteenkorotus ks. Rautatie.
Baitecnriskuri ks. K a r j a-a ura.
Raitio, Kosti (Konstantin) (s. 1855).

kuuluniie» ja oppikirjain tekijä, fil. kand. 18SI,

toimi .suomen ja ruotsin kielen lehturiua Sorta-

valan seminaarissa ISSl 89. Oltuaan useita vuo-

sia kaosaknuluntarkastajnua seksi vuoden ajan

suonien kielen lehtorina Jyväskylän seminaarissa
hinet nimitettiin Raahen seminaarin johtajaksi

1896. V. HH.'l R. jiirtyi Jyväskylän seminaarin
johtajaksi, josta toimesta erosi 1913. minkä jäl-

keen siirtyi K. .!. Gummerus o.-y:n palve-

lukseen. R:n kirjalli.sesta toiminna.sta mainitta-
koon hänen monet kansakoulu-lukukirjansa
ynnB kielioppinsa sekä opettajia varten laa-

ditut valmiit ekirjat, joista perusteellisin ja laa-

jin on ...\iilinkielen cpetus" (toimitettu yhdessä
H. Siemen kuns.Hoi. V. 1913 ilmestyi ..Jyväskylän
•eminaarin 50.vuotinen toiminta". O. J/-c.

Baltiotie, kadun tai tien pintaan laskettu

raidetie. jolla hevosten vetämät tai konevoimalla
liikkuvat vaunut kulkevat varsinaista katu- t.

tieliikennettä ehtimättä. R:t palvelevat pääasial-

lisexti henkilcijiil-pftil kaupunf^eissa ja niiden lä-

bimmäsoA \- i. Viime aikoina on ra

kennettu m%' r :iden tapaisia rautateitä,

jotka vSlittävät tuiaraliikennettiLkin. taajaan asu-

tulle maaseudulle. Tällaisia r:iden ja rautatei-

den välimuotoja -.'inr>taan usein pikkuradoiksi ja

ne rakennetaan u->-immin maantien toiseen lai-

taan kuten tavalliset r:t, joskus myös omalle
rata(>enkereelle sen viereen. — Ensimäim-n var-

sinainen r. rakennfttiin Npw Yorkiin 1850-liivun
alusui. ja kol.tji senjälkeen niitä rakennettiin
muihinkin .Anj>Tiik:iii Himrkaupunkeihin. V. 1865
talmixtui .Sak-.ui i-ri^iniiiini-ri r. Rerliinin ja Char-
lottenl<ur(.'in välille Helsingin i.Suomen ensimäi-
nen I r. aloitti liikki-«-h>-ä 1H91. — Liikevoimana
klytettiin ensinnä hevosia, mutta nyt on siirrytty

melkein yk>inomaan silhkön kUyttöiin, ja senjäl-

keen ovatkin r:t tulleet niin tavallisiksi, että
niitA on miltei kniki--;i -ivistysmaiden vähänkin
suuremmi»-.! kiMp-invi-i- i. Suorne-sa on (1915)
r:i' i Viipurissa. R:iden
om: fyinet ja yhtiOt, joko
Tk«it;. iMt l.. "IV kunnat usein
ommtavat <r- :. ikuten Heisin-
pssil viKtu I'.'l lU-ii-h

, jijlli.iii r:ideii asutuk-
sen le»-enemi»elle ja kunnan tonttipolitiikalle tär-

keä kehity» on pnrernmin turvattu. .Mutkustajilta

kannetaan r:illä joko yksi ja sama maksu
matkan pituudesta riippumatta, joka sitäpaitsi

oikeuttaa siirtymään vaunusta toi.seeu. taikka pe-

rusnuiksu, joka oikeuttaa nuitkustaniann vissin

niäiirän osastoja, joihin r;t ovat jaetut, mutta
velvoittaa niiden ulkopuolella lisämaksuun, minkä
suuruus riippuu ulkopuolella kuljettujen osasto-

I jrn määrästä. Sitäpaitsi kannetaan usein mak-

I

sut alhaisemman tariffin mukaan lapsilta ja työ-

väeltä erittäinkin koulu- ja työmatkoilta mää-
rättyinä aikoina vuorokaudesta.

K;t rakennetaan päiiasiassa samojen periaat-

teiden mukaan kuin rautatiet. Niillä käytetyt

kaarteet ovat kuitenkin paljoa jyrkemmät kuin
rautateillä ja nousut suuremmat (katujen nousun
mukaisesti). Raideleveys vaihtelee kuten rauta-

teilläkin — hyvin yleinen on 1 m:n leveys. Vä-
hänkin vilkkaampaa liikettä varten rakennetaan
kaksi raidetta, jotta haitallinen odotus sivuutus-

paikoissa vältettäisiin. Rriden kiskot ovat pää-

asiallisesti sanianniuotoi.set kuin rautateiden,

mutta korkeammat ja leveämpijalkaiset jn nii-

den selä-ssä on tav. syvii mirre. jossa vaununpyö-
rän laippa liikkuu (ks. Rautatie TT kuva 6)

,

R:illä ei käytetä ratapölkkyjä, vaan kisko laske-

taan — niin syvälle, ettil sen selkä trilee katu-

pinnan tasalle — erityiselle alustalle, joka teh-

dään kovaan sullotuista kivisirpaleista (sepelistä)

ja betonista. Raitiovaunuja kuljettamaa u käyte-

tään : hevosia, höyryveturia, sei.sovan koneen liik-

keellepanemaa köyttä, johon vaunu kytketään
(ks. Köysirata), tai säliköä joko akkumulaat-
toreihin varattuna sähköveturissa (ks. t.) taikka
tavallisimmin maanpäälliseen ilmajohtoon tai

maanalaiseen — päältä raolla varustettuun — ka-

navaan sijoitettuun johtoon laskettuiui sähkövir-

tana, joka vaunussa olevan kosketuskanpen kautta

johtuu vaunun akseliin kytkettyyn moottoriin

pannen tämän ja samalla vaunun akselin pyöri-

mään, (ks. Rautatie. S ä h k ö r a t a,)

J. C-in.

Baitniemi, maatila Sauvon pitäjässä meren
lalicli'11 rannalla fi km kirkolta jokseenkin ete-

lään. kiLsittiiä R;n ja Liesniemen (ks. t.) allodi-

säterit. yhteensä 2 manttaalia, n. 470 ha, — R.

oli 150fl-hivun lopulla Lnx-suvuUa, jolta se avio-

liittojen kautta siirtyi Carpelan- ja TTufvudsköld-

suvuille. ollen viimemainitulla suvulla vähäisiä

väliaikoja lukuunottamatta n, puolitoista vuosi-

satoa. v:een 1709. .Senjälkeen ,se oli i^räkkäin
von Dilben-, Jäfrerhorn ja TTeilenberp-sukujen jä-

senillä v:een 1850, josta alkaen se on useasti

vaihtanut omistajaa: nvk, omistajat (191,">) maan-
viljelijät .\. Penttilä ja J. Suvanto. .4, Es.

Baitsit, oikeammin rntsit (saks, Raizen,

Rnziii. unk. lUtc:). unkarilaisten ja saksalaisten

käyttilmä nimitys Slavonian ja .MaT''nkarin

kreiknnuskoisista serbialaisista. Rerb, nimitys
ifa^ri, Jtakniir. keskiajan hitin. Unmintii tarkoitti

yleensä serbialaisia, joiden valtakunnan keskus-
lana l2:nnella vuosis. oli Ras 1. Rassa niminen
linna ja kauy>unki Ibarin lisäjoen Ra.skan var-

rella (myöhemmässä Novi-1'azarin vilajeetissa).

Keskiaikana käyttivät ulkomaalaiset .Serbian

nimenä /{auria t. RaMsia. J. ./, M.
Baltti (amer. suom.. < enpl, ride = ajomatka,

ajelu kulku, nialkiistiis). kyyti.

Baittiuden ystävät ks. Raittiusliike ja

R a i t t i 11 " s e 11 r II t.
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Raittiusjuomat Raittiudenliarrastajat ovat

jo vanluiista ajoista koettaneet saada juovutus-

jucmat vailuietiiiksi raittiusjuomiin, joita eri

ajoilla OM ollut hyvin erilaisia. Nykyajan taval-

lisimmat raittiusjuomat ovat käymätön tai hyvin
vähän käynj-t viini tai mallasjuomat (esim.

kruunuoluti. joiden avulla on koetettu vähen-

tää vastaavien alkoholinpitoisteu juoniain käyttöä.

V-o E-nen.

Baittiusliike. Yrityksiä seu siveellisen tur-

mion ehkäisemiseksi, jota juovutusjuomain vää-

rinkäyttö on synnyttänyt, tavataan jo kaukai-

simmassa niuinai.suude^a. Monet suuret vanhan
ajan ajattelijat kiinnittivät asiaan usein hyvin-

kin suurta huomiota. Niinpä Buddha ankarasti

kielsi nauttimasta juovutu-sjuomia. Samanlainen
määräys on myöskin brahmalais-uskonnossa.
vaikka se etupäässä koskee pap{)eja. Ei ole myös-
kään vähäinen niitten lainsäännösten luku. joilla

useat liallitsijat jo kauan ennen Kristuksen syn-

tymää koettivat ehkäistä ei ainoastaan juovutus-

juomain väärinkäyttöä, vaan yleensä niitten käyt-

töä. Niinpä Kiinan keisari \'uvang n. 1120 e. Kr.
julkaisi lain. jonka mukaan ne, jotka tavattiin

juopottelemassa toistensa seurassa, olivat mestat-

tavat. — Juutalaisten vanhassa uskonnossa vaa-

dittiin juovutusjuomista kieltäytymistä ,.nasii-

reilta". Ensimäisten kristittyjen keskuudessa
lij-vin yleisesti vierottiin juovutusjuomain käyt-

töä. Monet alkukristityt, erittäinkin muutamat
lahkokunnat, olivat ehdottomasti raittiita. —
Keskiajalla tavataan yleisempää raittiusharras-

tusta ainoastaan nuihamettilaisten kansain kes-

kuudessa, joilta Muhamed oli kieltänyt viinin-

nauttimisen. Lukuunottamatta aivan viimeisim-

piä aikoja ovat muhamettilaiset jokseenkin tar-

kasti noudattaneet tätä kieltoa.

Mainitut raittiusharrastukset ovat etupäässä
olleet uskonnoUis-siveellistä laatua. Varsinainen
järjestelmällinen työ raittiuden edistämiseksi.

joka siveellisen kokemuksen chella panee suurta
painoa fysiologisille tosiasioille, on saanut alkunsa
vasta 18;nnen vuosis. lopulla Pohj.-Ameriikan
Yhdysvalloissa. Sen perustajana pidetään Phila-

delphian lääkeopillisen laitoksen kemian profes-

soria Benjamin Rushia (1745-1813). Main.
vuosis :n viimeisellä ja seuraavan ensimäisellä

neljänneksellä perustettiin Y'hdysvalloissa joukko
seuroja, jotka koettivat ehkäistä väkijuomain
väärinkäyttöä, mutta sallivat niitten kohtuullista

nauttimista. Nämä seurat saivat kyllä hetkel-

listä parannusta aikaan, mutta ne hajaantuivat
melkein jokainen muutaman vuoden tai korkein-
taan vuosikymmenen vaikutettuaan. Eräissä rait-

tiuden harrastajissa heräsi silloin ajatus, että

raittiustyötä olisi ruvettava tekemään uuden peri-

aatteen mukaan: varsinaisena tarkoituksena ei

tulisi olla. niinkuin siihen saakka, juomarien
pelastaminen, vaan kohtuullisten pysyttäminen
raittiina.

Bostonissa 10 p. tammik. 1826 tätä tarkoi-

tu.sta varten pidetyssä yleisessä asianharrastajain
kokouksessa perustettiin raittiusliikkeen histo-

riassa suuren merkityk.sen saavuttanut Ameriikan
raittiusseura. Se vaati jäseniltään ehdotonta
kieltäytymistä tislattujen juomien käyttämisestä.
Viinin ja oluen suhteen, jotka Yhdysvalloissa
silloin olivat harvinaisia, jäätiin epämääräiselle
kannalle. Tämä epämääräisyys poistettiin ylei-

sessä Yhdysvaltain raittiudenharrastajain kokouk-
sessa Saratogassa 1836, jolloin päätettiin, että

raittiiisseurojen jäsenien on kieltäydyttävä naut-
timasta kaikkia juovuttavia juomia.
Tämä ehdottomuuden kannalle asettuminen

antoi ^'hdysvaltain r;lle uutta, ennen aavista-

matonta elinvoimaa. Jo 1829 kuului Yhdj-sval-

tain raittiusseuroihin yli 100,000 jäsentä. Sikä-
läinen r. alkoi ennen i)itkää herättää huomiota
yltympäri koko sivistynyttä maailmaa ja 1830-

luvulla nopeasti levitä Eurooppaankin.
Skotlanti ja Irlanti kiistelevät Euroopan ensi-

mäisen raittiusseuran perustamisesta. Molem-
missa syntyivät ensimäiset seurat 1829, skotl.

seura muodollisesti muutan ia päiviä myöhemmin
kuin irl. Englantiin r. levisi piakkoin Skotlan-

nista.

Euroopan mannermaalla r. sai ensinnä jalan-

sijaa Skandinaavian maissa. Jo 1819 perusti

Ruotsissa 6 Växiön lukion oppilasta keskenään
raittiusyhdistyksen. Tämän yhdistyksen johtaja

oli silloin 19-vuotias Peter Wieselgren. josta sit-

temmin tuli koko Ruotsin r:n johtomies. Ruot-
sissa 1830 vietetyn kristinopin 1.000-vuotisjulilan

muistoksi päätettiin raittiustyö yleisesti panna
alulle maassa ja perustettiin useita raittiusseu-

roja.

Se henkinen yhteys, mikä oli Suomen ja Ruot-

sin välillä siihen aikaan, vaikutti, että raittius-

asia täälläkin pian tuli tunnetuksi. Suomen ensi-

mäisen varsinaisen raittiusseuran perusti Elias

Lönnrot 1834 Kajaaniin. Monien kiireellisten

töidensä vuoksi hän ei kuitenkaan joutanut pal-

joa työskentelemään seuransa hyväksi, joten se

muutaman vuoden perästä pääsi hajaantumaan.
Enemmän .sai aikaan tunnettu herännäispappi

Henrik Renqvist, jcka amer. mallin mukaan
keräsi paljon raittiuslupauksia ja toimitti oival-

lisia raittiuskirjasia. Hänen toimintansa on

sitäkin merkillisempi. kun hän aikaisemmin kuin
tiettävästi kukaan muu. Euroopan mannermaalla
työskenteli ehdottoman raittiuden hyväksi. —
lS40-luvulla perustivat maahamme kohtuudenseu-
roja erittäinkin valistusta harrastavat talonpojat.

Ne ilahduttavat tulokset, joita raittiustyöstä

oli YTidysvalloissa. herättivät pian huomiota

Euroopan hallitsijoissakin. Preussin kuningas
Fredrik Wilhelm III pyysi 1833 virallista tietä

tietoja Yhdysvaltain raittius-seurojen toiminnasta.

Tämän johdosta sikäläiset raittiudenharrastajat

lähettivät syksyllä 1835 Eurooppaan taitavan ja

raittiusasiaan innostuneen miehen, toht. Robert

Bairdin, joka viipyi täällä useita vuosia mat-

kustellen hallitsijan luota toisen luo raittiusasiaa

selittämässä. Niin hän vieraili Preussin. Itä-

vallan. Tanskan ja Venäjän hallitsijain luona.

Hänen laatimansa kirjanen, joka selvitteli amer.

r:n työtapoja ja periaatteita, käännettiin useim-

mille Euroopan kielille. Syksyllä 1840 Baird tuli

Venäjälle. Keisari Nikolai I otti hänet hyvin

ystävälli.sesti vastaan. Hallitsijan omasta käs-

kystä käännettiin kohta senjälkeen Bairdin

kirjanen venäjän, viron ja suomen kielelle. —
Bairdin kirjasten vaikutuksesta syntyivät ensi-

mäiset raittius.seurat Preussiin 1837. Tanskaan
1843. Hollantiin 1S42. Ranskaan 1839. Sveitsiin

1838 ja Venäjälle 1843.

Englannissa raittiusseurat jo 1840-luvulla

asettuivat ehdottomuuden kannalle, ja siellä
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onkin •iinen tvR yhtÄmilt«i«<~iti «nlistynyt. Sittt-

v.f vi«l m<>lk<>in poik-

kr kaunalle. Vitikka

C! alikii liittyi hyvin pai-

jti . rsini. yli 40.WK) henkeä;.

ai.- ' • :. Vuosi-

6;> 1 ei ole

eli 1 .i^Kfii iiiiii III.liitävästä

k.

r. -.....,. f.. .,.^.,. -^.> oli raittiustyöllä |)olijois-

nuti«>a. N&iti maita pidettiin jo vanhii>taan
mn-iii'! i'i '•••i'ii""ii;< eikä suinkaan syyltä. Kuti-

ta- 1 tehnyt juonuitnvnn niitli

y|. ~ ksi rillä oli täiillä tiirkea

työala. Helppo oli huomata, ettei jiiop|>outta

va^t i.ii Viilu mene^tyksellli taistella, jollei koti-

tii- saatai^i hiivilelyksi, ja senvuoksi

k" 'rvin raittiudenharrastajain lähimmät
pytkiuiyk~<-t sen lakkauttamiseen. Ensiksi se

saatiin h (letetuksi Norjassa IMS. sitten Ruot-

sinsa l^.^.'> ja viimeksi t>uomessa ISCti. Erittäin-

kin Kuouis.sa kotitarve|>ollon lakkauttamisen
aikana oli useita eteviä raittiudenharrastajia.

Mainittavin heistä on prof. Ma^Mius IIuss iks. t.).

jck 1-llisesti selvitteli alkoholin

tii- ..

.--.• ii.ii-Ki- rilli i.-t.iistelu. jota Ruot-sissa käy-

tiin 19:nnen >niosis. puolivälissä, antoi asialle Suo-

me>sakin uutta virikettä. V. 18.i3 prof. Bara-

novskin (ks. t.t aloitteesta vanhan emämaan
mallin mukaan pantiin toimeen rahankeräys
raittiii-kirjasien tuimittaniista varten. Keräystä
johtamaan ja kir;asia toimittamaan valittiin

komitea, jchon paitsi Baranov.skia kuuluivat sil-

loinen rehtori J. V. Snellman, professorit

M. Akiander ja Gabriel Rein sekä maisteri

A. .Schauman. V. 1850 mainittu komitea

J. V. Snellmanin ehdotuksesta muutettiin ..Koh-

tuuden ystävät" tiimiM^ksi seuraksi . joka aiottiin

muodostaa koko maata kiirittäväksi raittiusjär-

je^itdksi. Mutta kun kohta tämän seuran perus-

tamisen jälkeen ryhdyttiin t< imi-npiteisiin. jotka

veivät kntitarve[>olton lakkauttamiseen, kävi

meillä »amoinkuin Ruotsissa ja Norjansa:
ufkottiin. että juop|>ous tulisi häviämään, joten

r.-i:' • i oli-i «-nää larfieellista. Niinpä se

kf • n Inkkaiittaiiii-en jälkeen näissä

mm--' li -uikin melkein oleniattcmiin. kunnes
pian tultiin oivaltamaan sen tarpeellisuus yhä
edelleenkin.

Merkille pantavaa on. että nyt uudelleen vir-

kiMrvä r. i».h i<.i-n,niw»o heti asettui selvän

ehdottomuu'! Ile. Norjas-a perustettiin

ensimäinen • xidenseura 18.50. Ruot.-is.sa

187.1 JO Tanska«>a 1«70. .Suomessa perusti ensi-

mliKen ehdottomuutta harraiita\'nn yhdistyksen

neiti Hilda Hellman 1877 Vaa«aan. Krhtn sen-

jtlkefn syntyivät nittiifeurat Pietarsaareen.

Purmoon y. m. 1' Ile. Hel-in).'iNsä herä-

tettiin Kohtuml- 11" seura 188:! uuteen
toi' Vvtiiltu.iuii ehdottomuuden kannalle
•e . R n i 1 1 i u d e n y s t ä V ä t". .Sille

en- toikui [leruotetliin raittius-

yli a ..Eon" Helsinkiin syk-

sy!

) -opan maissakin rupesi raittiustyö

tii' ' " '-
-i Siihen vaikutti,

pii liiii maiden esi-

meii^ri. 111. .-.VIII ... iii-ileiiiiehet tähän

aikaan alkoivat kiinnittää huomiotansa alkoholi-

kysymykseen. Erittäin suuri ja herättävä vai-

kutus oli 1879 ilmestyneellä aaks. tohtorin

.\. Kaerin teoksella ,.Uer .Mkoholismus" i...Vlkoho-

lismi"). Knsimäisen ehdottomuuden perusteella

työskentelevän yhdistyksen ])erusti Saksaan meto-
distisaarnuajn Ernst Oehhardt. Sanioihin aikoi-

hin alkoi myöskin ehdottomuuden liike Sveit-

sissii j« .-Vlankoinaissa. Itiivallassa. Hanskassa ja

Kel<:ia£sa on uudenaikainen r. saanut jalansijaa

vasta vuosisadan vaihteessa. — Vaikka ehdotto-

muuden harrastus herättikin uudelleen henkiin
raittiustyön Keski-Euroopau maissa, ei tämä työ
siellä muodostunut yhtä puhtaasti ehdottomuus-
liikkeeksi kuin Skandiuaavian maissa. Klidotto-

muutta harrastavien yhdistysten rinnalle nuiodos-

tili paljon kohtuudenseurojakin. Ranskassa ne
ovat vielä nykyisinkin enemmistönä.

Etelä-Euroopan maissa r. on ruvennut saa-

maan jalansijaa vasta aivan viimeisinä vuosina.

Romaaniaan perustettiin ensimäinen kohtuuden-
reura 1898 ja ensimäinen ehdottomuudenseura
1905. Serbiaan. Bul<raariann. Kreikkaan ja

Turkkiin on viime vuosikymmenen lopulla gcod-
templarijärjestö iks. G o o d-t e m p I a r i tl perus-

tanut haaraosastoja, jotka kaikki työskentelevät

ehdottomuuden pohjalla. Italiassa perustettiin

ensimäinen raittinsseura jo 1899, mutta vasta
aivan viimeisinä vuosina on r. maassa alkanut
huomattavanimin edistyä. Espanjassa alkoi ilmes-

tyä ensimäinen raittiuslehti 1910. Senjälkeen on
maalian syntynyt pari raittiusjärjestöä. Portu-
galiin peru.stettiin ensimäinen raittiusseura lOKi.

vrt. Raittiusseurat.
Uudenaikaisen r:n johtajat olivat jo siitH

saakka, kun ehdottomuuden kannalle asetuttiin,

sitä mieltä, että juovutusjuomaliike on saatava

hävitetyksi. Aluksi luultiin, että se voisi tapah-

tua pelkän vapaaehtoisuuden tietä. Vähän myö-
hemmin ruvettiin vaatimaan lainsäädännön apua
juovutusjuomaliikkeen supistamiseksi ja hävittä-

miseksi. Eräissä Ameriikan Yhdysvaltain val-

tioissa ja Islannissa on jo menty niin pitkälle,

että juovutusjuomaliike on kokonaan kielletty.

Muualla on vielä tyydytty vähempiin rajoituk-

siin, kuten kunnalliseen kielto-oikeuteen, sun-
nuntaikieltoon. korkeaan verotukseen j. n. e.

I k>. V ä k i j u o m a l a i n s ä ä d ä n t ö)

.

V-o fl-ntn.

Baittiusopetus. Haittiuskasvatus tapahtui
aluksi lasten ja nuorison raittius-
yhdistysten avulla. Euroopan ensiniäiset

varsinai.set lasten raittiusyhdistykset perustettiin

Skotlannissa v:n 1830 tienoilla ja En<;lannis.sa

1832. Näitä yhdi.styksiä ruvettiin v:sta 1847
alkaen yhä yleisemmin nimittämään ..toivon-

liitoiksi" („Temperance hand of hope" t. ,.Band
of hope"). V. 18.55 perustivat tämän työn har-

rastajat enpl. ..Toivonliittojen keskusiärjestön"
(.,l'iiited kinpdom hand of hope union"i. Niihin
kuuluu nykyään n. 3 'u milj. lasta. Toivonliitto-

aate on sittemmin levinnyt useimpiin sivistysmai-

hin. — .Suomessa alettiin, varsinkin .\. A. Gran-
feltin ja Mandi Granfeltin johdolla, perustaa
toivonliittoja ja alkutoimituksena sitä varten
pitää lapiille ..raittiuskoulua" jo !880luvulla.
Nykyiiän johtaa tätä raittiustyön haaraa suomeii-

kielisellii taholla ..Raittiuden ystilvien" toivon-

liiton komitea, jonka alaisissa toivonliitoissa ja
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raittiuskouliiissa oli v :n 1913 alussa 5,435 jäsentä ;

sitäpaitsi toimi maassa useita yksinäisiä lasten-

raittiusyhdistyksiä. Ruotsinkielisissä toivonlii-

toissa (..Hoppets liiir") oli samaan aikaan 6,105

lasta. Oppikoulunuoiison keskuudessa työskente-

levässä Suonien opiskelevan nuorison raittius-

liitossa oli v:u 1913 lopussa yhteensä 6,713

jäsentä.

Koulun ulko))uolella annettua r:ta ei kuiten-

kaan voitu ajan pitkään pitää riittävänä, vaan
tahdottiin saada r. kouluissa varsinaiseksi oppi-

aineeksi. Etupäässä rouva Mary Huntin vaiku-

tuksesta r. on määrätty pakolliseksi kaikissa
Ameriikau Yhdysvaltain kouluissa ilait v:lta

1882-1902). Myöskin Ison-Britannian siirtomaissa

Ameriikassa ja Austraaliassa pidetään r:ta luon-

nostaan koulun työohjelmaan kuuluvana. Euroo-
passa ei yleensä ole läheskään yhtä pitkälle ennä-

tetty. Enplanniu opetusasiain ministeriö julkaisi

1909 En.slantia ja 1910 Skotlantia varten

r.-suunnitelman, kehoittaen opettajistoa antamaan
tätä opetusta terveysopin yhteydessä. Belgiassa

kehoitti opetusasiain ministeri 1892 kansakoulun-
opettajia antamaan r;ta. ja 1898 annettujen tar-

kempien määräysten mukaan on joka lauantai-

iltapuoli käytettävä ''2 tuntia neeu. E., samoin-
kuin virallisesti ylläpidetyt kouluraittiusyhdis-

tykset. on Belgiassa kuitenkin tähdätty vain tis-

lattujen väkijuomien käytön vastustamiseen.

Samoin on r:n laita Ranskassa, jossa asian-

omaisten ministerien määräysten mukaan vv :lta

1897 ja 1900 on säännöllistä r:ta annettu kansa-
ja keskikouluissa. Saksan eri valtioissa ovat olot

puheenaolevalla alalla erilaiset. Preussin kultus-

ministeri antoi 1902 käskykirjelmän. jossa m. m.
lausuttiin, ettei ainoakaan kansakoulu saisi olla

ottamatta tehokasta osaa juoppouden tuottaman
turmion vastustamiseen. Muuten Saksa,ssa r. riip-

puu paljon opettajain harrastuksesta. Sveitsissä

r. kuuluu muutamissa kanttoneissa. esim. Gene-
vessä. Baselissa y. m., koulujen opetusohjelmaan.
mutta useimmissa kanttoneissa annetaan tätä

opetusta vain tilajiäisesti. V:sta 1912 alkaen vie-

tetään kaikissa Unkarin kouluissa vuosittain

n. s. raittiuspäivä. joka on kokonaan omistettu
raittiusasialle. Alankomaiden opettajaseminaa-
reissa annetaan r :ta. Norjan kansakouluasetuk-
sessa v:lta 1889 ja ylempiä keskikouluja koske-
vissa asetuksissa vv:lta 1896-1910 on määräyk.siä
r:n antamise.sta. Ruotsissa on hallituksen 1892
antaman kiertokirjeen nojalla täysi tilaisuus

r:een. Valtion avustuksella toimeenpannaan rait-

tiusvalistuksen levittämiseksi oppikoulujen ja

seminaarien opettajia varten vuosittain kesä-

kurssi: samoin on kansakoulunopettajia varten
keskusliitto raittiusopetusta varten {,,Centralför-

bundet för nykterhetsuudervisning"! pannut toi-

meen kursseja, joiliiu kunnat y. m. kustantavat
opettajia.— .Suomessa ehdotettiin jo 1878 4:nnessä
yleisessä kansakoulukokouksessa r:ta kansakou-
lun oppiaineeksi. Paljon vaikutti tällä alalla

lS90-luvulla Opettajain terveys- ja raittiusliitto.

jonka asiamiehet valmistivat ensimäi.set yleisem-
pään käytäntöön päässeet r.-välineet ja oppikir-
jat. Koulutoimen ylihallitus kehotti 1898 (Mikael
Soinisen tekemän anomuksen johdosta) kansa-
kouluissa toimeenpanemaan r:ta, etupäässä luon-
nontiedon yhteydessä. Samansuuntaisen kehoi-
tuksen mainittu ylihallitus lähetti 1904 alkeis-

oppilaitosteu rehtoreille, seminaarien johtajille ja

tyttökoulujen johtajattarille. Eduskunta teki

asiasta anomuksen 17 p. lokak. 1907. K:ta suun-
nittelemaan koulutoimen ylihallitus a.setti komi-
tean, joka antoi mietintönsä 9 p. kesäk. 1909.

Lopullisena tuloksena näistä toimenpiteistä oli

koulutoimen ylihallituksen kiertokirje ö p:ltä
huhtik. 1910 järjestelmällisen r:u antamisesta
kansakouluissa ja niiden jatkokursseissa sekä
alkoliolologian kurssin järjestämisestä kaikissa
seminaareissa ja kiertokirje 24 p:ltä toukok.
1912 r:n toimeenpanemisesta myöskin maan oppi-

kouluissa. Yliopiston konsistorin 21 p. jouluk.

1908 tekemän ehdotuksen mukaisesti on yli-

opistossa vastaisille voimistelun opettajille jär-

jestetty joka vuosi yhteensä 40 luentoa käsit-

tävä kurssi alkoholin vaikutuksista fysiologisessa,

hjgieenisessä, psykopatologisessa ja sosiaalisessa

suhteessa. J/. //.-S.

Kaittiusseurat. Uudenaikainen raittiusliike

koettaa seuratoiminnan avulla vaikuttaa yleiseen

mielipiteeseen ja vieroittaa pois yksityisiä kansa-
laisia väkijuomista. Ensimäisiä yrityksiä tällä

alalla on Hessenin maakreiviu. Moritzin, 160O
perustama seura, jonka jäsenet sitoutuivat naut-
timaan korkeintaan 7 lasia samoissa pidoissa ja

vuorokaudessa korkeintaan 14 lasia. Menestyk-
sellinen ja järjestelmällinen raittiusseuratyö

alkoi kumminkin vasta viime vuosisadan alku-

puolella Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa (ks.

Raittiusliike).
Kuvaava piirre uudenaikaiselle raittiusseura-

työlle on pyrkimys kansainvälisyyteen. Jo 1826
perustettu Ameriikan raittiusseura ulotti niin

aikaisin kuin 1833 vaikutuksensa Suomeenkin
asti. Myöliemmin on vartavasten perustettu,

monia kansainvälisiä noja. Niistä on pidettävä

huomattavimpana Ameriikau G o o d-t e ni p 1 a r i-

järjestöä (ks. G 00 d-t e m p 1 a r i t) , jolla

on nj-kyään melkein kaikissa sivistysmais.sa.

haaraosastoja, ja jolla on hyvin suuret ansiot

raittiusliikkeen tunnetuksi tekemisessä useassa

maassa, viimeisinä aikoina erittäinkin Keski-
ja Etelä-Euroopassa. Sen innokkaana asian-

ajajana mainituissa maissa on toiminut sveits.

prof. A. Forel. — Muista kansainvälisistä rait-

tiusjärjestöistä mainittakoon Sininauha ja

Siniristi, Rekabiittein veljeskunta.
Maailman naisten raittiusliitto ja

Kansainvälinen alkoholin vastus-
tajain liitto. Lähemmän yhteyden aikaan-

saamiseksi eri maitten raittiustyöntekijäin välillä

on v:sta 1885 tav. joka 3 :s vuosi pidetty kansain-

välisiä raittiuskongresseja. Paitsi r:oja ovat niihin

myöskin lähettäneet edustajia eri maitten halli-

tukset. Kiinteämmän vuorovaikutuksen aikaan-

saamiseksi kansainvälisten raittiusseurain välille

perustettiin 1907 Kansainvälinen toi-
misto alkoholismin vastustami-
seksi. Se sijaitsee Sveitsissä Lausannessa^
Toimiston johtajana sen perustamisesta asti on
ollut sveits. toht, R. Hereod. — Kansainvälisten

r :n rinnalla toimii useassa maassa myöskin pai-

kallisia r :oja. Hyvin tavallista on raittiusasian

ajamiseksi yhteenliittyminen ammatin perusteella..

Niinpä useimmissa maissa on lääkärien raittius-

seura, opettajain raittiusseura, rautatieläisten

raittiusseura j, n, e.

Suomeenkin ovat kansainväliset r. yrittäneet:
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«a. - ,iaa. mutta tfihän saakka ylivu&ti

ou: Ku8iinfti$rt r., jotka iiiaabiiuiiiie

«vmvitHt. uiivat paikallisia. (Seurasta ..Kuhtuu-

den \ itävät" ks. K a i t t i u s I i i k e.i iSSO-liivun

aluäsa niisti kolicsi huomattaviinmiiksi K n i t-

t i u tl p n y < t » V i e n MMira. Kuueu pitkiiii

heriUi • ti tfkijuissfi ajatus, ettii koko
maan r . olisi koottava yhteiseen seu-

r«a -.-i.vuoksi muittcu r:u tulisi liitlyii

ha. i Kaittiudeu ystUvien seuruau. So
«aatiinkin aikaan yleises.<a raittiuskokouksessa

UeUin^»si 188S. S^-ujfilkeen tiiiuii seura edusti

pi;'-~ •VNfiu yksinomaan koko maan
ra • V. 190,'> erosivat kiiytäiiuöUi-

si.-' i..i.iiiudeu ystävien ruotsinkieliset

hu |>tiä^-ura.sta ja muodostivat oman
Iiii ..j. F i D I a D d s svenska n y k t e r-.

betiifOrbund. Huomattavaksi raittiusjiirjes-

tdksi viime aikoina en muodo.stuuut myöskin
Suomen opiskelevan nuorison rait-
tiusliitto. Se sai uikunsa 18S6 perustetusta
Ylioppilaitten raittiusylidistyksestii. joka v:sta
19*^1 l&btien rupesi perustamaan haaraosastoja
oppikouluihin ja 1900 luovutti asemansa main.
liitolle.

Kun Raittiuden ystiiviiin seura 1905 oli suu-
rimmillaan, kuului siihen yli 34.000 jä-sentii.

nykyUn n. 22.000. Seuran suurin haaraosasto
on Hel«inp8«il toimiva Koitto, johon ajoittain

on kuulunut yli 2.iKi0 henkeä. Paikallisyhdis-
tykset muodostavat alueittain n. s. raittinspii-

rejä. joita nykyisin on 23. Piireillä on omat
Tuoaikckouksensa ja toimikuntansa, jotka johta-
vat raittiustyötä piirissä. Kerran vuodessa liilict-

ttvät Raittiuden ystävien paikallisyhdistykset ja

piirit edusta'"'-' ^ -ikokoukseen, jossa keskus-
tellaan ja koko Järjestön asioista.
Vui.-ik..k<.u-' ... :i--sä pidetään yleisiä rait-

ti'. 1 joihin kaikilla raittiudenharrasta-
jiii •1.1 ottaa osaa. V-o IJ-nen.

Baivola. I. Kylä ja huvila-seutu
Kivennavan pitäjän lounaiskulmalla. 13 km kir-

kolta. .\ii. n. 2..i00 suom.. 2.000 ven.. passilla-

oleskelevia D. 800. Kesilasukkaita 6.000-10.000.
Taloja n. 900. — .\pteekki. Suom. kiin.sakoulu

:

2 Venäjän kansanvalistusministeristön ylläpitä-
mäii ven. kan.i^akoulua ^toinen 2-luokkninetil. —
Teolli-uuxlaitokoia : K:ii höyrymylly jn saha.
puunjalostustelidas ja sähkölaitos (omistaja o.-y.

I. h. Oalkini: R:n kotelotehdas (omistaja Ru-
banin). .'^orinin pus«i- ju kotelotehdas sekä liöyry-

ahm : veljekset KricM-n -uippuiitehdas. .V.semalta

IcylUn Suomen valtion ti><-tliimä ja ylläpitämä
riertotie. — Kreik. katolinen kirkko ja «-ura-
kunta. — H. lahikylineen muiKloxtaa erikoisen

n i m i » m i e« p i i r i n. — Katariina II:ii jH^rus-

tam.i t,.;i.i.. • r; fi u t a t i ea s e m a (III 1.),

Vi: •snlla. Mustamäen ja Tyri-
»••^ 70 km Viipurista. 59 km
l'i«-iariin. .•i.n-;. \» lleisinnfttä 383 km.
Raivotauti. l'iitil.. on koiri»*a, kissoiiisa ja

rilleiMiit lii. dtuxisiia, ketuiHsa( esiin-

tyvä tarttm , iktt, tav. puremisen kautta,
tarttuu muiliiiikiu eläimiin ju ihmiseen. Tar-
tunta-aineen liiatua ei toistaiaekHi varmuudella
tunneta. Taudin kulunHa erotetaan synkkilmleli-
»yyii-, raivo- ja lamanntumiHaste. KdeJliMellU,

joka kevtäjl ",..1 [riitvään. rnioittauluvat elilinict

«mituinen aroikui ja oikulliHJksi, raivokaudelhi.

kestumi.saika 3-4 päivää, ne saavat liatun juosta

pois kitoa sekä purra kaikkia eteensattuvia

eliiimiä ja ihmisia. Lamanntuniisasteella taoa

halvaantuvat eliiimeu ruumiin ja raajain lihak-

>et ja se kuolee suuresti kuihtiiiieeiia 7. viimeis-

tään 10 vuorokauden kuluttua taudin alkamisesta.

N. s. hiljaisessa muodossa ovat oireet tuskin huo-

mattavat ja kuolema seuraa 3-4 päivän kuluessa.
— Raivotautisen eläimen hoito ei tule kysymyk-
seen. Purtuja ihmisiä hoidetaan Pasteuriii suo-

jeliisistutnstavalla. Kp.
Raja ks. Rajamerkki ja R a j a n-

1
k a y 11 t i.

Raja 1. rajah inrab. nr«7;(i, yks. ra'tje =

lauma), sellaisten Turkin asukasten, etenkin

,
Turkin alamaisten nimitys, jotka eivät tunnusta

I

islamia, vrt. R a d ii a. K. T-t.

, Rnja ks. Rauskut.
Raja-arvo dat. limes). Vakinaista suuretta n

sanotaan funktsiouin f Ix) r:ksi, kun a; = jq. jos

flxt-.n arvo yhä enemmän lähenee tätä vakiota
sillä tavoin, että erotuksen (Ix)—u absoluutti-

arvo voi tulla pienemmäksi, kuin mikä edeltäpäin

valittu positiivinen luku tahansa, kun x lähenee

xa:aa. Siten esim. summa l +t+ öi + "öi
"*

"'"•>n

lähenee sitä enemmän 2 :ta kuta useampia
yhteenlaskettavia (termejä) summaan otetaan s. o.

kuta suurempi luku »i on. Kaliden ensimäisen
termin summa on näet 1 '/j, 3:n ensimäisen
termin summa 1 '/«, 4:n summa 1'/$, 5:n summa
1 "/i« j- n. e. Kun siis termien luku on vuo-

ron perään 1, 2, 3, 4. 5 . . . puuttuu niiden sum-
massa 2:sta: 1, »/s. '/» Vs. Vi6 1. sitä vä-

liemmän kuta useampia termejä summassa on.

(i:n kasvaessa iiärettömän suureksi on summa
2:ta pienempi vain äärettömän vähän. 2 on sen-

täliden tuen summan r.. kun n on äärettömän
suuri. Kymmenmnrtoliivun O,»m .... r. on */j

kun kymmenyksien luku on äärettömän suuri.

Ympyrän sisään- tai ympiiripiirretyn säännölli-
sen monikulmion piirin tai pinta-alan r:na on
ympyrän kehä tai pinta-aln. kun monikulmioiden
sivuluku on äiirettömän suuri. Neliössä, jonka
sivun lukuarvo on 1, on lävistäjä lukuarvoltaan

= )/2. Tämä luku on irratsionnaliliiku (ks.

Irratsiona alinen), eikä sitä voida sen-

tähdon täsmälleen merkitä kymmenmurtoluvuUa
eikä tavallisella murtoluvulla, mutta selloinen

luku on kuitenkin varmasti olema.ssa, koska se

on freomet risesti esitettävissä. Se on r:na luku-
jonolle l.«; 1,41 ; l,4u: l,«Mi (vrt. Liki-
arvo!, sillä nämä luvut antavat neliöön koro-
tettuina lukuja, jotka ovat sitä lähempänä 2:ta
kuta useampia kymmenyksiä otetaan. ]{. on tär-

keä inatemaaKinen käsite, jonka merkitys koko
korkeammalle analyysille on perustavaa laatua.
.Sitä käytetään laajalti esim. sarjaopissa, irratsio-

naaliliikujen teoriassa, differentsiaali- ja intc-

frraaliluskennoHsa. U. SI :n.

Raja-asema. Suomen rautateiden raja-asemalla,
Terijoella, on rajatullitoimisto, joka on
oikeutettu lullaamaan kaikenlaisia Venäjältä
saapuvia tavaroita. .Sitäpaitsi on Pietarin ase-

malla suom. tilli itoimisto, joka on oikeutiittu tul-

laamaan Suomeen lähetettäviä tullivapaita tava-
roita ynnä nialkalavaroita. Venäjän puolella
rajaa, \'alkeasaaren asemalla, on ven. tiiUitoi-

misto, jossa saa lullata Venäjälle meneviä tavi-
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roita. ellei niitä mäUräpaikalla perillä tullata.

Sittenkuin yhdysliikenne Suonien ja Venäjän
rautateiden välillä on saatu aikaan, on Pietarissa

ja Valkeasaarella v:n 1015 taniniikuussa alkanut
toimia Suomen rautateiden tullitoimisto, jossa

tullataan Pietaria etemmäksi menevä läpikulku-

tavara. Myöskin Ruotsin rajalla on Suomen
rautateiden uudessa päätekohdassa, Karungin ase-

malla, v:n 1915 alusta toiminut suom. tulli-

kamari. El. K.
Rajah, arvonimi, ks. E a d z a.

Rajaharju, maatila Viipurin pitäjä.ssä (os.

Tali). Tilalla on karjanhoitokoulu (naissppilaita

varten).

Rajahyöty ks. A r v o.

Rajajoen hoitoalue ks. Hoitoalue ja

Metsänhoitolaitos.
Rajajoen taistelu oli 9 p. lieinäk. 1703, jol-

loin Suomen sotajoukkojen komentaja kenraali-

majuri Abraham Cronhjort 4.000-miehisellä jou-

kolla koetti pitää puoliaan Rajajoen yli tunkeutu-
vaa suurta venäläistä ylivoimaa vastaan, ollen pa-

kotettu nelituntisen puolustuksen jälkeen peräy-

tymään. Ensi kertaa huomattiin tällöin venäläisten

hyökkäävän tarkoin järjestetyssä sotarintamassa
..aivan kuin parhaat eurooppalaiset sotajoukot".

A. Es.

Rajajoki 1. Siestarjoki (ruots. S y s t e r-

bäck), n. 60 km pitkä joki Karjalankannaksella;
lähtee Kurikan suosta n. s. Ayräpäänselältä ja

hvskee Kronstadtinlahteen. Pähkinäsaaren rau-

hanteossa 1323 määrättin Ruotsin valtakunnan ja

Novgorodin alueen raja alkamaan merestä Sies-

tarjoen suusta ja käymään sitä pitkin Sadejokeen,

joten R. v:een 1617 oli valtakunnan rajana ja

sen jälkeenkin rajana Suomen ja Inkerinmaan
välillä. Tästä se on saanut myöhemmän R:n
nimen. vrt. Siestarj oki.
Rajakreivi ks. Kreivi.
Rajakulma ks. Heijastumi ne n.

Rajaliitto ks. Rajasopimus.
Rajalin [-li'nj, Thomas von (1673-1741).

vara-amiraali, synt. Suomessa, ollen luultavasti

Rajalenius-sukua. Lähdettyään nuorena merille

R. palveli m. m. Englannin sotalaivastossa.

Pääsi 1699 opettajaperämieheksi Ruotsin amirali-

teettiin. Suuren pohjan sodan aikana hän oli

mukana laivaston retkillä Itämerellä ja Suomen-
lahdella, yleni 1715 komendööriksi ja otti seur.

vuosina päällikkyytensä alaisella ,,Vehrden" lai-

valla menestyksellä osaa merisotaan. Julkaisi

rauhanteon jälkeen pari purjehdusta ja laivan-

rakennusta koskevaa teosta, joista hallitus antoi

hänelle palkinnon. Nimitettiin 1741 vara-amiraa-
liksi, aateloitiin ja määrättiin laivaston päälli-

köksi sodassa Venäjää vastaan. Hallituksen käs-

kystä hänen täytyi olla laivastoineen kesä 1741
Haminan läheisyydessä, missä elintarpeiden puut-
teen synnyttämät taudit veivät suuren osan mie-
histöstä. R. lähti omalla uhallaan etsimään parem-
paa asemapaikkaa, mutta sairastui ja kuoli kulku-
tautiin syysk. 1741. Häntä pidettiin aikansa
etevimpänä ja kokeneimpana upseerina Ruotsin
laivastossa. [..Finni, minnesvärda män". II.]

K. IV. R.

Rajalinnoitus, lähelle valtakunnan maanrajaa
rakennettu linnoitus, jonka pääasiallisena tehtä-

vänä on olla oman armeian strategisen kokoon-
tumisen tukikohtana ja turvana tai tärkeän

45. VII. Painettu »e 15.

yhdystien sulkijana. 1600-luvulla muodostettiin
Ranskassa n. s. r.-järjestelmä, joka perustui
siihen myöhemmin vääräksi huomattuun käsityk-
seen, että riittävä määrä r:ia kykenee sinänsä
estämään vihoUisarmeiau tunkeutumisen maahan.
Ranskan raja varustettiin sen vuoksi 3-kertai-

sella linnoitusvyöhykkeellä. Tämä järjestelmä
Osoittautui vv:n 1813-1.5 sodassa tarkoitustaan
vastaamattomaksi ja linnoitukset ovat saaneet
toisen strategisen merkityksen.
Rajamaa, oikeudellisessa suhteessa epämääräi-

nen nimitys, jota toisinaan, jo.skus halventavassa
merkityksessä, käytetään jonkun valtakunnan
syrjäisemmistä osista, erittäinkin sellaisista, jotka
väestön kansallisuuteen nähden eroavat keskuk-
sesta. Kun nimitys sellaisenaan on valtio-

oikeudellisesti aivan väritön, on mahdollista käyt-

tää sitä sekä sellaisista osista, joilla ei ole oikeu-

dellista erikoisasemaa, että sellaisistakin, joilla

on laajalle ulottuva sisällinen itsenäisyys. Kun
venäläisellä taholla Suomea toisinaan mainitaan
Venäjän r:na (okraina), liittyy tähän tav. Suo-
men oikeutta kieltävä tarkoitus. R. E.

Rajamerkki. Jo vanhan ajan sivistyskansat

käyttivät rajamerkkejä erottamaan ja turvaa-

maan yksityisen omistus- ja hallintaoikeutta

maahan. Niinpä Dionysios kertco, että Rooman
toinen kuningas Numa käski jokaisen merkitse-

mään tilansa piirin ja panemaan kivet rajoille

ja pyhitti nämä kivet Jupiterille, rajojen suoje-

lialle, sekä sääsi lisäksi, että se. joka poisti tai

siirsi rajakiven. oli tämän jumalan vihan alainen

ja henkipatto. Ruotsin vanhoissa maalaeissa tava-

taan myöskin määräyksiä r:ien 1. pyykkien
laadusta ja rangaistusmääräyksiä niiden siirtä-

misestä tai hävittämisestä. Verraten myöhään on
r:inä käytetty puita, joiden kupeeseen oli hakattu
pykäliä, vaikka jo vanhoissa laeissa määrättiin

samoinkuin nyk. säädetään yleisessä laissakin,

että pyykeiksi kyläin välille on pantava viisi

kiveä, yksi keskelle napakiveksi ja neljä

sen ympärille osoittamaan siitä lähteviä raja-

suuntia sekä rajansuunnalle nyk. 10-20 metrin
päähän napakivestä v i i 1 1 a k i v i ja tav. nyk.

200 metrin välimatkoille johto- eli viisari-
kivet, viisi kiveä riviin, tai kivien puutteessa

kaivettava oja tai luomalla maapenkere. Napa-
kiven pitää olla maan päällä puolitoista ja

maassa kyynärä, toisten kolme korttelia: kaikki

no ovat alta ja ympäriltä kivillä kiinnitettävät.

Niiden pitää myös olla raskaammat kuin miehen
kantamus ja kulmillansa osoittaa rajan suuntaa.

Napakivea alle on pantava tukeva paasi, johon

ou hakattu sama suunta eli rajakulma, jota

napakivi osoittaa. Jos maa on veteläperäinen.

on paasi pantava kaksinkertaiselle puulavalle.

Jos pyykki asetetaan kalliolle, niin on rajakulma

hakattava kallioon. Jos rajapiste sattuu maa-
peräkiveen, voi sellaiseen myös merkitä rajan.

Jos ei saada edellämainitun suuruisia napakiviä,

saa käyttää pienempiä, kuitenkin suurempia kuin

miehenkantamus, sekä sellaisissa tapauksissa

rakentaa nelikulmaisen pyykin useam-

masta kivestä siten, että pyykin sivut ovat

vähintään 5 ja korkeus 2 Vs jalkaa. Tonttien,

kujien ja teiden ja muiden sellaisten pienten

alojen rajojen osoittamiseksi, joissa suuret pyy-

kit olisivat tiellä, riittää ainoastaan napakivi

eli yksikivinen pyykki. Läänin-, kihla-
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kunnan- ja pitttjliiirajojru pyykit ovat nikennct

tavat tav. »iiureiiiiiiikbi kuin kylien ju tilujt-u
|

rajapyykit. Myös ifitS. jukia ja kiviuitujii kiiy-
i

trtiUn r:inä. Nuivtkivt-vii im luikuttiivii iiiy<>s
;

pyykin numero, joku on inerkittSvli kartalle kuiu

myte pyykin lautu: viisikiviuen ••• . nelikulmai-

nen Q • nmaperiikivi Q ja yksikivinen pyykki ^ .

— Muissa niai»sa on uiySskin aikuitieuiniin kiiy-

letty r:inii luotuja iiiiiakumpuju, joikin ou kiit-

ketty hiiliä y. m. XjkySiiu aletaan näky vien

r:ien uliella kilyttiiU niuuhau klitkettyjii sjilaisia

kiiutopisteitii ja nierkkejlt kadonneen r;u jälU-eu

I5yläuii^.-k>i. K. A. I'.

Bajamaki. rautatieasema (III 1.) llyviukiiau-

Hanp^n rudatla. HyviukaSn ja RSykiiu asemien

v&lillä. 13 km Hyvinkiiiiltii ; etäisyys Helsingistä

72 km.
Hajanaapuri isuks. Ädjaiciit) on naapuri,

jonka tilukset koskettavat toisen naapurin tiluk-

sia. Kaupungissa r. on se. joka asuu samassa

korttelissa viereisellä tontilla, vaan ei se. joka

asuu vastapUuta kadun toisella puolella, ks. O s n-

t a 1 o k a s. N a a p u r i o i k e u s. El. K.

Bajankatselmus. Jos nmanomistajat riitaan-

tuvat tiluksista ja rajoista, niin kihlakunnan-

oikeus pitää joku itse tahi määrää maanmittarin
toimittamaan r:u. .Silloin maanmittari kahden
uskotun miehen kanssa pitää maalla sopivana

vuodenaikana edellUkäyneen kuulutuksen mukaan
katselmuki-en. tekee riidanalaisesta rajasta ja

tiluksista kartan, jos ei karttaa ennestään ole,

antaa lausuntonsa asiassa ja t(iniituksen pää-

tyttyä laittaa hakijalle kopiot kartasta ja toi-

n ituskirjasta. jonka jälkeen kihlakunnanoikeus

päättää riidan. E. A. P.

Rajankäynti. Kylien välirajat käydään ylei-

sen lain Maakaaressa ja vesioikeusrajalaissa

iv;lta lUOii olevien määräysten mukaan. Siinä

noudatetaan tav. niitä rajoja ja pyykkejä, jotka

ovat vanhastaan ollet-t, taikka jotka ovat tuo-

miolla vahvistetut. Jollei rajoja ja pyykkejä

löydy, niin pidetään vanhat aidat, kalliot, mui-

naiset kivirauniot, purot, pensasaidat tahi muut
merkit rajoina, jos niitil vanhastaan on lailli-

siksi rajamerkeiksi luettu. Kyläin välillä oleva

joki, järvi tahi salmi m rajana, jos ei pyykkejä
ole toisin onoittaniaKsa. <lon joki. järvi tahi salmi

on pitkinpäin kyläin välillä, kuuluu kummullekin
puolet siitä. Samoin on laki keskellä järveä tahi

jokea olevalta saaresta. Sanri. joka on toista,

rantaa lähempänä, on h<mi kylän, jolle vesi raja-

linjan ja rajamerkkien mukaan kuuluu. Kulku-
laaren saa pitää se, joka sen rantaansa kiin-

nittää. Järven rannalla sijaitsevilla kylillä on

osua järveen rajalinjan ju kylän tilusten mukaan
siten, että kukin vallitw<' sen r«an vettä ja veden-

alaista (•ohjaa, joka on lähempänä ornaa rantaa

kuin toisen. .Selkää, ji nka pituus ja leveys on

8 km tahi enemmän, ei kylä saa vallita ulom-

malta kuin .'lOO m siltä kohdulta rantavettä,

joKta tavnlliseii vetlenkorkeuden aikana kahden
metrin syvyys alkua. Jos ulompana on kylään
kuuluva saari, on kylällä saarenkin ympärillä
yhtäläinen rnntarnatala-oikeus. .Samoin lasketaan

rantamatala oikeus myim meren ulapan rannalla

sekä saariston ulkopiioh-lla. .Se, jolla on yli-

muist<iinen nautinta tai niuiilla tuvalla laillisesti

siiatu yksityinen oikeus saariHMi, kalnstuspaikkaan

tahi myllypaikkaan toisen kyliin rajaiii sisällä

tai kylän rajaiii ulkopuolella, saa sen oikeuden

pitiiä. Jos järvi taikka osa siitä maatuu nii-

tyksi, on kullakin osa niittyyn tahi maahan
entisen järviosansa mukaan. Tilojen viilirajut

määrätään maanjaossa |ks. t.).

Kniien maanuiittarikunnan perustamista (ks.

M a a n m i t t a r i) toimittival r :ejä kihlakunnan-

tuomarit iimutaiiiieii lautamiesten kanssa, kun
kaikki maanomistajat saapuville kutsuttuina sii-

hen suostuivat. Tuomari antoi siitä todistuksen,

nijakirjan. ja kirjoitti sen tuomiokirjaan. Tont-

tien ja ajoteiden pyykkejä saivat kyläläiset

ennen itse panna, jos kyliin kaikki osainiehet

siihen suostuivat. Nykyiiän toimittaa maanmit-
tari kaiideii uskotun miehen kera r:t: sauvoil-

taa ja i>yykittäil (ks. Pyykitys) rajan, tekee

siitä rajakartan ja rajamerkeistä (lyykkiselityk-

sen, mutta kylien piirirajojen käynnit vahvistaa

vielii nytkin kihlakunnanoikeus. Maanmittarin
toimittamasta r;stä saa ti viikon kuluessa p a a-

lutustodist uksen antamisesta valittaa ku-

vernöörille, joka sitten osoittaa asian kihla-

kunnanoikeuteen tahi. jos r. on tai)ahtunut maan-
jaon yhteydessä, maanjako-oikeuteen.

Uajanaapurien on avattava viihintään joka

3:s vuosi rajansa auki. Rajalinjat kylien ja

tilojen välillil on metsiimaalla aukiliakattava

3 kyynärän, mutta läänin, kihlakunnan ja pitii

jän rajat ti kyynärän levyisiksi.

Suomen suuriruhtinaskunnan raja keisarikun-

taa va.staan, joka raja jo Huolsin vallan aikana

miiäriittiin Stolbovan rauliassa 1617, on uudel-

leen kävtävä aina joka kyiniiienes vuosi Ann.
kirj. mukaan vv:lta 1833.' 1841 ja 188fi. Haja
Ruotsin kuningaskuntaa vastaan määriittiin

Haminan rauhassa 1S09 ja kiiytiin sekä liiheiii-

niin määrättiin rajanjiirjestelyn liittokirjaUa

IHIO. Norjan kuningaskuntaa vastaan käytiin

raja viimeksi lS9(>-97. E. A. P.

Bajanoikaisu, Tilusten tarkoituksenmukaiselle

käyttämiselle haitallisen mutkikkaita rajoja voipi

oikoa tilusvaihdoilla, jos maanomistajat keske-

nään siitti sopivat, mutta maanjaon yhteydessä

ulko|>alstoihin niihden pakollisillakin tilusvaih-

doilla (k-. M aa n j a k o). E. A. P.

Rajapallo, pallopeli, jossa kaksi puoluetta

koettaa suurta palloa heittäen ja siitä ..koppia"

ottaen saada toisensa periiytymilän määrättyyn
rujiiiin iisti. lii. 1'. S.

Rajapyykki ks. Raja m e i k k 1.

Rajasopimus, valtiosopimus, jolla kahden val-

tion viilineii raja tarkemmin niiiärätään. Jos tiir-

koituksena samalla on .sellaisen alueellisen jär-

jestelyn aikaansaaminen, joka on sopimusval-

tioille mukavampi, liittyy r:een alneenluovutuk-

sia. .Jos taas määräävänä tarkoituksena ei ole

mukavamman rajan aikaansaaminen, vaan alueen

luovutus, olkoonpa se yksipuolinen tai molemmin-
puolinen, ei oikeustointa enää voida sanoa r:ksi,

vaan luovutus- (taikka alueitten vaihto-) sopi-

mukseksi. Kaikissa näissä tapauksissa sopimus
on konstitutiivinen, s. o. se luopi uuden, pysy-

väiseksi, jopa lopulliseksi aiotun oikeustilan.

.Jos tähän tilaan sittemmin tehdään muutos, ei

sitä ole katsottava aikaisemman so])inmksen pur-

kamiseksi tai niMuttamiseksi. vaan siitä rii|)pu-

muttomuksi oikeustoimeksi, li. E.
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Rajasuo. rajapaikka Suomeu ja Venäjän
rajalla (nyk. Kuhmoniemessä), jossa 25 p. niaa-

lisk. 1596 Ruotsi-Suomen ja Venäjän asettamat
rajankävijät tekivät sopimuksen rajan tarkem-
masta suunnasta Pohjanmaalla ja Lapissa, alkaen
Pisamäestä, Nilsiän rajalla, ja päättyen Näytä-
ir.öön Jäämeren rannalla. K. G.

Bajatullioikeus, tucmioistuin, joka käsittelee

tuUiasetusten rikkomuksia; sellaisia on esim.

Ruotsissa.

Rajavartio on maarajalla Venäjää tai Ruotsia
vastaan tai Laatokan järvellä oleva t u 1 1 i v a r-

tio (ks. t.). jonka päällikkönä on r a j a v i s-

kaali tai (Laatokan järvellä) tulliviskaali,
ja jonka tehtävänä on koettaa estää salakulje-

tusta ja tullikavallusta ja ilmihakea luvattomien
tavaroiden salakätköjä. R:iden lähin silmällä-

pito on nykyjään uskottu kahdelle tulli-
inspehtorille, toisen piirinä Ruotsin-, toi-

sen Venäjänvastainen raja-alue. El. K.
Rajaviskaali, rajavartion (ks. t.) pääl-

likkö.

Bajevskij [e'], Xikolaj Xikolaevits
(1771-18291, ven. kenraali, kohosi nopeasti sotilas-

arvoissa, niin että jo '25-vuotisena oli eversti,

erotettiin keisari Paavalin aikana virasta, sai

myöhemmin takaisin arvonsa ja määrättiin jää-

käribrigadin komentajaksi. Suomen sodassa 1808
R. johti venäläisten läntistä armeiaosastoa, joka
seurasi Klingsporin peräytyvää armeiaa, .Siika-

joen taistelun jälkeen R, joukkoineen vetäytyi
Suomen armeian edeltä etelää kohti, Lapuan
taistelus.sa heinäk. 14 p. hän jcutui tappiolle, ja

kun sissijoukot hävittivät hänen kuormastoaan
uhaten katkaista häneltä paluutien, niin hän
aikoi perävt.vä Tampereelle, mutta silloin häneltä
otettiin päällikkyys. Venäjän vapautussodassa
1812 R. palveli divisioonapäällikkönä Bagrationin
armeiassa ja otti osaa m. m. Borodinon taiste-

luun sekä moniin muihin taisteluihin seur. vuo-
sina. Ximitettiin 1826 valtakunnanneuvoston
jäseneksi. K. W. R.

Rajoitettu lisämaksuvelvollisuus ks. O s u u s-

kunta.
Rajputana /enrfi-/. ryhmä Intian keisarikun-

taan kuuluvia suojelusvaltioita (joiden keskellä
myös on pieni välitön alue Ajmere-MernaraK
Luoteis-Intiassa. Punjabista etelään, kaikkiaan 21.

joita kotimaiset ruhtinaat hallitsevat engl. ken-
raalikuvernöörin Abussa asuvan asiamiehen ja
tämän alaisten residenttien ja asiamiesten val-

vonnan alaisina: 334.062 km-. 10.530.432 as.

(1911). — R:n jakaa lounaa.sta koilliseen kul-
keva Aravalli-vuoristo kahteen aluee.seen muodos-
taen itse kolmannen. Vuoriston länsipuolella
oleva osa on hedelmätöntä, kuivaa hiekka-aroa
(v:n sademäärä harvoin yli 110 mm); vuoristo
on enimmäkseen saderikasta (Abussa 2.500 mm),
laaksoissa viljavia alueita, vuoriston itäpuolinen
osa R:aa on n. 450 m korkeaa ylätasankoa.
verraten viljelyskelpoista, nuitta usein kuivuuden
ahdistamaa. — Asukkaat ovat enimmäkseen guja-
ratilaista murretta puhuvia hinduja: rajputeja
oli 1901 vain 620.229. mutta he ovat hallit.sevana
luokkana, vain yhdessä valtiossa on muhametti-
lainen, kahdessa jainalainen hallitsijasuku.
V. 1911 hinduja oli 8.753.919. muhamettilaisia
985.825. luonnonpalvelijoita 444.702. jainalaisia
332.397. sikhejä 8,958. kristittyjä vain 4.256 hen-

keä. R:n asukasmäärä 1891-1901 väheni 20%:na
katovuosien ja kulkutautien vaikutuksesta, koho-
ten seur. kymmenvuotiskautena 6,» % :lla. Pää-
elinkeinona on maanviljelys, joka tuottaa maissia,
vehnää, öljysiemeniä, opiuniia. puuvillaa, sokeria

y. m.; sen rinnalla karjanhoidolla on tärkeä sija.

Erämaan suolajärvistä saadaan paljon suolaa.
Käsiteollisuus valmistaa kulta-, verka- ja nahka-
teoksia. Vienti käsittää suolaa, viljaa, villaa,

puuvillaa, opiumia. Tärkein kauppakaupunki
Jaipur. U.seita rautateitä kulkee R:n halki, haa-
rautuen Jaipurista. — Opetuslaitos huonolla kan-
nalla. — R :n valtioista asukasmäärältään suu-
rimmat ovat Jaipur (2.636,647 as, 1911) , Jodhpur.
Udaipur. Alnar, Bikaner. Kotah. Bharatpur ja

Tonk (303.181 as. 1911). Valtioiden vuotuiset tulot

nousevat yhteensä n. 73 milj. mk:aan. — R:n ruh-
tinaat joutuivat 1818 englantilaisten suojeluksen
alaisiksi, oltuaan edellisen vuosisadan lopulla me-
nettämäisillään valtansa marateille. E. E. E.
Rajputit Iriidzpii'-], Etu-Intian pohjoisosissa

asuva kansa, joka olettaa polveutuvansa int. sotilas-

kastista ; r:eja oli 9.712,156 henkeä 1901. suurin
osa on uskonnoltaan hinduja, vain 1,875,387 oli

muhamettilaisia. Rajputanassa, jossa r. ovat hal-

litsevana luokkana, heitä oli vain 620.229 henkeä.
R. ovat sukuperänsä mukaisesti sotilas- ja maan-
omistajakasti, ylpeitä, hienokäytöksisiä, halveksi
vat ruumiillista työtä. Heidän joukostaan Intian
arnieia pestaa paljon oivallisia sotamiehiä.

Rajuilma ks. U k o n i 1 m a.

Raka ihepr.). juutalaisista käytetty pilkka-
sana, ks. Matt. 5s;.

Rakeet, jääntapainen kosteudensato. R:illaon
hyvin erilainen ulkomuoto: pienemmät ovat pyö-
reitä, suuremmat joko pyöreitä, pitkulaisia tai

särmikkäitä (ks. kuvia). R:n suuruus vaihte-

lee kovasti pienen herneen ko'osta kananmunan
kokcon saakka (on tavattu 1 kg:nkin painoisia

r:ita). Xiiden läpileikkaus osoittaa läpinäkymät-
tömän, lumentapaisen keskuksen, jota ympäröivät

Rakeira. pudonneet Upsalassa 25 p;nä heinäk. 1872. 6 ja d
läpileikkauksia, b-, d-. e-, /"-kuvioissa kuvaavat viivoitetut

kohdat kirkasta, läpikuultavaa jäätää valkeat kohdat lumen-
tapaista, läpinäkymätöntä jäätä ( . kokoa).

vuoroin läpinäkyvät ja läpinäkymättömät jää-

kerrokset. Pinnaltaan r. ovat joskus jääkiteiden

peittämät (kuva 2|. Tästä voidaan päättää, että

r. leijaillessaan pilvissä ovat keränneet pinnal-

leen kiteiksi vähitellen jääty-

neitä vesipisaroita. Raesateita

sattim vain lämpimänä vuo-

denaikana, etupäässä lauh-

keassa vyöhykkeessä. Niiden
lukuisuus vähenee navoille _
päin. Pohjoisella maanpuolis- Kide-rakeita. pudonneet

kolia ne ovat lukuisimmat TifUsin läheisyvdessS

30 ; n ja 60 : n leveysasteen vyö- ^
^'l^^S,.f

^^^

hykkeessä (Euroopassa eten-

kin 40° :sta 55°:een). Kuumassa vvöhykkeessä
ne esiintyvät ainoastaan vuorilla ja ylängöillä.

.Suomessa vuoden ensimäiset raesateet sattuvat
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huhtikuussa, viimeiset lokakuussa. Kat-siuletta

i«iir 'Ii94^9ti ukuniluia. Satavu pilvi ou
jyr eu. jo.«kiu reuuat usein ovat risai-

set. \.i[iitauu tuliuulinruiaja tai kellortUvH.

1'ilveD vahvuus on. luiiitliicu racsmlfiiu stMiriiii-

\aAta häiu9rA.slii, hyvin riiuri. Xtiikkii riu>.'ia(lo

keiitäii \aiu jinkun niiiiiiutiu. vnuuttaii tiiliä

ajalla kuitenkin tui>iuiitiu (lutoilla niin paljon

r:ta. ftlii ne peittävät maan u.-tenu cin:n vah-

vuisella Jääkerroksella. Koska r. putoilevat sun-

tella voimalla, voivat ne hyvin Ivhvessit ajassa

lyö«l& peltojen ja muun areniniau kasvullisuuden

aivan pilalle, vieläpä puiden lehdetkin. K :n muo-
dostumista edellyttäviä olosuhteita ei ole vielä

seikkaperäisesti tutkittu. V. S:n.

Bakel ks. Haakel.
Hakennus, rakcnnit»!., on ulkoilman sUiUiuli-

teilta tavalla tai toisella >uujeltu tila I. suoja,

joko kävlännullistä turvetta varten, kuten asun-

noiksi, tulousturpeiksi. tehtaiksi y. m., tai

uskonnollisia ja aatteellisia y. m. tarkuitns-

|>eriä varten. It:n kokoonpanossa on huomattava
seuraavat pääosat : maanalinen osa I. perus-
tus: likipitäen maan tasalla oleva vaakasuora
osa permanto: pystysuorat kannattavat osat

s e i D il t ja pylväät .«eku näiden kannutta-
mana ja näitä suojeleva katto (sisä- ja ulko-

katto). Alkumuodostaan, yhdestä ainoasta liiio-

neesta, r. vähitellen kehittyy useita huoneita kU-

sittiväksi yksi- tai useampikerroksiseksi r:ksi.

Rrssa voi olla .Muuraavat kerrokset: kellari-
kerros (ransk. soubatiemcnt), maanalinen ker-

ros: pohjakerros iransk. /lartcrrc, it. piano

U>-reno), maaperäkerros : pääkerros (runsk.

bil-itagt, it. piano nubilr), ensiniuinen I. valtu-

kerros: puolikerros (ransk. cnirc-sol, it.

mrsianino, ks. n.i : toinen, kolmas j. n. e.

kerros: ullakkokerros (ransk. man-
itarde). R:n kerroskorkeus vaihtelee huoneiden
tarkoituksen mukaan: luokkaJiuoneissa 3.>-4 m;
pienemmissä kokous- ja voimisteluhuoneissa 5 m;
a-ii: .1 kaupun^'eissa 3,<-2,7 m; huviloissa,

mu > 3,. 2.1 m. K. S. K.
Bakpiiiiushirsi ks. Puutavaralajit,
Bakennusioginööri i>aks. Itauinr/cnicur), tie-

JA v>'9irakennu:<iusinööri, insinööri, jonka työ-

alaan kuuluu tnnnnteiden, rautateiden, kanavien,
•atamien. patolaitosten, sillojen y. m. s. rakenta-

minen: toisinaan myös ahtaammassa merkityk-
sessä tie- ja venirakennusinsinööri. jonka erikois-

alana on huonerakennuksiin kuuluvien rakentei-

den laskeminen ja suunnittelu. J. C-cn.

BakennusJärJestyB I. -sääntö (ruots. bygg-
niiJ>',rdnini/i on senaatin talousosaston kiiu-

pun^eille ja taajaväkisille moalaisyhdysknnnille
vahvistama »iiäntö siitä, millä tavein niiden
alueella on lupa rakentaa. Tiima oikeus r:n
aotamiixvn fierustuu Knkennuskauren 2!) lukuun
ja l ikw<-n 18 p:ltä maalisk. Ift.^ö, joka
riii . si>iältää yleisiä perusteita kaupun-
kien j.i- ia rakentamiselle, ja jota eri-

näi«?t 1 • vv:lta 18.18, 18.50 ja 1877
muutta\ai .T-ii.i.iiti oM-tti 1008 komitean, joka
1912 valmisti ehd'/tuksen mojitnme kaupunkien
uudeksi y|ei«elc!.i r :k«i. Kl. h.
Kakennuakoari, 1734 v:n lain neljäs pää-

osa. I{:ta ovat usent iiHcliikset siilien milUriii

muutelleet, etti-i mikaiiii muu kaari ole niin ylile

näisyyden ja elieyd<-ii lar|M.<-«.a kuin tämä. Iso-

I

jakesääunökset ja maanmittausohjesiUintö, perua-

tuslainhiontoi.set säännökset asumus- ja viljelys-

I vapaudesta v:lta 1789. a.setus tilusten rauhoitta

j

mi.sesta lSli4. vesioikeuslaki 1002, asetus töitten ja

I

siltain rakentamisesta ISSo ynnä u.s«it muut kii

I nioaval tai nuiultavat H:n miiiiräyksiä. El. h.

Rakennuskonstruktsioni |ks. K o n s t r u k t-

s i o n ii ou yleinen nimitys niille liitoksille,

yhdistelmille ja sovitteillo. yleen.sä rakenteille,

joiden kautta ja joista erilaatuiset rakennukset
taikka niiden osat syntyvät: tarkoittaa ahtaam-
min käsitettynä ainoastaan huc nerakennusalaa.

./. Cfn.
Rakennuskonttori, konttori t. ke.skuspaikka.

josta rakennustyötä johdetaan. Kaupungin r.,

kaupungin kunnallinen virasto, jonka esimiehenä
on kaupungininsinööri ja joka suunnittelee ja

johtuu kaikenlaatuisten kaupunkikunnalle kmi-
luvien rakennusten ylliipilo- ja luitisrakcnnus-

töilU. Suuremmissa kauiniugeissa, niin esim.

Helsingissä, on erityisten teknillisten laitosten,

kuten vesijohto-, sähkö- ja kaasulaitoksen, hoito

eroteltu r:n tehtävistä ja tämä vielä jaettu eri

osastoihin: tie- ja vesirakennus-, huoiierakennua-,

kaupungin asemakaava- ja kaupungin pulitanna-

pito-osastoon. J. C-6n.

Rakennuskuoppa. perustuskuoppa ks. Peru s-

t 11 - r a k e n ii u s.

Rakennusmestari, rakennusten, teiden, silto-

jen. }". m. s. rakenteiden lähintä työn.suoritusta

valvova ja järjestävä työnjohtaja. Rakennus-
aineiden ja konstruktsionien tuutemiiien, käytän-
nöllinen äly, työntekijänä saavutettu kokemus,
työnjaon periaatteiden toteuttaminen ovat kel-

vollisen r:n ensimäisiä edellytyksiä. Suomessa
r:t nykyään saavat ensiniäisen tietoimolisen

ammultisivistyksensä Teollisuuskouluissa (ks. t.),

toimivat sittemmin alityönjohtajina. Vuotuisesti

myönncläiin r:ita varten matkarahoja valtion-

varoista (rakennu.imestariliiton välityksellä) sekä
A. Pelanderin stipendirahastosta. U-o N.

Rakennusoikeus. 1. .Subjektiivinen r., joka
jolituu omistusoikeudesta, on usein naapurin
mukavuuden tai oikeuden tähden rajoitettu

servituutilla. Maalla tulee kunkin talon, tulen-

vaaran täliden, olla rakennetun erilleen toisista,

eikä puoltatoista kyyniirää naapurin talonusemua
likenimäksi. .Jos joku rakentaa niin, että siitä

on toiselle haittaa, en hän velvollinen ..käskyn

suatuansa" purkamaan rakennuksen (Rakennus-
kaari 1 ja 2 luku). Kaupungeissa määrää r:n

rajoitukset Rakennusjärjestys (ks. t. ja

N a a p u r i o i k e u s). 2. Ohjektiivinon r. ovat
a) ne yksityisoikeudelliset oikeusnormit, jotka

määräävät edellisen sisällön ja laajuuden, ja

h) ne julkisoikeudelliset oikeusnormit, jotka

säännöstelevät r a k e n n u s v e 1 v o 1 1 i s ii u d e n

(ks. t.). Kl. K.

Rakennusosuuskunnat ovat osuuskuntia,
jotka rakennuttavat talnja vuokratuksensa niistä

jä.senilleen hyviä ja halpoja asuntoja sopivalla

paikalla tai jotka pyrkivät hankkimaan heille

omia asuntoja. Tällaisia osuu.skuntiu on olemassa
useissa maissa, esim. Englannissa, Pohjois-

.\meriikassa (Building societies). Saksassa, Tans-
kassa, Suomessa y. m. vrt. Ty ö väen asu n-

n o t. ,/. F.

Rakennusperustus ks. P e r u s t u s r a k e n-

u u E.
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Rakennuspiirustukset, rakcnnitst. Jokaista
viiliiinkin tärkeätä rakeuiuista varteu on. ennen-

kuin itse rakentamilleen voidaan menestyksellä

rjhlyä, tehtävä erikoiset suunnitelmat 1. piirus-

tukset, jotka yksityiskohtia myöten .selvitteleviit

aiotun rakennuksen muodot ja konstruktsionit.

Tama piirustustyö käsittää seuraavaa: luon-
nospiirustukset, jotka pienenpuoleisessa

mittakaavassa (1:200) tehtyinä ainoastaan päil-

piirteissään selvittävät rakennussuunnitelman:
pääpiirustukset (mittak. 1:100), jotka

ovat rakennussuunnitelman lopullisena pohjana
ja joi.sta kaupungeissa rakennettaessa yksi tai

useampi kappale on annettava asianomaisiin vi-

rastoihin. Luonnos- ja pääpiirustuksiin kuuluu:
pohjapiirustukset (vaakasuorat leikkauk-

set rakennusten eri kerrosten kohdalla l-l.i m
lattiapinnasta), jotka selvittävät huoneryhmi-
tyksen ; leikkauspiirustukset (pystysuo-

rat leikkaukset tarpeen mukaan rakennuksen pi-

tuus- ja poikkisuuntiin) huonekorkeuksien, portai-

den, välikatto- y. m. rakenteiden selvittämiseksi

:

fasadi- 1. julkisivu piirustukset,
jotka sopivalla tavalla näyttävät käytettävät fa-

sadiaineet ja jotka vapaasti seisovissa rakennuk-
sissa ovat otettavat rakennuksen kaikilta eri

puolilta : asemapiirustus, joka näyttää ra-

kennuspaikan lähimpine ympäristöineen
:

pää-

piirustuksiin kuuluvat vielä eri rakenteiden 1 u-

j u u s 1 a s k e 1 m a t. — Pääpiirustusten perustalla

tehdään rakennustyön lopullista suoritusta varten

työpiirustukset. Näihin kuulujat suurem-
paan mittakaavaan (1:50—1:10) tehdyt, mitoilla

varustetut erikoispiirust ukset raken-

nuksen fasadeista, pohjista, leikkauksista: lujuus-

laskelmien mukaan tehdyt konstruktsioni-
piirust ukset vaikeammista perustustöistä,

rautabetoni-, holvi-, pylväs- y. m. rakenteista:

puoleen tai luonnolliseen kokoon tehdyt osa- 1.

detaljipiirustukset. — R:iin luetaan

vielä täydentävinä osina rakennus-, a i n e-

ja työselitys sekä k u s t a Ji nusarvio.
Selventäviä, mutta ei välttämättömiä r:ia, ovat

perspektiiviset kuvat ja mallit. E. S. K.
Bakennussääntö ks. Rakennusjärjes-

t y s.

Rakennustaide. Rakennustaito kohoaa r :eeksi

silloin kun sen tuotteet, rakennukset, samalla
kuin ne tyydyttävät puhtaasti käytännöllisiä tar-

peita, kokoonpanossaan. viivois.saan. väreissään
myöskin noudattavat kauneuden yleisiä lakeja,

toisin sanoen ovat ..kauniita". Rajoitetun tilan

erottaminen suuresta maailmantilasta, suojan,

huoneen pystyttäminen, alkuaan vain yksilön
ja perheen, sittemmin kehittyneen yhteiskunnan
erilaisia, joko puhtaasti käytännöllisiä tai aat-

teellisia tarpeita varten, on se tarkoitus-
perä, joka määrää huonetilan rajoittamisen,
rakennuksen sisä- ja ulkcmuodostuksen sekä tar-

koitusperää vastaavan luonteen. Niinpä esim.

asuinrakennuksen muotoilussa luonteena tulee

esiintyä elävän elämän rattoisaa pirteyttä, ko-

din viihdykkäisyyttä ja suloista lepoa, sairas-

huoneen yksinkertaisissa muodoissa rauhalli-

suutta ja valoisaa puhtautta. — rautatieasemalla,
kaupungintalolla, teatterilla, kirkolla y. m. on
ominainen leimansa. Rakennusaatteidensa to-

teuttamiseksi r. tarvitsee välineikseen soveliaita

aineita (puu, savi, tiili, luonnollinen kivi,

sementti, betoni, rauta, lasi y. m.), aineen laatu

miiärää työtavan (tekniikan) sekä keinot, mi-
ten, yksityisosia päällekkäin latomalla, vierek-

käin liittämällä ja yhteensitouialla (konst-
ruktsionit), rakenteellinen kokonaisuus
syntyy. Aineen helposta saannista, huokeudesta
(a i n e s ä ä s t ö) ja taiteellisista ominaisuuksista
vieläkin r:n kehitys, rakennuksen sisä- ja ulko-

muodostus ovat suurimmassa määrässä riippu-

vaisia, aineen kanssa taisteleminen, sen käsitte-

lomis- ja muodostelemisvaikeudet. muodon vallit-

seminen, paino- ja t a s a p a i n o 1 a k i e n eh-

doton noudattaminen luovat rakentajalle

rajoituksia ja probleemeja, joiden tyydyt-
tävällä tavalla ratkaiseminen ja voittaminen ky-
syy rakennuksen sommittelijalta (arkkiteh-
dilta) ei yksin harkitsevaa, järjestävää jär-

keä ja kokemuksiin perustuvia tietoja, vaan, teh-

tävästä riippuen, mielikuvitusta ja taiteellista

aistia. — Ammoisista ajoista saakka rakentaja
pyrki muodostamaan rakennuksens<a kokonaisuu-
den tai sen osat säännöllisiksi, mahdollisimman
.svmmetrisiksi, ja tässä pyrkimyksessään hänellä

olivat aineen ja työn vaatimukset apuna. Poh-

jan ja rakenteen säännöllisyys olikin tai-

teen alalla ensiniäinen askel. Pyöreät tai suora-

kaiteenmuotoiset huoneet, yhtäpitkillä välimat-

koilla toistuvien tukeiden tasarytmi. pyst3Suo-

rat seinät, näiden kannattamat vaakasuorat pal-

kistot. kahtaalle laskevat katot tapaamme jo

taidehistorian alussa, ja koska r. ennen kaikkea on
tilataidetta, kiinnitti säännöllinen huone-
vaikutuskin varhain rakentajan huomion
puoleensa. Näin tilapäisyyden i-ijalle kaikkialla

astuu itsetietoinen, yli alkeellisen, rakenteellisen

välttämättömyyden taiteellista vaikutusta tavoit-

televa m u o t o. Rakenteellisiss.x perusmuodoissa

piileytyvä tasapainoinen rauha, niin tyydyttä-

vältä kuin se itsessään tuntuukin, ei kumminkaan
sellaisenaan ajan pitkään saattanut luoda r :lle

riittävää muotosisällystä, sillä r:n, kuten mui-

denkin taiteiden, luonteeseen kuuluu, että se yli

tositarpeen antaa jotain lisääkin. R :ssa tämä
lisä esiintyy joko ikuis- ja massavaikutusta ta-

voittelevana (pyramidit) aineen ja muodon li-

sänä, rakenteellisena suuruutena ja voimana,

kantavain ja kannettavain osain rauhallisina

tasapainoisina suhteina, n. s. monumen-
taalisuut e n a. taikkapa vain kokonaisuutta

säestävänä, taiteellista ja luonnevaikutusta ko-

rottavana, rakenteellisiin muotoihin liittyvänä,

näiden merkitystä tähdentävänä tai itsenäisenä-

kin, erityisille paikoille keskitettynä, luontai-

sesta kauneuden ja koristamisenhalusta lähte-

neenä koristuksena (ornamentti ja dekn-

ratsioni). Monumentaalisuus, mikäli rakennuk-

sen arvo ja merkitys sitä vaativat ja mikäli se

ilman kohtuuttomia uhrauksia on toteutettavissa

eikä muutenkaan joudu olennaisten elämänehto-

jen ja sivistystarpeiden kanssa ristiriitaan, on

r:n jaloimpia ilmaisukeinoja. Mutta r. on ali-

tuista kompromissia: toisella puolen suunnitte-

lijan luomistarve ja monumentaalisuuden viiati-

mukset. toisella aineellisten varain, tarkoitus-

perän, rakennuspaikan ja aineen säätämät rajoi-

tukset ja tositarpeetkin varsin usein saattavat

joutua vastatusten. Niin nykyajan suurkaupun-

kien rasittuneen ahtaissa asutusoloissa, missä

valo- ja ilma kysymys käy yhä vaikeammaksi
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ratkaista uuJeiniimn ajan trrveysopin vutitimusteu
' - •• '- '•i — ]';ikko. luonnottunian kor-

:.iv:>t iliiiuilltf j- ti- T- 10.

,~ ,.. . i... ....-viu rakennuksia, niiiiittaoii

pihamaat ja kadut synkik.-ii kuiluiksi, joiden sv

ry\ksiiu elvyttävän auringon säteet turluuiii

yrittävät tunkeutua. Kakennusteu [Kilijakiuiviit

ii-.Mhkin k\tl:i ~.tattavnt olla ttxlellisiu keksoli-

> yn niestariniiytleitä ja valo-

inikuli niuhdullista, on ajateltu.

rakruuuKjurjestykset iiekiu yrittiiviit

mielivaltaa rajoittua, nuitta kaikesta huoliuuitta

keskikaupun^'eilla. j<. ssu liaitnt raikeiininiiu esiin-

tyvät, vieläkin rukenuetaun liian korkeita ra-

kennuksia, ..vuokrakasiirnieja". ..uioMunientnali-

sine" päätyineeu. torneineen ja muine korotiiksi-

ntra ja ikävine vulottoniine pihuniaiueeu. Koko
joukon edulli.senimiksi valosuhteisiin uHlulen olot

ovat •
'

' :llyneet yhden |>erheen ja työ

viie: - t.) — ju viimei.seiiä parannus
yril_* F.-.-.1.1 iii. .i.-iiivertaisiiu asuinhuoneisiin näh-

den esiintyy erään runsk. urkkiteluliu kek
siniä penperrukeMniis. jonka eri kerrokset katu-

»ii»-a»ta taantuvina jättävät tilaa eteeu.sjl puu-

tarhoille ja samalla laskevat kaduillekin run-

»aamimin valon.

Taiteellisesti täysarvoisessa rakennuksessa
kaikki ainekset ja tekijät sulautuvat yhteen yh-

deksi ainoaksi suureksi sopusoinnuksi, taitcel-
I i s e k .s i yhtenäisyydeksi, sisällyksen

ja muodon tasapainoksi. Mutta r. kuten muutkin
taiteet ei ole vain toimivan elämän tuote, vuaii

myöskin sen kuva ja heijastus. Rakennus koko-

naisuudessaan, pohjat, fasadit, ja sen osat.

seinät, pylväät, katot, ovat eläviä eli-

mistöjä, joilla on juurensa, jalkansa, runkon.sa

kuorineen, pintoineen, versovat lehtensä, kuk-
kansa, päänsji. päätteensä i rakennuk.sen jäse-
net): ainoastaan näin ymmärrettynä ja tun-

nettuna elävä. kehityskeli>oinen r. voi syntyä.

Ennen suoritusta on rakennus mahdollisuu-

den rajoissa pysyttelevän ohjelman niukiuin tar-

koin harkittava sekä täten edeltiipäin valmislel-

tuna, luonnoksena ja lopullisena ehdotuk.sena

pa|H>rille siirrettävä iks. K a k e n n u s p i i r u s-

tukseti. Jo niinkin varhain kuin n. '2.7110 v.

e. Kr. muinaiskaldealainen La),'a.sin pappisruhti-

na» Uudea esityttää itsensä istuvana, polvillaan

kivilaatta. j»«uui on rakennuksen (temppelini

pohjakaava kaiverrettuna; varmasti tiedetäjin

roomalaisten rakcntuni-<Mi piirustusten mukaiin.

Vanhimmat säilyneet piirustukset ovat .St. Gal-

lenin lufAtaria varten mönjällä kolmelle yhteen-

neulotulle |MT|rarnentille v. 820 kuavantapuisesti

laaditut, täydellisompiä on ke.-kiajulta vasta

1300-luvulta, niistä Ktllnin tuomiokirkon *> m
korkea kuului.iin. Tärkcrämmistä rakennuksista
alettiin jo ke-kiajalla picnempiliin kaavaan val-

mistaa, silt<-mrnin ren>-sanssiajallu varsin yleisiä

malleja puusta, kivestä. ki|isistä, maallikko-

jenkm ynimärrettäviä varjostettuja piirustuksia

t6<K)-luvulla. inaalaukselliMr-ti esitettyjä fasadeja

ja per«|>ektii»- -' IHOO luvulla. Nykyaikaan
itellainen del. piirustusten esitystapa.

joka ilman maalauksellisia syrjä-

effekti>jä tuo p.iaasian puhtaimmin ja yksinker-
tainimmin >-ill>-. näkyy voittavan eniten suo-

siota, fiiruntiiku-n tulee olla rakentamiselle vul-

miatukiwna. keinona, eikä vain päämääränä.

Huoneentari>eesta luhtien r:n tehtävät väljene

vät sisiiltäpäin ulospäin: kiinnekohtina esiinty-

vät: huonetilan rajoittaminen verhoavalla kuo-

rella (Seinät, katotl. riittävien käynti- ja valo-

aukkojen lovet ja ikkunat» varaaminen; seinä-

ja niuuripintain maalauksellinen (sivelemällä,

nionivurisillä kivillä, maalaus- ja reliefikoris

teillai tai plastillinen (pylvästiiillä. pylväillii. pi-

lastereilla, ikkuna- ja ovikehyksillä. vaakasuo

rilla siniseillu y. in.) kiisittely ja jakaminen (j ä-

s e n n ö i m i n e nl ; rakennusmassojen jakelu

ir y h m i t y sl ; rnkcnnusryhmät (talot, komplek-

sitl ; teiden varsille rivittyvien talojen nuiodos-

tnmnt kylät, kauppalat, kaupuiijrit. joissa r:lla

on vaativimniat. vaihtelevininiat tehtiiviinsä suo

ritettavana maan korkeussuhteita huomioonotta-

vien kulkuväylien, katujen sekä kaupuiif^in keuli

kojen: avonaisten paikkojen ja puistojen suun-

nittelussa, tilan varaamisessa monuuieiilaalisille

kiintopisteille: julkisille rakennuksille ja muisto-

nierkeille. erilaisten asunlotarpoiilen. kaupan. lii-

kenteen, teollisuuden. — vaihtelevan kauiieiulen.

terveyden vaatimuksien silniälläpitiimisessä (k au-

p u n •: i n r a k e n n u s t a i t o) ; lopuksi kau-

pungista poistuessa sen häUniöttävut rajapiirteet

(siluetti) rakenuusryhmineen ja torneineen.

On sanottu r:sta. että se on kaikkien taitei-

den äiti: sen siipien varjossa, sen tarjoami.ssa

suojissa muut taiteet saavat kotiin ja turvan, ko-

ristiivat kilvan sen huoneita, lattioita, kattoja,

seiniä, kaupunkeja. — kukin luonteensa mukaan.
Toisten taiteiden kehitykselle r. joka tapauksessa

on viilttiimättömänä edellytyksenä ja taustana.

Sen kai renes;inssiajan mestaritkin täydelleen oi

valsivat. koskapa monet sen mestareista, samalla

suurimmat, ovat eteviä arkkitehteja (Mieliel

angelo. Rafael. Peruzzi, y. m.). K. on kansain .si-

vistys- ja taiteellisen keskita.son herkimpiä miiii-

rnäjiä : .sen erilaisissa vivahteissa, (r a k e n n u s-

tyyleissäl kansain vaiheet, sen toimintakes-

kusta näkyvät kuin kuvastimessa: kivet puhuvat.

R a k e n n u s t y y 1 i t. Rakennustyyleiksi ni-

mitämme eri aikain, eri kansain, joskus yksi-

tyisten hcnkilöidenkin rakennustaiteelliseen tuo-

tjint< on painamaa erikoista leimaa. Rakennus-
tyylien kehitykselle luovat edellytyksiä: maan
maantieteellinen asema, ilmanala, maaperän peo-

lopineu muodostus (rakennusaine), uskonto, yh-

teiskunnalliset ja valtiolliset olot, luontaiset tai-

pumukset, ja kun kaikki kehitys aina nojautuu

edellilkiiypiin tuloksiin, niin peritty tapa ja tra-

(litsionikin useimmiten on vaikuttavana tekijänii.

.Asunnon tarve ja uskonnolliset kilsitteet oliv:it

rakennustaiteen varhaisimpia yllykkeitä, raken-

nustyypeissä, konstniktsioneissa ja koristuk-

sessa tyvlicrilaisuudet selvimmin ilmenevät, tär-

keänä tyylinmäiirääjänä esiintyy m. m. katta-

minen (palkkien kannattama laakakalto t.

holvit. Metsärikkaissa .seuduissa puu (puufyyli.

ks. t.). savi. ruoko ja tiili, vuorimaissa kivi ovat

luonnollisia rakennusaineita. Vleensii voi sanoa,

että varhaisemman, kepeiininiän, helpommin kä-

siteltävän aineen muodot niyiihemmin kiveen siir-

tyneinä heijastuvat osaksi tässäkin aineessa.

Kufratin ja Tif;riin rannoilla tulvat pakot-

tivat ruhtinaita rakentamaan palatsinsa kor-

keille penkereille (terassirakenne), nnnirit pys-

tytettiin ilmatiilistä ja tiilistil. aukoissa ja ka-

toissa syntyy holvi välttiiiriättömyyilen pa-
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Pohjapiirroksia.

RaTennan San-Vitale-kirkko. Valmistui 547.
Bysaut.-ital. sentraalirakenne.

Suuren riuny'n luostarikirkon pohja,
1100 vaiheilta, tynnjrikatteisine keski- Baierin Vierzehnheiligen-pyhiinvaelluskirkon
laivoineen, käppelikehineen, kuori- pohjapiirros. Valmistui 1772. Barokkiajalta.

kivtävineen. .\rkkit. Balth. Neumann
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kasta. sat<:i8i$»a vuorittoaeuduissa uiin iku&ii sa-

tula 1. harjakatto. JapanisMt raskaat tiilikatot

hratojrn puutukien kaunattaminu ia Itulkkyvät

puuliitoks^t takaavat tfi»>it ma.iiijiiristyksien

maaiiaa parainimilen rakenuusteu tasapainon ja

luovat ttkkliisirn puutvylin munumeutaalison lei-

man. Sotavankien ja «man maan alhaison ra.-:-

kasta orjaveroa, ilmaista tvSvoimaa oli E^ptiii
faaraoiden käytettäväni nostattaessaan ilmoille

MiuDuattoniia rakennusmassoja omaksi ja juma-
lien kunniaksi ja täten ilmaistakseen itspvaltinan

ylpein mahtinsa: Sofia-kirkon ja komeiden keski-

aikaistet. ilien taustana oli yhden mie-

hen ja r- aikakauden uskonnollinen in-

nostus; luu 1--.1 ufikuva. rajaton idän-eteliin mieli-

kuvitus kovertaa Buddhalle ja Brahmalle ihmeel-

lisiä ka!'' ••% ja hillit.semättiimän muoto-
halun k 1. kekoiiiai.-ia pa;n>leja. joiden

itaetieti; - ; ivat kumminkin pysyttUviit ko-

konaisuuden rajoissa.

Vanhat kulttuurikansat egyptiläiset jn

babylonialaiset kulkevat kehityksen etu-

rinnas&a. ja molempain taitees.sa tapaammekin jo

rarhain Irnneltä vuosituhannelta saakka taipu-

muksia suurisuuntaise«n monumentaalisuuteen,
porraspyramideja ja temppeleitii. Ejryptin erikoi-

nen, vierailta vaikutteilta eristetty asema, oli

omiaan kehittämään jatkuvaa traditsionia, joka
taivutti r:nkii. kulkemaan kerran aloittamissaan
urissa. Savi ja ruoko. puu. polttamaton ilma- ja

poltettu tiili, hieno, pehmeä kalkkikivi ja kova
»rraniitti aineinaan r:n päätehtävinä koko ajan
pyoyi hauta- ja temppelirakenne. nau-
tansa Egyptin ylhäi.set rakensivat kuolleiden

asunnoiksi huoneineen komeroilleen: ytimenä ah-

das kammio maa.ssa, kallioissa tai pyramidien si-

sällä. ka[>«a käytävä johti ulos elävien maailmaan,
uuein r.i.ri WHpf>eli si-äänkäytävän suulla — lop-

pui: muunnoksilla toistuen. Ikäänkuin
raj:i;_ i historiallisen ajan kynnyksellä,
ikuisen kestävyyden perikuvina, kivivuorina, ko-

hoavat faaraoiden hautamonumentit. ..ihmiskun-

nan aaltojen huuhtelemat" pyramidit; temp-
pelirakenne. aluksi näiden yhteyde.ssä olevana
hautatenipiM-linä. saavuttaa uuden ajan nousu-
aikana monumentaalisen huippunsa.

Temppelei»-äkin. ..jumalan huoneissa", siiurem-

missa ja pienemmissä, muurien ympäröimissa,
erikseen seisovissa tai kokonaan tai osaksi kai
lioon hakatuissa iitfteoit. hrmitijtfofi t selvästi esiin-

tyy varakkaan epypt. (ilämaalaisen) aiiuinhuo-

nt-en kolmijakoisuu- : pihamailta, isännän ja vie-

r.i.i.'
' M-lnmlikini leveätä salia ja per-

hei- ihnaremiui »a-l.ia Iässäkin piha-

[•erimmäiscnä pyhättö («ikoiii.

-ta, yli varjoisain pylväskäy-
'•''inmaan ja pylvässalin, ra-

keri .1 häipyen lopulta keskit-

tyy
,

'Ji.iii verhoutuvaan, usein
yhdesia ain'j«i<ta ili-c^tä valmistettuun
pyh.ltt<K>n. Ja u aarteitaan suojaten
tirmpp»-li kätke* pylväs- ja pilaririkkaiitensa si-

silllepäin kalli>tuvien akkiinattomien muuriensa
taakse. Valtavan moiiinrii-ntriatii^f-ksi paisuen
(Thehen Memnon , .AKri-iinKcljn I{ainw» patsaat)

kuraoTeuto «iilaiitiiu r.-Lki-niiii»tau>t;uin ; kirja

rana har>ona ma><-til.iv,-ui monumentaalisuullji lie-

ventävänä, polykromia h-viää yli pintain. pylväi-
d»-n ja pilarien varsien. ^Hcsinkertainen, läpi ai-

kain piiiipiirtei.s.säiin miiutliimatou koiirupäättei-

nen palkistojHrjestelniä. tasaisten laakakattojen

vaakasuorat viivat, huolellinen, kivikaudelta

saakka periytynyt tekniikka, sileät, sisällepäin

kallistuvat, jä.sennöimättömät seinät, tyylitellyt

kasvi-(pyhä lootus-, papyrus-, lilja-, palmu-) ja

llathor- (egyptiläisten Venus-) pylväät ovat Egyp-
tin taiteen pääpiirteitä. — Mesopotamian liggu-

ratien. pengertornipyhätföjen avonaisissa latva-

kappoleissa tietäjät ennustivat tähdistä tulevia

vaiheita. Babylonia rakentaa temppelejä ja

palatseja, Assyriassa niaallikko-r., monu-
mentaaliset palatsi rakennukset astuvat ensi-

sijalle. Huoneet niissä ryhmittyivät avonaisten

pihamaiden ympärille, saaden valonsa ylhiiältä.

itämaan tapaan ruhtinaallisilla edustus-saleilla

(seralji), perhe-elämällä (haaremilla) ja talous-

huoneilla on kullakin omat osastonsa. Savitiilestä

asfalttilaastiin pystytetyt rakennus t e r a s s i t,

joille noustiin kaltevilla pinnoilla. 3-8 m paksut
palatsien pystymuurit. jopa 7-kertaisetkin penger-

tornit päällystetään poltetuilla, lasitetuilla (ja

kuvitetuilla) tiilillä, Assyriassa usein luonnolli-

sella kivellä; asuinhuoneiden seinät rapataan;

muurien päätteinä hammastukset : savesta valettu

kupoli asuinhuoneissa, palatsisaleissa (ja viemä-

reissä) lynnyriholvi, savipeitteisen tasaisen puu-
katon rinnalla, on vallitseva kattamismuoto.
Pylväistä on vähän tietoa, arvatenkin ne

olivat enimmäkseen metallilevyillä silattuja pui-

sia, koska kivisistä on aniharvoja jätteitä ole-

massa. — Ass.bab. taiteen lähimpäin perillisten,

persialaisten uskonto ei ollut omiaan
edistämään temppelien rakentamista, suurkunin-

kaiden loistavien palatsien jätteitä sen-

sijaan on säilynyt etenkin Persepoliissa ja

.Susassa. R:lla. jonka yhtäkkiä tuli tyydyttää
nopea.sti paisuneen maailmanvaltionoiisukkaan
ruhtinaallista loistonhalua kokonaisuudessaan, on
suuressa määrin valikoiva (eklektinen) piirre:

ass.-bab. ja kotimaisiin aiheisiin sulatetaan

lisäksi useita kreik. ja egjpt:kin aiheita, palat-

sien kivimuodoissakin ilmenee nomaditeltan
kepeys. Kuten Assyriassakin rakennetaan palat-

sit terasseille (kivestä), joille uljaat (avo)portaat

johtavat — Persepoliin palatsipenkereen 2-varti-

set portaat hakevat vertai-staan ;
•— muurit ilma-

tiile.stä, usein lasitetuilla tiilillä vuorattuina
(näillä mailla vastedeskin säilyvä työtapa), ylim-

mät osat ja palkistot puusta; väljien valtaistuin-

salien (apiidnnain) tasaisia kattoja oli puupyl-
väitä jäljittelevät solakat kivipylväät fantastisine

liärkäkapileeleineen kannattamas.sa. Asuinraken-
nusten katoissa näkyy holvirakenne voittaneen

yhä enemmän alaa. kunnes se sassanidien ajalla

kykenee kupoli- ja tynnyriholveillaan kattamaan
jo suurempiakin hallitsijapalatsien saleja (Ktesi-

piionin palatsin keskihallin jännemitta n. 27 m).
— Aluksi idästä yli Vähän-Aasian ja Foinikian,
ja Egyptistä vaikutteita saaden kreik. r:n

muodot kehittyvät niykeneläiscn hallitsijahuoneen

pohjamuotoa jäljittelevässä temppeliraken-
t ces s a, jossa ytimenä on kultti- ja uhrihiione.

I>uont«enomaisia piirteitä ovat: suuruussuhteet
yleensä kohtalaisia, vaikutus avoin, ulospäin

aukeneva, palkistojärjestelmä kehittyneimmässä
mucjdos.saan ; elimellinen kokonaisuus ja muoto-
osain jäseiinöjminen. harkkokivirakenne si-

Icine seinäpintoinc4-n. kannelipylväineen, uiko-
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1. Egyptiläinen tenippelipiha

Philain saarelta (Ylä-Egyptissä,

lähellä Assuania). — 2. Assyria-

lainen kuninkaallinen palatsi Kor-

sabadissa porrastorneineen, (ennal-

leen suunniteltuna). — 3. Persepo-

liin palatsipenkereen propylaio-

jen siivelliset souuivartiat (Persia).

— 4. Intialainen pagoilitemppeli.
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,l.-«l«, i.art.ait..n niiilvnM krcik. l.-m|.pHi, kalkkikiv,-«Ui, alkuaan rapattuja

1. I}iocletiaiiukw-ii lli.-riiii.-n l.<-loniri»tiliolvilla katettu BUuri tepidanuinHal

maalattu,

i.
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W.^:i

1. Vezelay'u Madeleine-kirkon ujiea portaali, romaaniselta ajalta. — 2. Kölnin tminiiokiikcm ruusustokoristeisen

tornikeon osa. — 3. Strassbiugin tuomiokirkon läntisen sisäilnkäytävän päällinen ruusuikkuna. — 4. Keimsin

tuomiokirkon sisäkuva, kuorista nähtynä.
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1

I. Allii'n liooalcirkko Kuplii- IlaimkiUMin. — 2. Paviaii OrtOHa-liioKtarin (rakennettu kcHkiiijan ja renenans-

•10 kianleo««fi| pihaxta. — 3. Henrik VII:n kappelin kalloliolvi, Lontoon \VeHtminBter Aljbey'»Hil. —
4. Kyrakuuitan tuomiokirkko, tyypillinen li.irokkilaKaili. — 5. liryHMelin oikeiiKjiulutHi. — (i. Uudenaikai-

nen betonirakenne (Urealaun juliUliallij. — 7. Pej-Mialuiuen jiylviiiiii Honnikapiteeli.
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kattona liarjakiitto, sisäkattona palkkien kannat-
tama laaka, puiiieu kasettikatto ; hyvin punni-
tut suliteet. pysty- ja vaakasuorain tasapaino.

Plastillinen koristus keskittyy kattolistan suo-

jaamiin pääty-, friisi-, kapiteeliosiin. vaikutusta
korostaa polykromia. myöhemmin pääsee plastil-

linen koristus voitolle. Temjipelien rinnalla pro-

faani-r:kin luo uusia tyyppejä; holvi ja kaari
tulevat vasta myöhemmällä ajalla idäs.sä ja

hellenistisessä Pompeji'ssa. jossa kreik. r:lla on
viimeinen roomalaiseen välittävä jälkikukoistuk-

sensa, käytäntöön. — Johdonnuikaisen palkisto-

rakenteen rajoitukset tulevat selvimmin näky-
viin .suurempia sisähuoneita kattaessa : väljäil,

vapaata huonevaikutusta häiritseviit kivilaaka-

kattoa kannattavat lukuisat pylväät ja tulen-

arkuutta lukuunottamatta puupalkkienkin kanta-
vuudella on rajansa. Omaksumalla kaari- ja

holvirakenteen sekä näissä aineina tiiltä

ja betonia käyttämällä kävi suurimpainkin ja

pohjiltaan vaihtelevimpain huonemuotojen rat-

kaisu roomalaisille suhteellisen helpoksi.

Kaikkialla ilmenee käytännölliseen ja suuren-
moiseen taipuvat luonnonlahjat, valtiollista suu
ruutta vastaa r:n alalla suurpiirteinen maallikko-
rakenne, jonka käiintöpisteinä toisaalla on mitä
yksinkertaisin, kuiva käytännöllisyys, toisaalla

ruhtinaallinen viileä marmoriprameus. Roomal. r.

jatkaa siitä, mihin kreik.-helleni.stinen taide

lopetti. Pylväs-palkistorakenne tosin vielä elää

temppelien etuhalleissa ja käytävissä, mutta sen

merkitys kaarirakenteen yhteydessä, suurten
monenkertaistenkin rakennusten seinillä (teat-
teri a i h e) siirtyy puhtaasti koristeelliseksi

.seinäin elvyttämis- ja jäsennöiniiskeinoksi (ks.

Roomalainen tyyli). Roomal. herruuden
loppuaikoira le"oton, hajaannuttava dekoratiivi-

nen piirre näj-ttäytyy etenkin idän provinsseissa,

Vähässä-Aasiassa ja Syyriassa (Baalbek, Petra

y m.) : suorat palkistot kaareutuvat, plastillinen

koristus rehottaa joka paikassa, pylväitä seinillä

kantavat konsolit (Spalaton Biokletianuksen pa-

latsissa) y. m. s., seinillä nissejä. Varsin eri-

koi.sen omintakeisen luonteen nämä :akennus-
taiteelliset pyrinnöt saavat kristillisellä ajalla

melkein puuttomilla. Pohjois-Syyrian Hauranin
vuoristoseuduilla kehittäen omintakeisen kivi- ja

holvikaarityjlin, joka sittemmin yli Vähän-
Aasian länteenpäin siirtyen muodostuu bysant-
tilaiseksi pendentiivikupu- ja s e n t r a a 1 i-

r a k e n n e tyyliksi. Länsimaissa sensijaan an-

tiikin muodollisesti ja teknillisesti rappeutu-
nut r. saa kristillisen kultin tarpeisiin sovite-

tusta pakanallisesta puukattoise.sta basili-
kasta uuden kehityskelpoisen ytimen, joskohta
vuosituhannen loppuun saakka tyydyttiinkin vain
pienempiin pohjaa väljentäviin muutoksiin; lopul-

lisen suljetun eheän luonteensa basilika saa kun
yli Pohjois-Italian Eurooppaan kauppateitä kul-

keutuvan itämais-bj-santtilaisen taiteen vaikutuk-
sesta aletaan yleisemmin holveilla kattaa sen
laivoja. Näin Alppien pohjoispuolella Ranskassa
ja Saksassa germaanisen koristetaiteen värittä-

mänä antiikin jätteistä muodostuu romaani-
Iäinen tyyli. Kultin vaatimuksesta kirkkojen
peru.smuotona yhäti pys3y basilika, jonka puoli-

ympyränmuotoiseen absidiin päättyvä tasakattoi-

nen taikka tynnyri- tai ristiholvilla katettu pää
huone sai ylhäältä vii sivulaivain korotetun

keskilaivan seinäikkunoista valonsa ja oli kaari-
jonoilla yhdistetty sivulaivoihin. Kuorin puolta
piakkoin laajennetaan .sen ja laivanvälisellä,

usein korkeatornipiiällisellä risteysneliöUä. mutta
sivuillekinpiiin kirkkoa vähitellen levitetään

samanlaisilla pohjaneliöillä, ja 1000-luvulta alkaen
puukatto lopullisesti hyljätään. Ristiholvin vai-

kutuksesta .syntyy kireän johdonmukainen n. s.

sidottu järjestelmä: keskilaivan yhtä
ristikoivia sivulaivassa vastaa kaksi, jonka leveys
täten, kun holviosa oli neliö, tulee olemaan puoli

ke.skilaivasta. Vieläkin johdonmukaisemmaksi ja

suljetummaksi järjestelmä käy. kun ruvetaan
holvia valmistelemaan seiniltä vieliipil lattiasta

saakka pilareihin liittyvillä, ruoteisiin jatkuvilla,

solakoilla pikkupylväillä, „nihdeillä". Pilari sär-

kyy pylväskimpuksi, ja kun väljentyvä ajan-
henki ja muoti vaativat yhä korkeampia, valoi-

sampia huoneita, käy se huippukaarisen ri.sti-

holvin avulla mahdolliseksi. Goottilaisessa
tyylissä hajoittavat muurimassoja suuret ikku-

nat siroine kivikehj'ksineen, loistava tekniikka
ja muotorikkaus voittavat materiaalipainon,
kantavat ja kannettavat osat sulavat yhteen.
Vaikkapa alkuaan säännölliseksi suunniteltuna
1,'oottilainen k a t e d r a a 1 i valmistuessaan har-

voin kykenee eikä lopulta pyrikkään saavutta-

maan kiteytynyttä symmetriaa; maallikkoarkki-
tehtuurissa täHaiuen epäsäännöllinen piirre huo-
neiden polijasommituksissa sekä rakennusten
sisä- ja ulkomuodostuksessa, kaupunkien katu-
perspektiiveissä esiintyy vieläkin enemmän. Mutta
epäsäiinnöllisyys ei mitenkään loukkaa, päinvas-

toin se luo keskiaikaisiin kaupunki- ja rakennus-
kuviin erikoista maalauksellista viehätystä. Koti-

maastaan Ranskasta potiikka nopeasti levisi

ympärillä oleviin maihin kussakin saaden omat
vivahduksensa, ja Saksaankin koteutuneena se

kehittyy siellä äärimäisiin johdonmukaisuuk-
siinsa (lävistetyt kiviset tornikeot, flamboyantin
mutkikas holviruodejärjestelmä y. m.). Itävallalla

on alppiseuduissa kansallinen ..Tyroler Zimmer-
f;otik"ansa. Enfrlannilla rikkaat viuhkaholvinsa.

Espanjalla ilmavat interiöörin.sä. — Venäjällä

ei, Itämeren-maakuntia ja Puolaa lukuunotamatta,
gotiikkaa nimeksikään tap.aa. Italiassa j-löspäin

syöksyvän pohjoisen gotiikan .särmikäs, kireä-

viivainen kovuus, antiikin rauhallisen vaakasuo-

raa taustaa vastaan, lieventyy, ja läpi koko
keskiajan antiikki siellä ikäänkuin lymytt«lee.

r. odottaa vain soveliasta hetkeä heittääkseen

vieraan pukunsa. Firenzen tuomiokirkon 1436

valmistunut mainio kupoli oli Italiassa r e n e-

s a n s s i n ensimäinen voimankoetus. murrosaika

ei ollut kovinkaan pitkällinen ja pian voitokas

antiikki uudestaan elpyneenä alkaa riemukul-

kunsa. Pylväsjärjestö on nyt. kuten rooma-

laisilla korinttilainen, enimmiten sileävartisin

pylväin. Risti-, tynnyri-, kupoli- y. m. holvi-

muodot yleisiä; ornamentiikassa täyteornamentti

yleinen, valta-aiheina akantti. trofeat, köynnök-

set, kilvet, delfiinit. Kirkkomuotoina basilikan

rinnalla myöskin sentraalirakenne, S-kulmaisen

1. neliömäisen kupukeskushuoneen ympäri ryhmit-

tyvine pienempine holvattuiue sivukappelineen.

Kellotorni fcampainlej kuten aikaisemminkin

aina kirkosta erillään. Ratkaiseva merkitys

uudella tyylillä oli m a a 1 1 i k k o-r:e e n näh-

den (firenzeläinen, roomalainen, venetsialainen
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rmliiniaan ii

p»lat»irakeii u e. Huouesmiimilus kirettii

«yinnit^trinen. kuipim^pissji ytiiiiisten asiimusIiMi

hu. '-kulnmisleii. ii_vlvtt*li!illii'ii

\lii| 'Il yiiiiuiri : ulkopuoli iiiuo-

«luntrlddu uiouuuiriitdiiiisvksi sinisoillit ja pila.-ite-

n-illa. muodoissa licnkii rattoixiii rauliallisen.

'Man nautiiiMunliiiiioisen eliinuLn kukkiva,
'linrn kauiieU'^. Tällaiuen omasta tiiydel

'!iva kauneus ei kumminkaun
liille renesanssiUe. barok ki-

lise niuotoihiu se pyrkii

liikuntoa ja plastillisen
••-'

1 \ ielupä suoraviivaisiinkin

-Iin. kuten esim. palkistoihin

:

,..- .1. i>v..i rv..in.liataan, ja hiljalleen taantuen

r-im. kehykset sovitetaan monistettuina toist«nsji

sisille. Muot" • " x »ikutuk-^en keskitys ker-

tailevan rii kutuksen sijalle, suuri

muDumentnali lu mahti|>ontinen jyhkeys.

Saririivojen vilkkaus merkitsevät barokille enein-

mlin kuin detaljien hienous ja huolellisuus.

Monista kylmän harkituista teatteritempuista,xn

huolimatta barokki seisoo nykyaikaa paljoa

UI)' :in täysrene.sanssi, paljon arvokast.i

se .k.sessa on jttlkeonsii jiittänyt: m. m.
taitclul 1. liiansardikatot. monenlaiset, mestaril-

lisesti jisennuidyt .sipuli- ja kupukatot ovat baro-

kin perua. .Se mikä barokissa vielä on yllitt-

t&vU, paisuttelevaa muotorehentelyä ja väkival-

taista liikuntoa, sulautuu rokokossa — Rans-

kassa kiinalaisen taiteen vaikutuksen alaisena

mu'-' " - !-iistu.stj-ylissä •— pinnalla elä-

viik kou>truktsionin hajoittavaksi

mu.'i'-..'i'i.-r.-.. Tyylilliset rokokorakennukset
ovat harvinaisia, ulkoasu päinvastoin, omituista

kyllil. py->' ''-^'.^an arvokkaana, siellä täällä

vain m.' pienempiä, kiemurtelevia, käp-
ri:?tyviä , ..i. mutta nekin pian katoavat

ja samalla barokkiarkkitehtuurin muutkin eri-

koisuudet. Akateeminen kuivuus tunki tieltään

kaiken, mikä vain aiheiltaan ja suhteiltaan ei

näyttänyt puhtaan kla.'«silliselta. 1800-luvun alussa

antiikin muotomaailma empiren ja tiuskla.'isil-

lixuuden ajalla »li lopettanut kiertokulkun.sa

voimatta kumminkaan enäii vieraas.sa maaperä.ssä

keraiallisen puhtaana herättää pitempiaikaista

innootusto. Samoin kävi muidenkin valmiitten

hiktoriallixten tyylien, kun näitäkin uusista

hnonevaatimuksista ja tyyliluonteesta huolimatta
alettiin ty\lilliKen puhtaina kopioida. 1800-lukn.

teollisuuden ja keksinliijen aikakausi, ei vielä

jaksanut luoda omaa tyyliiUin. r. ei vielä tun-

tenut olevansa aikansa lapsi. Eikä edes aineen

pakonkaan lensin rauta, sitten rautiilietnni)

.., ,.,.iiir,'ii r ll„ In.-lii uusia pysyvIä muotoja
'ma pidettiin aina vain
•;"nnemuotoja eikä aineen

ominaisuuksista koituvia malidolli-

luilen ajan velvollisuus on alkaa oiketist.i

piUUtä: pääpaino r =-.i on sittenkin keskitettiivä

tarkoituksen T' -n ja luitei-llisef-n luon-

teeseen — v , mi älköön koreilko ruhti-

naallisena palaL»i;.a j. n. e. — , mutta insinöiiri-

IcUd ei saa pysytellä rakennuksesta loitolla:

kortimuodot sensijaan antautuvat itsestään tai

tulevat vasta t'ii"-lle i-ij.ille, Akatcmiojenkin ia

koulujen tehtävä r>lkr><in. cntiiiten aikain rikasl.i

aate- ja muotovura^tm opintoaineintona hyväk-

stvn kiiyttiion. etupiiässä harkita, mikii kulloinkin

on ollut ajan ja paikallisten olosuhteiden luo-

maa, milli) toi.selta puolen on kantavuutta läpi

aikain. — yleensä hyvän maun kouluttaminen

eikä suinkaan muotoreseptien opettaminen.
Vo AT.

Rakennustakeet, rnktnnusl.. kaikki ne apu-

raudat, joita tarvitaan varsinkin puu- ja kivi-

konstruktsionien lujentamiseksi. niinkuin ankkuri-

raudat iks. Ankkuri), haka- ja kulmaraudat,
siteet, ken-jiit. vrt. P u u 1 i i t o k s e t. H. esiin-

tvvät mvos koristeellisesti käsiteltyinä, ks. H e 1 a.

K. S. K.

Rakennustontti ks. Tontti.
Rakennustyylit k s. Rakennustaide.
RakennusvelvoUisuus. R:n säätiiminen on

tarkoittanut osaksi virkamiesten palkkauksen
kartuttamista asuntoeduilla, jossa tarkoituksessa

siUidetty r. rajoittuu enää ainoastaan papiston

virkatalojen rakentamiseen ja ylläpitoon (Keis.

asetiLs velvollisuudesta ottaa osaa pappilan

rakentamiseen 1892), osaksi julkisten rakennus-

ten aikaansaantia muita tarpeita varten (kir-

koista ja käräjäkartanoista : Rakennuskaaren 26
luku, a.setus velvollisuudesta ottaa osaa kirkon
rakennukseen 1892: kunnantuvista ja vaivais-

taloista y. m. : kunnallisasetukset) . Alkujaan
luonnossa säädetty r. on sittemmin muuttunut
verovelvollisuudeksi määrät.irkoiluk.sia varten, ja

yksilön sijaan on nykyjään katsottava rakennus-

velvolliseksi joku määrätty yhteisö, ks. Papis-
ton virkatalot. Virkatalo. — Ennen
V. 1789 oli säädetty yksityi.-oikeudellinen viljelys-

ja r.: talonpoika oli velvollinen rakentamaan
määrätyn luvun asunto- ja maatalousrakennuksia
tilalleen ja toimittamaan siinä määrättyjä vil-

jelys- y. m. uudistuksia (Rakennuskaaren 2 :nen

lukui.
"

El. K.
Rakennusvero on eräs tärkeimpiä veroja

nykyaikaisissa tuottoverojärjestclmissä. Veroa
suorittaa rakennuksen omLstaja tai sen vakinai-

nen haltia siitä, mitä rakennus tuottaa. Raken-
nuksen tuoton suuruus voidaan määrätä usealla

eri tavalla, ja sen mukaan, mitä perustetta veroa

määrättäessä on käytettj-, r. jaetaan usein eri

perusmuotoihin, joilla tav. on oma erikoisnimi-

tyksensä. Tuottoveron luonteen mukai.sesti r.

rasittaa yleensä samalla tavalla kaikkia saman-
luontoisia rakennuksia. Eroa tehdään tav. asuin-

rakennusten ja elinkeinotarkoitukseen käj-tetty-

jen rakennusten välillä. Toisinaan verotuspoli-

tiikka suhtautuu myöskin eri tavalla niihin

rakennuksiin, jotka omistaja vuokraa muille, ja

niihin, joissa hän itse asuu. Veron yleis.v.vde.stä

tehdään kuitenkin toisinaan poikkeuksia sellai-

siin rakennuksiin nähden, jotka tuottavat suh-

teellisesti mitättömiä tuloja, kuten pienempiin
maanviljelyksen tai liike-elämän tarpeisiin käy-
tettyihin apurakeunuksiin, uutisrakennuksiin,
korjauksen alaisiin taloihin, vuokraamatta jää-

neisiin taloihin y. m. nähden. Toisinaan tällai-

-ista rakennuksista suoritettavaa veroa vain alen-

netaan. •— Mainitut r:n päämuodot ovat:

1. Ovi- ja ikkuna vero. Tämä veromuoto,
jota enää vain Ranskassa käytetään, on periy-

tynyt nykyisiin aikoihin aikaisemmista yhteis-

kuntaoloista. Veron suuruus määrätään kadulle
tai pihalle avautuvien ovien ja ikkunain luku-
määrän mukaan. R:n kanto tässä muodossa
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perustuu käsitykseen, että tiillaisten ..ulkouais-

ten merkkien" perusteelUi voiltaan arvioida talon

verokykyisyys. Vero on tällaisena liiaksi kaava-

mainen soveltuakseen nykyoloiliin. 2. Huone-
1 u o k k a V e r o. Kakennuksct sovitetaan määrät-
tyjen perusteiden mukaan verotariffin eri luok-

kiin ja kultakin veroluokalta suoritetaan sille

laissa määrättyä veroa. Perusteena voidaan käyt-

tää joko huoneitten lukumäärää, kuten Itäval-

lassa on laita vuokraa tuottamattomia rakennuk-
sia rasittavassa verotuksessa, tai rakennusta
yhdessä siihen kuuluvien talousrakennusten ja

maapalstain kanssa, jolloin rakennusten suuruus
ja laatu, rakennustapa sekä pihamaat ja puu-

tarhat otetaan huomioon, kuten Preussissa. Tämä
veromuoto soveltiui parhaiten käytettäväksi sel-

laisissa oloissa, joissa ei rakennusten vuokraa-
misen harvinaisuuden vuoksi voida ottaa vuokraa
tucton määräämisen perusteeksi, siis pääasialli-

sesti maaseutuoloissa ja pikkukaupungeissa.
3. V u o k r a n t u o 1 1 o V e r o. Talonomistajaa
verotetaan niistä vuokratuloista, mitkä hänellä

•on talosta tai mitkä hänellä paikkakunnalla val-

litsevien olojen perusteella voisi olla. Tämä vero-

muoto on teoreettisesti paras rakennusten verot-

tamistapa, mutta sitä voidaan kuitenkin menes-
tyksellä käyttää ainoastaan kaupunkioloissa.
Vero määrätään bruttotulon perusteella, josta

kuitenkin toisinaan saadaan vähentää eräät

menot, kuten kulumis- ja korjausku-stannukset
sekä vakuutusmaksut, mutta ei velkojen korkoja.

Tav. ei taksoitusta vuosittain uudisteta, vaan
arvioidaan keskimääräiset vuokratulot useam-
maksi vuodeksi kerrallaan. Tällaista veroa käy-
tetään m. ra. Baierissa. sellaisissa osissa Itä-

valtaa, joissa enemmän kuin puolet asunnoista
•on vuokralla ja osittain Preussissa .sekä Englan-
nissa, missä vero kuitenkin luonteeltaan on r:n
ja vuokraveron (ks. t.) välimuoto. 4. Raken-
nuksenarvovero. Vuokratulojen sijasta käy-
tetiiän toisinaan kuten WUrttembergissä, Bade-
nissa. Hessenissä ja myöskin Preussissa ennen
V. 1893 rakennuksen pääoma- tai kauppa-arvoa
rakennuksen tuottaman tulon mittana. Tällaisena
vero soveltim eritoten kaupunkioloihin, varsinkin
jos kaupunki on nopean kehityksen tilassa, jol-

loin rakennuksen pääoma-arvo yleensä nopeasti

vaihtelee rakennuksen tuottamien vuokratulojen
vaihteluiden mukaisesti. — Toisinaan, semminkin
entisinä aikoina, r. esiintyi myöskin pinta-

alaveron iks. t.) nuiodossa. Y. H.

Rakennusylihallitus ivirall. Yleisten raken-
nusten yliliallitus), ei-kollegiaalinen keskus-
Tirasto. jonka toiminta-alaan kuuluu : Suomen
valtion yleisten rakennusten (vira-stojen, koulu-
jen, sairaalain, vankilain, kasarmien, majakka-
laitoksen rakennusten) hoito ja ylläpito (korjauk-

set), senaatin mäUräyk-sestä valtion uutisraken-
nusten ehdottaminen ja niiden suorituksen valvo-

minen, vaadittaessa lausuntojen antaminen; r. on
myös virastojen neuvonantaja rakennusasioissa.

Helsingissä r.. maaseutukaupungeissa sen alaiset

lääninarkkitehdit (ks. t.) tarkastavat ja hyväk-
syvät rakennusten fasadit ja muutosehdotukset,
yhteisöjen rakennuksista ainoastaan kirkkojen
rakennuspiirustusten tarkastus ja työn valvonta

kuuluu r:lle. Säännön mukaan r:n alaiset työt,

Icirjallisten tarjousten perustalla, teetetään ura-

Icalla, r:n johdon ja valvonnan alaisina pysyen.

Korjaustöitil lukuunottamatta oli v:n 1914 meno-
arvio Smk, 210,93"):— . Tilijärjestelmä on kuu-
kautinen, vuositili helmikuus,sa. — Nykyisen,
vieläkin pienemmillä muutoksilla ja lisäyksillji

voimassa olevan kokoonpanonsa r, sai 1865. Ohje
säännön mukaan kuuluu henkilökuntaan : yli-

tirehtööri: 1 yliarkkitehti, 3 (nykyään neljän-

tenä Uudenmaanläänin rakennuskonttorin esi-

mies) ensimäistä arkkitehtia; 4 toista arkkiteh-

tia (Turun, Hämeen, Viipurin, Kuopion läänin-

arkkitehdit) ; 4 kolmatta (Oulun, Vaasan, Mikke-
lin läänin) arkkitehtia; 4 vanhempaa ylimää-
räistä arkkitehtia (palkkiovirkoja), niistä yksi

lääkintäliallituksen rakennuksia valvova; kone-

insinööri ; sihteeri : kanslisti (yliinäiiräisiä arkki-

tehteja kirjoissa; apulaisarkkitehteja tarpeen
mukaan). Lisäksi sotilaslaitoksen rakennusten
intendentti toistaiseksi on siirretty r :een, — Kuu
Suomi vv;n 1808-09 sodan jälkeen sai omanr:n,
n. s. intendenttikonttorinsa, tuli sen

ensimäiseksi johtajaksi it. Charles B a s s i

(intendenttinä 1810-24. ks. t.), Turun akatemian
kauniin juhlasalin rakentaja. Bassia seurasi

maamme ja Helsingin rakennustaiteessa kuuluisa

Carl Ludvig Engel (1824-40, ks. t.), tätä

.saks. Ernst Bernhard Lohrmann (1841-

65), jonka aikana rakennettiin Haka.sa!men hu-

vila, yliopiston laboratori- ja anatomiarakennus,
suoritettiin Nikolainkirkon lopettamistyöt y. m.

Intendenttikonttorin apulaisista. ,.konduktöö-

reistä" huomattavimmat olivat Gran-stedtit, isä

ja poika. Uudessa r;ssa Lohrmann oli ylitirelitöö-

rinä 1865-67, Carl Albert Edelfelt, joka

oli innokkaasti ottanut osaa viraston uudesta-

järjestämistöihin. 1807-69 (rakensi m. m. vanhan
asematalon ja kem. laboratorin). A. H. Dahl-
ström 1870-82 (töitä: ylioppilastalo, reaalilyseo,

vanha normaalilyseo, kaartin maneesi y. m.)

.

I. L. Lindqvist 1882-87 (useimmat suurimmat
vankilat, sotalaitoksen työt ja koulut ovat Lind-

qvistin aikaisia) ; seuraavat kotimaiset päälliköt

olivat O. S. G r i p e n b e r g 1887-1904 ja Ernst
Theodor Granstedt 1905-12. U-o N.

Rakentaminen, m. m. havaspyydyksen pano
paulalle siihen kuuluvine .seikkoineen (ks. Kalas-
tus, havaspyydysten valmistaminen). U. T. S.

Raketti (it. ' rocc7ie»o = sukkula), koje, jota

käytetään ilotulitukseen, merkinantoon, ja haaksi-

rikkoisia pelastettaessa. Iv:n pääosan muodostaa

lieriömäinen, paperista, pahvista tai metallista

tehty kotelo, joka on kiinnitetty sauvaan ja täy-

tetty helposti palavalla panoksella siten, että pa-

noksen sisään jää toisesta päästä avonainen aukko.

Tähän asetetaan sitten räjähtävää ainetta ja

valaiseva, useasti värillinen panos. Sytytys tapah-

tuu kotelon alapäästä ja r.-panoksen palaessa

syntyneet kaasut viskaavat r:n ilmaan korkealle,

jossa valaiseva panos syttyy ja hajoaa muodos-

taen kauniita tähtisateita, käärmekuvioita j. m. s.

Ennen käytettiin erikoisella tavalla valmistettuja

r:eja sota-aseina. S. S.

Rakitis ks. Riisitauti.
Rakkaudenateria ks. A g a p e.

Rakkaus on laajimmassa sielutieteellisessä mer-

kityksessä tuntevan olennon kiintymys eli mielty-

mys siihen, mikä hänelle tuottaa tyydytystä, kun-

han vain tämä mieltymys ei ole pelkkä ilontunne,

vaan yhdistää itseensä pyrkimyksen tyydytyst-ä

tuottavan svvn vahvistamiseen sekä samalla sen
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vhi runs«.unpaMi omitk^umiftm^ti. KorkeamiiiilU
KKtrilla r. kohoaa aelliiist^^si in y ö t ä t ii n t e i-

s r k s i osanotoksi toisen tuntevan olennon

Miniun tai iloon (stäli ja myötttilo). joku oi

ole vain puMlivista toisen tunteiden kuvastelu.i,

vaan johon liittyy luja pyrkimys l«r|>een ja tilai-

suuden niukiutn lurvuiimnan jn nuttamaun toista

olentoa. Korkeimmillaan r. saa yksiUiu vapaasti

antautumaan toisen olennon tai yleisen tarkiitus-

per&n byvitksi silläkin ulialla. että nntautujan
omat ahtaat edut joutuvat kärsimään. Varsinai-

sioiman siveellisen leimansa r. tälUiin saa siitä.

ettei i>e sokeasti kiinny johonkin rajoitet-

tuun elämänsisällykseen. vaan oikeuden-
mukaisesti ottaa huomioon kunkin eri per-

oonallisuudeu. rakastajan it.sen.säkin. olennaiset

tarpeet ja kunkin eri asian oman merkityksen
elämin suure.s.sa kokonaisuudessa.

K :'i r Viii aiheutu» monenlaisista Eielullisista

V.. , eli t«r|>eista ja kun sen esine voi

s«-k -.«ensä ettii laajuutensa puolesta suu-

resti vaihdella, niin r. luonnollisesti osoittaa suu-

ren paljotiden eri lajeja ja muotoja. .\ i s t i 1-

linen r. esiintyy kiintymyksenä sellaiseen.

mikä tyydyttää aistillisia viettejä ja tarpeita.

eritoten sukupuoliviettiä. Viimemainittu vietti

on myöskin sen rakkaudentunteen |>ohjuna. jota

nimitetään lemmentunteeksi 1. eroottiseksi

tunteeksi. Tämä tunne en kuitenkin jo monista
eri aineksista, henkisistäkin, yhdistetty ja saat-

taa kohottaa rakastavan yksilön olemuksen hyvin-
kin korkealle, ehkäpä sillekin asteelle, että hän
voi vapaasti luopua pyrkimä.stä rakn.staman.su

henkilön omistamiseen, kun hänestä tämän onni
nftyttU sellaista luopumista vaativan. Korkeim-
milleen r. kohoaa toiselta puolen sinä puhtaana.
kaikesta aistillisuudesta vapnnna pyrkimyksenä
oleraisuuden (lerikuvien I. ideojen ajatukselliseen

klaittilmiseen. jota Platon kuvaa (..platoninen

rakkaus"), ja toiselta puolen sinä koko persoo-

nallisuuden syvätuntoisena. täydellisen alttiina,

mutta kuitenkin persoonallisen olemuksen ytimen
«lilyttävtnä antautumisena, jota sanotaan .,kris-

tilliaeksi r:ksi". Esineensä alan puolesta r. voi

elia sidottu niinkin nlitaihin rajoihin, ettei se

ulotu henkilön oman yksilöllisyyden ulkopuolelle
iititerakkausi, mutta myötätuiiteena se voi laa-

jeta henkilön lähimmältä piiristä yhä yleisem-

mäkiii. niin että se lopulla kohdistuu poikkeuk-
setta kaikkiin tunnekykyisiin olentoihin 'perhe-.

»uku-, heimo-, isiinmannrnkkaiis. yleinen ihmis-
rakkaus, yleinen 1. universaalinen mvötätunnei.

Z. C.

TUikki IruotK. rack). ne laitteet, joilla raaka-
puu keskikohdaltaan kiinnitetään paikoilleen joko
mantoon tai tankoon. f. W. L.

Bakko, yleinen nimitys ruumiin pussimaisille
•äiliöille. olkooMfia i-i^-ältö nestemäistä (esim.

«appirakkoi t.ii fc;i.-i-iiiii li-i.i i-im. kalojen ilma-
rakko). — r :inaa on vakiin-
tunut jokni .1 merkitsemäjtii
virt-nr il.V'.! iko. t.p. J. J. K.

Bakkofisteli, virtsarakkoon johtava luonnoton
tiehyt, mikä saattaa olla joko synnynnäinen.
ta[>atiirmainen tahi rakon läheisyydessä olevan
taudillisen ilmiön •ynn>-ttAmä. ks. F i s t e 1 i.

M. on.
Bakkohalvaus ks. Virtsarakko.
B&kkojalkalaet (Phytoj,oda I. Thripida), ko-

rennoisiin ( Pscudoiicuroptcral kuuluvia 1-'J mm
pitkiä hyönteisiä, joilla on tav. 4 kapeaa molem-
min puolin ripsireunnista siipeä, lyhyeksi keila-

maiseksi imutorveksi muuttiineot suuosat ja omi-

tuiset tarttumaelimiksi mukautuneet rakot vii-

meisten jnlkanivelten päissä. Elävät usein suu-

rin joukoin yhdessä ja saavat viljelyskasveil-

lemme monasti tuntuvaa vahinkoa aikaan. Monet
synnyttävät, imemällä heinä- ja viljakasveis-

tamme nestettä tähkän alajniolelta. n. s. valko-

tähkiU, jolloin tähkä osaksi kuihtuu ja vaalenee.

Tärkein valkotähkiä synnyttävä rakkojalkainen
meillä on Aptinolhrips rufa. joka esiintyy heinä-

kasveilla, l.imuothrips ili iiticortii/: elää vehnällä,

rukiilla ja ohralla, tehden melkoista valiinkoa

imemällä niiden jyviä. Plii/xoinis rabiista ahdis-

tua herneontaimia, joiden latvat hyönteisen vai-

kutuksesta kuihtuvat. f. S-».

Rakkokasvain ks. C y s t a.

Rakkokatarri ks. \' i r t s a r a k k o.

Rakkokivet ks. Virtsakivet.
Rakkokouristus ks. Virtsarakko.
Rakkolanjoki. 1. Maatila Viipurin pitäjässä.

lUhellii Hovinmaan rautatieiusemaa. käsittiiji ny-

kyään 6 tilaa (osittain rälssi-, osittain vero-

taloja), 0,t] manttaalia, "tin.si lia. R:n kaakeli-

tehdas. — R. kuului 1700-luvun alulla Seseman-
suvuUe. Osa siitä sisältyi insinöörikapteeni Carl

Oppcrmanuio 1795 saamaan lahjoitusmaahan.
Vielä 1700-luvun lopulla K. siirtyi oston kautta
liovineuvos J. von der llovvenille. Myöheininin

se oli m. m. laamanni J. Paldauilla (k. 1833).

V :sta 1889 omistivat sen konsuli W. Dippell ja

arkkitehti E. Dippell. Nyk. omistaja (191.5)

rouva D. Dippell. A. E^.

2. Kaakelitehda.s R:n maatilasta palstoitetulla

palstatilalla, omistaja Rakkolanjoki k a-

k e I f a b r i k a.-li. (osakepääoma ja vararaha.sto-

770, .">00 mk.; toimeenpaneva johtaja eversti

W. Thesleff). — Kaakelitelitaan per. 1877 Venä-

jän alamainen N. Erher. 1889 se joutui konsuli

\V. Dippellille ja arkkitehti Edv. Dippellille. 19li4

nyk. o.-y :llc. Valmistus käsittiiä kaikenlaisia

uuni- ja seinäkaakeleita, arvoltaan 2.'}4,000 mk.
1014 (1880: 128.000 mk., 1900: 220,000 mk.).

Työväestö 140 henkeä (1914), asuu tehtaan huo-

neistoissa; eläkerahastossa 52,000 mk., sairaus-

apurahaslo. E. E. K.

Rakkolevä, ..m e r i h a u r a" (Fticus veaiculo-

Kii.s;. inuii:isiittoisiin ruskoleviin kuuluvan, poh-

joisissa meris.sä laajalti le-

vinneen sukunsa ainoa mei-

käläinen laji. Pohjaan kiin-

nittynyt, ruskea, sitkeä

sekovarsi on hyvin liuskot-

tunut. haarat 2-3 em leveät,

litteät, ehytlaitaiset, selväl-

lä keskisuonella varustetut;
pystyssä niitä kannattavat
parittaiset ilmarakot. Muna-
ja siittiöpesäkkeel ovat eri

yksilöissä, turvonneissa haa-
rojen päissä. R. on sekä
k<K)Uaan elia runsaudeltaan
meidän huomattavin meri-
levämme, lyounaisessa ja

osittain eteläisessil saaris-

toHsa fte kasvua monin pai

koin yli 1 m:n korkuisina. lukkoleva.
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vedenalaisina pensastoina. Suomen- ja Pohjan-
lahden perukoihin päin r. veden suolanpitoisuu-

den vähetessä tulee harviuaiseniniaksi ja pienenee

pienonoinistään. Pohjoisrajana lienee suunnilleen

Merenkurkun saaristo, ka,svin korkeus on siellä

tuskin 10-15 cm. Et«lä- ja lounaisrannikoillamme
tapasi monin paikoin myrskyn maalle heittämiä

r:iä (ja muita merileviä) useita metrejä leveinä,

kymmeniä metrejä pitkiuä, polvenkorkuisinakin
valleina, joita hyvällä menestyksellä voidaan ve-

dättää pelloille lannoitukseksi. Esim. Ruotsin ja

Saksan Itämeren rannikoilla tätä harjoitetaan

suuressa mittakaavassa. /. V-s.

Rakkomato ks. Heisimadot.
Rakkopensas ks. Colutea arborescens.
Rakkorohtuma ks. Herpes.
Bakkosuiset i Physostomi). luukalojen ala-

lahko, saanut nimensä siitä, ett.ä uimarakko on
pysyvästi kapean ilmaputken välityksellä syn-

tymäpaikkansa, nielun yhteydessä. Eväruodot
enimmäkseen pehmeitä viuhkaruotoja. Vatsaevät
rintaevien takana. Ryhmään kuuluu suurin osa

meidän kaloistamme, m. m. särki-, lohi- ja silli-

kalat, hauki, ankerias y. m. /. V-s.

Rakkotauti ks. Virtsarakko.
Rakkoteräs, pinnaltaan rakkoinen sementti-

teräs, vrt. R a u t a.

Rakkotulehdus ks. Virtsarakko.
Rakkula, pieni rakko. esim. ilmarakkula 1.

keuhkorakkula.
Rakkulamato. rakkomato. ks. Heisimadot.
Rakkulaiohtuma ks. Herpes.
Rakkulatauti ( pcmphigtts, pompholyx), iho-

tauti, jossa erillisiä, suuria vesirakkoja nousee
punoittavalta pohjalta ihoon tai limakalvoihin.

Räköczy [räkOtsi], kuuluisa, 18:nnella vuosis.

sukupuuttoon sammunut unk. aatelissuku, jonka
jäsenistä muutamat olivat Siebenbilrgenin ruhti-

naita.

1. György I (1591-1648); tuli 1630 Bethlen
GdboriQ jälkeen Siebenbilrgenin ruhtinaaksi : teh-

tyään 1643 liiton Ruotsin ja sitten myöskin
Ranskan kanssa Itävaltaa vastaan hän ncstatti

melkein koko Unkarin kapinaan, lähestyi Press-

burgia ja auttoi Lennart Torstenssonia Bruunin
piirityksessä, mutta suostui Turkin vaikutuk-
sesta aselepoon, jota seurasi 1645 Linzin rauha,
jossa Unkari sai u.skonvapauden. R. suuria lääni-

tyksiä ja valtakunnanruhtinaan arvon. Hänen
päiväkirjansa julkaisi Koncz (Erdölyi Muzeum,
1900). [Szilägyi, „Georg R. I im Dreissigjährigen
Krieg".]

2. György II (1621-60K edellisen poika
ja v:sta 1648 seuraaja Siebenburgenin valta-

istuimella; sai Turkin avulla myöskin Mol-
dovan ja Valakian yliherruuden, mutta kun hän
vasten sulttaanin tahtoa teki liiton Ruotsin
kuninkaan Kaarle X:n Kustaan kanssa Puolaa
vastaan, julistettiin hänet Turkin %'aatimuksesta

1657 kruununsa menettäneeksi, mutta tunnustet-
tiin säätyjen puolelta pian uudelleen hallitsijaksi:

joutui 1660 tappiolle taistelussa turkkilaisia vas-

taan ja kuoli haavoihinsa.

3. Ferenc II il676-1735), unk. vapauden-
sankari, edellisen pojanpoika; kasvatettiin Itä-

vallassa katoliseen uskoon, mutta liittyi, asetut-

tuaan asumaan Ylä-Unka rissa oleville tiloilleen,

itävaltalaisviholliseen unk. puolueeseen; vangit-

tiin sen johdosta, mutta pääsi pakenemaan Puo-

laan, mistä palasi 1703 ruvetakseen johtamaan
sam. V. syntjnyttä suurta Unkarin kapinaa

;

taisteli keisarillisia vastaan vaihtelevalla menes-
tyksellä ja i)ääsi myöskin Siebenburgenin ruhti-

naaksi, nmtta joutui 1708 ratkaisevasti tappiolle,

minkä jälkeen pakeni ensin Puolaan ja sitten

Ranskaan siirtyen sieltä Turkkiin, missä eli vii-

meiset vuotensa Rodostossa (Väh.-Aasiassa). Unka-
rilaiset pitävät hänen muistoaan suuressa kun-
niassa; hänestä on saanut nimensä n. s. Räköczyn
marssi (ks. K u r u c) ; v. 1906 siirrettiin hänen
tähteensä Konstantinopolista Unkariin. R. on
kirjoittanut ,,M6moires sur les rövolutions de
Hongrie" (1739) ja elämäkertansa, joka on tun-
nettu nimellä „Confessio peccatoris" (1746),

hänen kirjeitänsä y. m. on julkaistu teoksessa

„Archivum Räköczianum". [R:n elämänvaiheita
ovat esittäneet Thaly. Angyal, Horn y. m.] J. F.

Räkos [räkos], alue Unkarissa, Budapestin
ulkopuolella, Tonavan vas. rannalla, oli ennen
autiota aroa, nyk. siellä on useita uutisasutuk-
sia (R.-falva, R.-Palota, R.-Keresztär, R.-Szent-

Mihäly). R:n kentällä 1286-1540 pidettiin monet
Unkarin valtiopäivät. Huhtikuussa 1848 siellä oli

taisteluita unkarilaisten ja itävaltalaisten välillä.

Rakosi [räkoiij. 1. Jenö R. Is. 1842), unk.
sanomalehtimies ja kirjailija, julkaissut joukon
näytelmiä, joista mainittakoon murhenäytelmät
„L''äszl6 V" (1866). ,,Endre 6s Johanna" "(1886)

,

huvinäytelmät ..Aesopus" (1866), „Ida" (1883),

hist. näytelmä ..Kirälynek harca" (,,Kuningatar-
ten taistelu". 1890), satunäytelmä ..A bolond"

(.,Hullu". 1898) ; lisäksi useita kansannäytelmiä

ja operetteja. Vv. 1875-81 R. oli Budapestin
kausanteatterin johtajana. Erittäin taitavana ja

vaikuttavana sanomalehtimiehenä R. kuitenkin
on saavuttanut suurimman merkityksensä. Oltuaan
sanomalehtiuralla jo v;sta 1867. hän 1881 perusti

Unkarin suurimman valtiollisen lehden, ,.Buda-

pesti Hirlap"in. jonka päätoimittaja, sekä 1896

2 pennin iltalehden ..Esti fijsäg"in. — 2. Vik-
tor R. (s. 1860), kirjailija, edellisen veli ja

hänen peru,stamansa ..Budapesti Hirlap"in toi-

mittajia; julkais.sut m. m. romiianit ..Egy falusi

Hamlet" („Maalais-Hamlet", 1887). „T6Ii rege"

(..Talvinen tarina". 1892), Polgärhäboru" (..Kan-

salaissota", 1897), novellikokoelmat ..Rejtett

ffozkek" (..Piilopesiä", 1891), ,.Korhadt fake-

resztek" (,,Lahonneita puuristejä", myös suom..

1899), näytelmän ..Aranylakodalom" („Kulta-

häät", yhdessä L. Beöthyn kanssa. 1898). Suurta
suosiota ovat saavuttaneet varsinkin R:n ter-

vettä ja iloista huumoria uhkuvat kertomukset

ja ..lastut". Y. TT.

Rakoäänteet ks. Spirantit.
Raksi I ruots. stropp) . lyhyenläntä köyden-

kappale, jonka päät ovat toisiinsa yhdistetv"t joko

solmulla tai pujokkeella. R:ia käytetään väki-

pyörissä tavaroita ja esineitä nostettaessa y. m.
Rakuuna (ruots. ja ransk. dragon, < lat.

draco - lohikäärme) , kevytaseinen ratsumies. Ni-

mitys johtuu siitä, että r:illa alussa oli asee-

naan lohikäärmeen päätä muistuttavalla perällä

varustettu pyssy, ja tuli käytäntöön hugenotti-

sotien aikana. R:illa oli kevyempi a.sestus kuin

ratsuväellä yleensä ; ne taistelivat tav. jalan

käyttäen hevosiaan pääasiallisesti kulkuneuvoina.
30 vuotisen sodan jälkeen r:t sulautuivat muu-
hun ratsuväkeen. {M. v. H.)
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B&kuunarykmentti on kokoon(>aiitii 6 psknil-

ro " 1 r :<>i8tu oviit nmiiiittaviiiumit
»•> - im Savun rakuuiiut. Karjalan
ntk.,.......; ., . .....iiuinun rukuuiiut. V. U>01 linjoi

ti-tu.-»a Sui lueii sotavae-i>ä oli ..Suomen ri;-

k u u n :i r \ i. III ^ Il t t i". inuixUistcttu 1S90 \\e'\-

s*u «-• ideu polijiille tarkkaampuja-
pa(alj>'< lo. Ryknieiitiii kiisuriiiit sijait-

sivat l^p|>r<'iiranuassa. il. r. H.

Bakverc isaks. Ht-amfccTjJ. ven. Ye^enbrrii.

enneu Kakohori, piirikuuuankaiipuiiki Virossit.

VirumauUa. Narvan ja Tallinnan välillii rautn-

tien varrella: ö.Syo as. (191^*. joista yli puolet

virolaisia. — Luterilainen P. Kolminaisuuden
kirkko il69Si. kaupungin vieressii olevalla vuo
relU riturikunuun linnun mahtavat rauniot.

Muutamia kuuluja, sairaala. Kauppa mitätön.

teolli^uus niiuikäiin. — R:n linnan rakensi Val-

demar II I22U ja kaupungin lil4. Veniiläiset

piirittivfit 1:107 turhaan K:ea. saivat sen seur. v.

kahdek.'>i päiväksi haltuunsa imenettäen .'>.U00

ni<e£täi. R. oli kukoistava kauppakaupunki 1300-

ja 1400-luvuillu. Pontus de lu liardie ja Kaarle
Henrikin|>oika llurn valloittivat K:n 1.~<S1 mars-
»ittuaan si tajoukkoiueen jäätyneen Suomenlahden
yli. Muistoksi lt:n ja muutamien muiden Airon
linnojen valloituksesta sekä Karjalassa sumuihin
aikoihin saaduista voituista Juhana sam. v. ko-

rotti Suomen suuriruhtinaskunnaksi. E. E. K.

S&leigh [rijti]. kaupunki Yhdysvalloissa.

Pohjoi>Carolinan pääkaupunki, melkein keskellä

valtitta ratojen risteyksessä; 19.218 as. ItOlO:

1900 13.643. joista 5,721 neekeriä». — Valtion

kapitoli r. m. julkisia rakennuksia: Pohjois-

Carolinan maatalous- ja teollisuusopisto. kaksi

neekeri-universityil lyhteensil 996 oppilasta

1908-09) y. m. oppilaitnk.-ia. museo, useita kir-

jastoja. Pre testanttisen piispan istuin. Puuvilla-.

laDDoitusaine-, puutavurateollisuutta. konepajoja
V. m. Lehtitupakka- ja puuvillakauppaa. — Per.

'l7»2.

Balelgh /r«i/. Sir Walter (15.52 1618),

en^M. löytöretkeilijä; taisteltuaan 1369 Ranskan
hufienottien riveidiiä R. otti osaa I.')78-79 erilii-

•«ou enpunjnlaiKia vastaan .\tlantilla tehtyyn lai-

vajitnretkeilyyn ja l.'>80-81 Irlannin kapinan
kukistamiseen: Haavutti Eli^ahet kuiiin(.'utturen

«uuren suosion ja sai häneltä 1.'>H4 oikeuden val-

inta tuntematlomiu maita; lähetti tämän penis-

tuknella Useita retkikuntia Pohjoiti-.Vmeriikkaan

koettaen perustaa siirtoaHutu.sta nyk. Pohjois-

Caroliniuin ja antaen näille M-uduille neitseellisen

kunincnttareuHa kunniaksi nimen Virginia; nämä
ensimuis«-t enpl- kolonisatsioniyrityksirt eivät kui-

tenkaan onnixtuneet. Sittemmin R. otti tehok-

kaaoti o«aa taiHteluihin Espanjaa vastaan ja teki

I.S0.5 löytöretken (^iiiayanann etsien tuota siihen

aikaan uoein mainittua tarumaista kultamailta
Eldoradon; tuli IflOO .Jerseyn kuvernööriksi, mutta
menetti tämän virnii ja muut etunsa .Jaakko I :ii

nou>tiia vnltnistnlmelle 1603. vieläpä hänet veilet-

liin oikeuteen "vyteltynä salavehkeilyistä ja tuo
mittiin kuolemaan siim. v. Tuomiota ei piintii

tSytlnlMn. mutta R:n täytyi olla vankeudessa
13 vu'.tta. jona aikana hän kirjoitti teoksensa
..Hi«tory o( the «orld" M730i. piiiistyään vitpauksi

R. lähti 1617 uudelle retkelle Tiuayanaan, mutta
kun erB» hänen alipäälliköiiitiinHä oli vasten
kieltoa ryhtynyt taixteluun siellä aauvien espnn-

I jaluisten kanssn, vangittiin R, kotiin tultuaan

;

ja mestattiin. Hiin tuli tunnetuksi myöskin

j

runoilijana sekä valtiollisia ja kansantaloudellisia

kysymyksiä kasitteleviinä kirjailijana; kootut

]

teokset julkaistu 1S29 ja 1S57. [Edvvards. ..Life

OI Sir \\alter K.", de .Selincourt. ..(.ireat Haleij;h".]

J. F.

RallentAndo /In')!-} (< lyh. rall. it. lento =

hitaasti), miis., vähitellen hidastuen.

Halli, Bern et ri OS (s. 18441. kreik. poli-

tikko; toiminut professorina ja asianajajana

Ateenassa ; ollen vaikutusvaltaisimpia puolueen-

johtajia edustajakamarissa li. on ollut useita

kertoja ministerinä. )>äiiniiiiisterinä 1897, 1903,

1905 ja 1909.

Ballidae ks. L i o j u k a n a t.

Rallus ks. K a n t a k a n u.

Bam /-''-/. Lassi T o r s t e n i n p o i k a

ik. Iö96i. suom. aatelismies. Brödtorpan herra,

oli vouti Torsten Salomoniniiojan poika, maini-

taan 1065 suom. ratsumiesten ratsumestarina

Tanskan sodassa, otti 1580 osaa Käkisalmen pii-

ritykseen ja määrättiin valloitetun linnan pääl-

liköksi, jona torjui veniiliiistcn useat yritykset

.sen takaisinvoittamiseksi. V. 1583 hiin vauhuu-
ten.sa tukia pyysi eron tuosta vastuunalaisest.i

vira.sta. Vuosina 1567-93 K. mainitaan Hattulan
kihlakunnan tuomarina. Oli nainut .\rvid Stäl

annin Elina sisaren. R:ia on joskus nimitetty
tJripsfoliksi. K. (!.

Kama ihepr. /i<i-r<7wi(( = korkeus, kukkula), ta

vallinen paikannimi Palestiinassa. Tunnetuin sen

niminen paikka oli Benjaminin alueella, läliellii

Pohjoisvaltakunnan ja .luudan välistä rajaa;

siihen rakensi 15a'sa linnoituksen, jonka Aasa
vuorostaan hävitti (1 Kun. 15i7 ja seur.). Sitii

vastaa nykyinen er-Räin kylä 9 km:n päässä

pohjoiseen .Jerusalemista. Missä se R.. joka oli

.Samuelin koti- ja asuinpaikka (1 Sam. li; löu),
sijaitsi, ei varmasti tiedetä. Vielä mainitaan
R. -nimisiä paikkoja Gileadissa (2 Kun. 820). Asse-

rin (.Jos. 19so) ja Xaftalin (Jos. 19j,) aineilla

sekä Nepebissä I. Etelämaassa (Jos. 1%).
Ar. II.

Ramabai, pundiitti. int. bramiinin tytär. joka.

verrattain hyvän sivistyksen saaneena aivan nuo-

rena joutui leskeksi, aloitti kristinuskoon kiiiin-

nvttyään 1889 snureiiinoiseksi paisuneen toimin-

nan Intian sorrettujen leskien liyväksi. kooten
suuret joukot leskiii (varsinkin lapsileskiä. muttii

vanhempiakin) liihcllii Poonaii kaupuiikia oleviin

tnrvakoteihinsa. f'. P.

Ramadan f-M'nj larab. > turk. Kamnsnn),
inuhameltilaisen kuuvuoden 9;» kuukausi, jonkii

kestäessä islamin tunnustajat paa4*toovat aamu-
hiimystä auringonlaskuun saakka. K. T-t.

Ramajana 1. Tt A m il y a n a ks. Intian k i e-

1 ' t j:i kirjallisuus, palstji 1028.

Ramasan ks. Ramadan.
Rambaud fnilm'/, Alfred Nicolas (1842-

1905). ransk. historioitsija; toimittuaan lyseon-

ja yliopistonopf^tlajana Ranskan maaseudulla R.
tuli 1879 kahiiietlipiiiilliköksi opetusasiain minis-
teriöön, 1883 professrriksi Sorliorineeii ; valittiin

1895 senaattiiu. oli 1896-98 opetusasiain minis-
terinä M<-linen ministeristössä; teoksia: ..I/empire
(,'ree au X. sieelc. ronstantin PorpliyroK^^ni^fs"

(1870). ..L» dominution franeaise en Allenianne,

1792-18H" (1873-741. ..La Russie <'-pii|iie" (1876),
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„l''raucais et. Kusses. Moscou et Söbastopol" (1877),

„Histoire de la Russie" (1878), ,,Hist,oire de la

civilisation fraii(,':use" (1885-87), ,,Histoire ile la

civilisation contcmporainp en France" (1888),

..La France culuniale" (muiden kanssa, 188()),

..Jules Ferr.v" (1!)II3), romaani ,,L'anneau de
Cösar" (1893) ;

yhdessä Lavissen kanssa julkais-

sut, suuren ylci.sen historian ,,Histoire g6n6rale

du TV. siccle jusqu' ä nus jours" (1893-1901).

J. F.

Rambert /rälxVr/. E u gi^ n e (18oO-8(i), ransk.-

sveits. kirjailija ja kirjallisuushistorioitsija.

Julkaissut: ,.JIadarae de Stael" (1857), ,,Les

Alpes suisses" (1865-74), ..Alexandre Vinef
(18761. .,l';crivains nationaux"' (1876), y. m.
Rambouillefn [räbuije'n] hotelli (ransk. 116-

tel dc liamboiiillct). eräs pariisilainen. 1617-45

suunnan antajana ollut kirjallinen piiri; saanut
nimensä kokouspaikastaan markiisitar de Ram-
bouillefn palatsista.

Rameau [mO'], Jean Philippe (1683-

1764), ransk. silveltäjä ja musiikkiteoreetikko.

Toimi urkurina sekä Pariisissa että muuta-
missa maaseutukaupungeissa. Asettui 1723 lopul-

lisesti Pariisiin ja saavutti siellä vähitellen täy-

den tunnustuksien kansallisen oopperatyylin kehit-

täjänä(ks. Lully). Sävelsi myös kuvailevilla otsi-

koilla varustettuja pianokappaleita sekä kantaat-

teja ja motetteja y. m. Julkaisi useita pianopedago-

gisia ja teoreettisia teoksia. Huomattavin on hänen
uraauurtava sointuoppinsa (..Traitfi d'harmonie"'.

1722). jossa ensi kertaa esitetään oppi kolmi-

sointujen käännöksistä ja sointuihin (septiminä

tahi sekstinä) liittyvistä riitasävelistä. R:n koot-

tuja teoksia on äskettäin alettu julkaista (Saint-

Saens ja Malherbe)

.

/. A'.

Ramee, Louisa de la (O uida) (1840-

1908), engl. kirjailijatar. Hänen lukuisista

romaaneistansa ovat tunnetuimmat : ..Under two
flags". ,,Puck". ..Two little wooden shoes", ..In

a Winter city", ..In Maremma" sekä lastenkirja

..Bimbi". H. Kr-n.

Ramee, Pierre de la ks. Ramus.
Ramie l-mV], k i i n a n r u o h o (Bceh meriä

nirca), Japanista ja Kiinasta kotoisin oleva

uokkosheimon kasvi, nokkostamme muistuttava,
mutta pehmeäkarvainen ja lehdet alta melkein
hopeanvalkeita. Lajia on jo kauan viljelty koti-

maassaan ja Itä-Intiassa. Sen hyvin lujista, val-

keista, silkinliohteisista niinisyistä valmistetaan
erityisten menetelmien avulla lankaa ja siitä eri-

laisia kangastavaroita y. m. Valmistus tapahtuu
nykyisin suurin määrin myös Euroopassa, jossa

m. m. ramie-alusvaatteilla on ollut suuri menekki.
il. L.

Ramillies [ramijjV]. kylä Belgiassa Bra-
bantin maakunnassa; täällä voitti 23 p. maalisk.
1706 engl. Marlborough Villeroi'n johtamat rans-

kalaiset.

Ramle (Er-Ramle), kaupunki Palestiinassa,

Jerusalemin sandzakissa, .Jaffasta kaakkoon
rautatien varrella ; n. 5.000 as. — Moskeioja.
fransiskaaniluostari. — Viinin y. m. viljelystä.

— Per. 716 j. Kr., oli ennen ristiretkiä Palestii-

nan kukoistavin kaupunki. Rtn luona Balduin IV
voitti sulttaani Saladinin.

Ramolino [''], Maria L e t i z i a, Napo-
leon I :n äiti ks. Bonaparte.
Rampolla [-o'-], M a r i a n o, Tindaron mar-

kiisi (1843-1914), roomal. kardinaali. Vanhasta
sisialaisesta aatelissuvusta polveutuva, Accademia
dei Nobili'ssa Koomassa kasvatettu R. astui kohta
papiksivihkimisen jälkeen paavillisen kuurian
palvelukseen. \'arsinaisiin valtiomiehen toimiin
hän pääsi puuttumaan, kun hänet 1875 nimitet-
tiin nuntiuksen neuvokseksi Madridiin. Toimit-
tuaan välillä jonkun aikaa Roomas.sa hän oli itse

Ilerakleian arkkipiispaksi nimitettynä nuntiuk-
sena Madridissa 1882-87. Viimemainittuna vuonna
liänet ylennettiin kardinaaliksi ja paavilliseksi

valtiosihteeriksi. Tässä asemassaan R. vaikutti
vuosien vieriessä yhä tehokkaammin Leo XIII:n
politiikkaan, johtaen sitä ranskalais-ystävälliseen
suuntaan. Leo XIII:n kuoltua 1903 pidetyssii

paavinvaalissa hän olisi ilmeisesti saanut enim-
mät äänet, jollei Itävalta olisi vastalauseellaan
tehnyt hänen vaaliaan mahdottomaksi. Senjäl-

keen hän vetäytyi yhä enemmän syrjään valtiolli-

sesta elämästä. A. J. Pii.

Ramponeerata (it. rampognä're = nuhdella,

ojentaa I. v:(hingoittaa, särkeä.

Ramppi (ransk. rampe). rinne, viettävä ajo-

tie jonkin rakennuksen edustalle; katsomoon päin
olevii, valaistuslaitteilla varustettu näyttämön
reuna.

Ramsay [sej, aatelissuku, alkuisin Skotlan-

nista, jossa tuli hyvin kuuluisaksi ja josta se

levisi Englantiin, Ranskaan, Venäjälle ja Ruot-
siin. Hans R.. joka a.stui 1577 Ruotsin palve-

lukseen, tuli Suomen aatelislipun päälliköksi ja

sai maassamme laajoja tiluksia. Tämän pojan-

poika Klas (k. 1683) tuli suvun toisen suoma-
laisen. 1879 sammuneen haaran, ja Anders Eerik
(k. 1735) toisen, vielä elossa olevan haaran kanta-

isäksi.

1. Anders Henrik R. (1707-82). vapaa-
herra, sotilas ja virkamies, palveli LTudenmaan
rakuunarykmentissä v:een 1734, jolloin lähti

Ranskan sotapalvelukseen. Palattuaan 1741 koti-

maahan R. kohosi kapteeniksi ja 1749 eversti-

luutnantiksi. Valtiopäivillä, joihin otti osaa

V :sta 1750, hän esiintyi innokkaana hattupuolueen

vastustajana. R :ta epäiltiin hovipuolueeseen kuu-
luvana osallisuudesta kuningasvallan laajenta-

mista tarkoittaneisiin juoniin; vältti 1756 vainon,

pantiin kuitenkin 1758 syyttee.seen. mutta vapau-

tettiin. Määrättiin 1765 Savon ja Kyminkarta-
non läänin maaherraksi, korotettiin 1766 vapaa-

herraksi ja ylennettiin 1769 kenraalimajuriksi.

Oli Kustaa III :n auttajia v;n 1772 vallan-

kumouksessa ja sai senjohdo.sta runsaasti suo-

sionosoituksia, m. m. hänet nimitettiin Loviisan

j-likomendantiksi. Maaherran virkaa hoitaessaan

hän 1773 joutui riitaan Elimäen rälssitalonpoi-

kien kanssa, jotka vaativat asemansa paranta-

mista, ja kukisti sotaväen avulla syntyneet rau-

hattomuudet. Kun valitukset eivät lakanneet, niin

kuningas siirsi K:n Hämeen-Uudenmaan läänin

maaherraksi, missä virassa oli v;een 1776. R. oli

tunnettu tavattomista ruumiinvoimista. kiihkeästä

luonteesta ja loisteliaista elintavoista. Omisti

u.seita tiloja, niiden joukossa Espoon kartanon.

2. Anders Wilhelm R. (1777-1808). soturi,

edellisen veljenpojan poika, palveli Svean henki-

kaartissa v;eeu 1799, sekä, lähdettyään Italiaan,

Napolfn armeiassa 1799-1801. Oli v":sta 1805 kap-

teenina Hämeenlinnan jalkaväkirykmentissä ja

valittiin ennen pitkää Ruotsin sotilasakatemian



143» Ramsay 1440

jbenetui. Sodan syt.vttyA 180$ häo kutsuttiin

pal\ ' ' -'kuntaau, otti tchokkaiisti osau

:>i'. tl johtaeu kt'>ku>t«a suoiimluis-

trD i> vu yli. l<e\ oulaluleu tnistoluu

jtlkrvn IIII vieiniiäu Tukhulmiian viliol-

liavlta t - lippuja, jolloiu liiiiiet rleiiuft-

tiin majuriksi. Seurasi yliajutanttiua VeJ^^-

sarkiM i.>iikl,oiii .^iiKiii.-^ii kf^iik. 1808, kaatui

Ijc: • -läessiiäu periiy-

ty»

:

, ! . : u veljeiiusä (ks.

««ur.) on kuvattu Hunebergin runossa .,Matka-

miehen nikv".
3. Carl' Gustaf R. (1783-1808), soturi,

edellisen veli, oli v:sta 1801 upseerina Uuden-
maan rakuunarykmentissii. \:n 1S08 sodan sy-

tyttyä palveli toisen bripidiu ajutanttina. Osoitti

urhoollisuutta useissa tilaisuuksissa, ennen muuta
Siikajoen taistelu&sa. Teki Lapuan taistelussa

heinKk. 14 p., johtaen porilaista jiiäkurikoiiippa-

niaa, byökkiiyksen kyläii vastaan, jolloin liauvoit-

tui kuolettavasti.

4. .\ n de rs Edvard R. (1799-1877), vapaa-

her- ' --ili, edell:n serkku, yleni ven. sota-

Tu. niksi 182ö, miiäriittiin 1827 Suonien

ofni-.-i ..;... -nan v. t. piiiilliköksi. sekä tuli.

kohottuaan rvi-rstiksi, Suonien kaartin päälliköksi

1S29. Johti kaartia sen ottaessa 1831 osaa Puo-

lan kapinan kukistamiseen. R. oli osallisena sekä

Sucmen meriväen ettU Venäjän tarkka-anipuja-

]>ataljo(>nien jUrjestumises.sä ja nimitettiin 1838

viimemainittujen joukkojen tarkastajaksi. Mää-
rftttiin 1848, .«äilyttjien entisen virkansa. Suonien

ylisotaoikeuden puheenjohtajaksi. R., joka oli

ylennyt kenraaliluutnantiksi, sai Itämaisen sodan

aikana 1854-55 tehtUvilkseeu johtaa Helsingin ja

Turun välisen rannikon puolustusta. Korotettiin

vapaaherraksi 1856 ja nimitettiin Venäjän krena-

tierijoukkojen komentajaksi, tuli 1858 kenraali-

ajutantiksi ja 1850 kenraaliksi. Oli 1862-63 ven.

joukkojen komentajana Puolassa, nimitettiin sota-

konseljin jäseneksi 1866, Varsovan sotilaspiiri-

pUllikön apulaiseksi 1867 ja valtakunnanneuvos-

ton jäseneksi 1873. Niin kuuluisaa nimeä kuin

R. ei kukaan muu suomalainen ole saavuttanut

Venäjän sotapalveluksessa. K. \\'. K.

5. Anders Custaf R. (18321910). liike

mieti ja kirjailija, edellisen veljenpoika, eli

vuosikausia ulkomailla, vanhoilla pUivilliUln

kotimaassa. Aloitti 72-vuotiaana kirjailijatoi-

mensa. jonka tuloksena oli 8-osuinen. suurta

suosicta saavuttanut muistelmateos ,.Kr&n barna&r
tili silfverhir" 1 1904-07); lyhennettynä suomen-
noksena se on ilmestynyt nimellä ..Muistoja lap-

«en ja hopeahapsen". Suunnitteli laajaa, histo-

riallisten romaanien sarjaa ..Oenom .sekler" josta

Tain kaksi nidettä ennätti ilmestyä (1908-09).

6. Oeorg Edvard R. (s. 1834), vapaaherra,
kenraali, R. 4:n poika, tuli 1801 aliluutnantiksi

ja Suomen kenraalikiivern5fjrin ajutantiksi, 1869
everstiksi ja 1870 kolmannen ven. krenatieri-

tarkka-ampujapataljrK nun komentajaksi sekä 1871

keioarin »iviixnjiitaiitiksi. R. määrättiin 1874

Suomen kaartin komentajaksi ja johti pataljoo-

naa Turkin Mi<la««a 1877. sodan ensi vaiheiden
aikana. Nimitettiin Oornyi Dubnjakin taistelun

jilkeen .Sem<-novin kaartin pnälliköksi ja otti

oaaa m. m. PU-vnan piiritykseen ja .Sofian val-

loitukM-rn. .M iiii rätti in 1878 kenraalimajuriksi
keisarin seuriiei-neen. Nimitettiin Suomen sota-

väen päällikiiksi ISSO, yleni 1886 kenraaliluutnan-

tiksi. Otettuaan oron 1902, kun Suomen sotjiväki

lakkautettiin, R. sai kenraalin arvon.

7. August U. (S. 1859), pankinjohtaja,

R. 4:n veljenpoika fil. kaiui. ISSO. fil. lis,

ja toht. 1SS2. Toimi koiiliialuUa. ollen v:8ta

1882 Helsingissä oppilaitoksen Nya svenska

lUrovärket matematiikan opettajana ja v:sta

1883 johtajana. Erosi ISStä kouhialalta siir-

tyen Suonien kaupunkien hypoteekkika-ssau toi-

meenpanevaksi johtajaksi. Määrättynä 1892

vakniitustarkastajaksi hoiti tätä virkaa v:eeu 1901.

Oli jäsenenä tai puheenjohtajana useissa komi-

teoissa, kuten komiteassa voimistelunopetuksen

järjestämi.seksi 1891. pankkilakikomiteassa 189(5,

rautatiekomiteoissa 1897-99 ja Uill7-0S ja työväen-

lainsäädännön tarkastuskomiteassa 1906-08. Nimi-

tettiin toukok. 1901 senaatin kauppa- ja teollisuus-

toimituskunnan päälliköksi, sai eron senaatista

syyskuussa sain. v. Kitaristou ja aatelin jäse-

nenä R. oli kuikilla sUätyvaltiopiiivillä 1885-1906

ja ou kuulunut ritarihuoneen johtokuntaan v-.sta

1891. Tuli 19U2 Suonien teollisuudenhiirjoittajaiu

keskiuäi.sen palovakuutusyhtiön toiiiiitusjolita-

jaksi, oli toimihenkilönä useissa teollisuusjärjes-

töissä ja -yrityksissä, esim. Suonien paperiyhdis-

tyksen puheenjohtajana ja Borgströniiu tupakka-

tehtaan toimeeniianevana johtajana. Valittiin

Yhdyspankin johtajaksi maalisk. 1913. R. on
matkailijaliikkeeninie perustajia ja huomattavin
edistäjä. Julkaissut oppikirjoja ja lukuisia kirjoi-

telmia kasvatusopin alalta sekä teollisuutta,

vakuutus- ja eläkelaitoksia ja sairaskassoja kos-

kevista kysymyksistä y. m. — R:n puoliso

J u 1 I y R., omaa sukua Ekström, on tunnettu

genealogisena tutkijana, jolta alalta on julkais-

sut laajan ja tärkeän teoksen ..Frälsesläkter i

Finland intill .Stora ofreden" (I 1909, II 1911).

K. W. R.

8. Willielm R. (s. 1865), geologi, edellisen

veli, yliopp. 1882, fil. kand. 1884, fil. li.s. 1887,

dosentti 1888 sekä geologian ja mineralogian pro-

fessori v:sla 1899. R. on liarjoittanut opintoja

Tukholma.ssa, Pariisissa, Miinchenissä ja Heidel-

bergissa, joilla ajoilta hän on julkaissut useita mi-

ncralogisia lutklmuksia. Mainittavin niistä on väi-

töskirja „t,M)er die .\psorption des Lichtes im Epi-

dot von Sulzlinclithiil" (1887). R. on tehnyt useita

tutkimusmatkoja Kuolhuiiileniiniiuille. Aunuksen
Karjalaan ja Kanlnin iilonilniaalle. Näiden matko-

jen runsaat tulokset ovat julkaistut ,.Fennla"ssa ja

sisältävät mineralogisia, petrografisia, kvartääri-

geologisia ja jialeontologisia kuvauksia. Tärkeim-
mät ovat kuvaukset Kuollun Lujavr-urtin ja

Uniptekin tunturien harvinaisista nefellinisye-

niittiviiorllajelHta. Kirjoittanut laajan oppikirjan

,.Geologian perusteet" (l:neii pain. suom. ja ruots.

1910. 2:nen pain. ruots. 1913). E. ,V-»icn.

Ramsay främzi/. Sir .^ n d r e w CI r o m b i e

I1H14-91), eiigl. geologi, Englannin geol. toimiston

johtaja ja samalla T.outoon vunrlopiston profes-

sori. Hänen tärkeimmät teoksensa koskettelevat

Elclä-Eiiglannin ja \Valesin gciiloglaa. l<:n esit-

tämillä lodist uksilla Waleslssa ja Skotlannissa

vallinneesta jääkaudesta oli suuri merkitys sil-

loin väiltelynalalsiTia olleen jiiiikauslteorian voi-

tolle Jiääsyyn. Mainittavat ovat myöskin hänen
laatimansa geologian ja fyysillisen maantieteen
oppikirjat. E. M-nen.
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WiUiam Ramsay.

Ramsay främzij, Sir \V i I li a m (s. 185'2),

lul. kemi,-ti. »ynt. Glasgo\v'ssa, v:sta 1887
kemiau professorina Lon-
toossa, nykyaikaisen luon-

nontieteen huomatuimpia
edustajia. Pääasiallisesti

liän on työskennellyt epä-

orjraauisen ja fysikaalisen

kemian alalla ja tutkinut
n. s. jalokaasuja ja alku-

aineitten hajaantumista.
Erityiset syyt saattoivat

R:u ja lordi Rayleigh'n
liettämään ilmassa ole-

van erään tuntematto-
man kaasun. Heidän tut-

kimuksensa johtivat argo-

nin iks. t.) keksimiseen

(1894). Seur. v. R. keksi

ja erotti heliumi iks. t.)

nimisen alkuaineen ja 1898 muut jalokaasut,

neonin, kryptonin ja xenonin. jotka muodostavat
aivan uuden ryhmän alkuaineitten luonnollisessa

järjestelmässä. Erittäin herätti suurta huomiota
R:n havainto (1903), että heliumia (ja myös xeno-

nia) on radiumimetallin emanatsionissa (ks. Ra-
dium i) ja että siis tämä metalli hajaantuu
muodostaen alkuaineen, jolla on alempi atomi-

paino, mistä kävi selville, että alkuaineet eivät,

niinkuin oli oltu taipuvaisia olettamaan, ole

kemiallisesti jakamattomia. Tämä havainto on
johtanut materiatutkimuksen uusille urille. Näistä
tärkeistä keksinnöistään R. sai 1904 Nobelin
kemian-palkiunon. Hän on sitten jatkanut alku-

aineitten muutoksia koskevia tutkimuksiaan ja

saavuttanut erityisiä tärkeitä, joskaan ei täysin

todistettuja tuloksia. Etenkin on mainittava
neonin ja heliumin eriintyminen. kun katodisäteet

suljetussa tilassa vaikuttavat vetyyn. Onko vety

muuttunut näiksi alkuaineiksi vai onko joku toi-

nen lähde näille alkuaineille tällöin olemassa,

esim. katodisäteitten elektronit, tätä ei vielä ole

varmuudella ratkaistu. Kaikissa tapauksissa tule-

vat nämä tutkimukset, joihin myöskin toiset tut-

kijat iRutherford y. m.l ovat olleet osallisina, joh-

tamaan alkuaineopin muuttumiseen. R;n laajasta

kirjallisesta toiminnasta mainittakoon ainoastaan
.,Essays biographical and chemical" (1908).

Edv. Hj.

Kamsden [rhmsd^vj. Jesse (173-5-1800). engl.

mekaanikko ja optikko, suunnitellut suurella

taita\"uudella joukon erilaisia fysikaalisia kojeita.

etenkin valo-opin alalla. Hän valmisti uusimalli-

sia teodoliitteja. sekstantteja ja kaukoputkia;
keksi m. m. kaukoputken ja mikroskoopin n. s.

positiivi.sen okulaarin (ks. Kaukoputki).
R. on sitäpaitsi suunnitellut mikrometriruuvin,
jakokoneen, uuden kitkasähkökoneen v. m. koneita.

r. S:n.

Eamses (egypt. R -nis-sic = Re on siittänyt

hänet), usean Muinais-Egyptin faaraon nimi.

vrt. Egypti.
Ramstedt, Gustaf John (s. 1873). suom.

kielentutkija, yliopp. 1892. fil. kand. 1895. fil.

lis. 1902. v:sta 1906 altailaisen kielitieteen

dosenttina Helsingin yliopistossa: suorittanut

monta tärkeätä kieli-, kansa- ja muinaistieteel-

listä tutkimusmatkaa .1898-1901 Mongoliassa.
1903-06 Venäjällä ja Kiinassa, 1909 ja 1912

46. VII. Painettu '-15.

Mongoliassa) mongolilaisten ja turkkilais-tatari-

laisten kansain keskutidessa. Julkaissut mongol.
ja turk. kielten alalta joukon erittäin suuri-

arvoisia tutkimuksia, joista mainittakoon: „Das
Schriftmongolische und die Urga-Mundait" (1902;

myös venäjäksi 1908), „t'ber die Konjugation
des Khalkha-mongolischen" (1902), ,,Mogholica"

(1905), „Kalmuokische Sprachproben. I" (1909),

..Zur Verbstammbildungslehre der niongolisch-

tiirkischen Sprachen" (1912). .,Zwei uigurische
Runeninsehriften in der Nord-Mongolei" (1913).

Suomalaisugrilaisen kielitieteen alalta R. on jul-

kaissut vuoritseremissin murteen sanaston kielen-

näytteineen : ..Bergtscheremissische Sprachstu-
dien" (1902). Useimmat R:n teoksista ovat ilmes-

tyneet Suom.-ugr. seuran julkaisuissa. 1'. W.
Ramsö [-Ö]. keskiaikainen kuninkaankartano

Karjan pitäjässä, mainitaan 1461. jolloin Kris-

tian I lahjoitti ..meidän ja kruunun saaren
Ramsön Karjan pitäjässä ynnä meidän siellä ole-

%'an kuninkaankartanon" Raa.seporin entiselle vou-

dille Gregers Matinpojalle. Kartano on ilmei-

sesti sijainnut Ramsöu saarilla nyk. Inkoon pi-

täjässä Fagervikin edustalla lähellä Karjan pi-

täjästä lohkaistun Snappertunan rajaa. A. Es.

Ramus, Petrus ( ransk. Pierre de la
R a m e e. 1515-72). ransk. humanisti ja filosofi,

herätti nuorena hämmästystä Pariisin yliopistossa

kiivailla hyökkäyksillään vallitsevaa aristotele-

laista 1. skolastista oppineisuutta va.staan, vaikutti

sitten jonkun aikaa opettajana ..Collöge royaVlssa
(nyk. ..C. de France^ssa). kääntyi protestantiksi

ja surmattiin Pariisissa Pärttylinyönä. R. koetti

korvata Aristoteleen logiikan esittämällään uudella

„dialektiikalla" 1. ajatusopilla, joka kyllä oli

paljoa heikompi ja vähäpätöisempi oppimuodostus
kuin Aristoteleen logiikka ; mutta innokkaan ja

pelkäämättömän uudistuspyrkimyksensä takia R.
kuitenkin vaikutti syvästi aikalaisiinsa. Hänen
oppinsa kannattajia. ..r a m i s t e j a", esiintyi sit-

temmin melkein kaikissa Euroopan sivistysmaissa.

'a. Gr.

Rana ks. Sammakko.
Ranchero [-ntse'roJ (mon. raiicheros. < esp.

ra/ic/)o = maatalo), karjapaimen ent. esp. alueilla

Ameriikassa. etenkin Meksikossa: maalainen.

Rancken. 1. Gustaf R. (1756-1831), pappi

ja kirjailija, tuli ylioppilaaksi 1772. papiksi jo

1774; pappina Sahalahdella. Kuhmalahdella ja Tu-

russa sekä v:sta 1803 kuolemaansa asti Perniön

kirkkoherrana. Aikana, jolloin valistusaikainen

järkeisusko pyrki tukahuttamaan kaiken syvälli-

semmän kristillisyyden. R. edusti vanhaa uskoa,

teroittaen parannusta, uutta syntymistä ja pyhi-

tystä. Semminkin nuorison opetus oli hänellä huo-

len esineenä. Sitävarten hän jo 1808 perusti sun-

nuntaikouluja seurakuntaansa ja julkaisi uuden
katekismuksen nimeltä ..Autuuden oppi syntisille".

Sitäpaitsi hän julkaisi muitakin uskonnollisia

kirjoja, kuten ..Neuvo pyhästä ehtoollisesta"

(1814) y. m. Hänen aloitteestaan perustet-

tiin 1818 ..Turun evankeliumi-yhdistys" hengel-

listen kirjain levittämistä varten. Tunnustukseksi

i

ansioistaan R. sai uskonpuhdistuksen riemujuh-
' lassa 1817 jumaluusopin tohtorin arvon.

2. Engelbrekt R. (1790-1862). edell:n poika,

pappi ja kirjailija. Tultuaan ylioppilaaksi 1806
' R. antautui ensin käytännölliselle alalle, mutta

I
luopui siltä pian ja vihittiin 1823 papiksi. Suu-
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rinuuan o^an ikSBnsit 1 1820-62) hän toimi Mie-

toisten knpiMtlaisru vuatimatloiimssa iiseiiiiissii.

multu kuului silti kirkon johtuviin luMikiliiiliin.

Auraliitou edustamain kirjallisten |>vrkiniysleii

kauoattajana liiin julkaisi ruotsiksi kirjoitolniiii

ja ruucja sekÄ m. m. »Joetlien ..Tori|u«to

Ta.vso"u ruutsinnok><'n. lluonuittaviu liiinen jul-

kaisuistaan OM kuitenkin niuuinme ensiniiiinon

kirkollinen aikakauskirja, joka ensin (v:iita lS:i'.l)

ilmestyi ..Ecrie.-iastikt intellicensbind" nimisenii

AUt Tidniuptria lisälelitenii. sitten (1840-4.il it.se-

näisenii lehteuii nimellä ..Eix-lesiastikt litteratur-

blad". lt;n jumaluusopillinen kanta oli snuuut

voimakkaita vaikutuksia 19:nnen vuosis. alussa

maa&«amme vallinneesta ne<>lo>;iusta. A. J. I'ii.

3. J r II a n U s k a r I m m a n u e 1 K. ( 1!>'J4 !ir>l.

koulumies, historiantutkija: toimi o|M>ltajana

Pietarsaaressa ja Vaa.san kouluissa; julkaissut

useita tutkimuksia hi-torian ja kirjullisuushi.s-

toriao alalta, m. m. ..Karin Mänsdotters lefvcrne"

iSuomi 184'.>). ..XI. A. Castr#ns niedarlietare

J. R. Bertrstadi'- (1884). ..FrAn Anjalaförbuii

det* tid I 11" il88.i86). ..FUnrik StAls hjeltar

ooh skAdeplatsen för deras bra<:der" (1804).

..Michael Choraeus" (IST.I) ; keriinnyt myöskin
runsaan kansnnrunou.skokoelman ruotsalaiselta

Pohjanmaalta i Vaasan lyseon kirjastossa).

Itanda, Anton is. 18:t4|. itiiv. lakimies,

«iviili- ja kauppaoikeuden professori. TUrkeim-
m&t teokset : ..Der Besitr nach österr. Rechte"'

il8tJ5). ..I)a.s Eipeutunisret-ht nach österr. Kecht"
(1»84i. ..Uer Er»erb der Erbschaft" (18(17) ja

..Iteiträce zum österr. \VasserrcK-ht" ilSOli.

(El. K.)

Sanders, kaupunki Tanskassa. Jyllannin itä-

nsa9.sa. Gudenaa-joen varrella 10 km sen laskusta

R:D-vuoDoon (22 km pitkii. ka|>ea lahti, kul-

jettava 5.1 m syvänsä kulkevilla aluksilla),

rauUteiden ristcyk»e»»ä ; 22.970 as. (1911). —
St. Mortenin kirkko (n. v:lta 1500|. Xiels Ebbe-
Mtnin talo 11600-luvulta). Niels Eblie.simin miiisto-

patfiaf. Museo. .Suuri rautatievaunutehdox: hevos-

tnarkkinat. maalaiskauppaa vauraan maaseudun
iR:n a m t i. 2.460 km', josta 7% met.-iiä, 5.%%
viljelykseen kelpaamatonta : 130.914 us. 1911)

kans»». — R. mainitaan ensikerran 1000-luvun
lopulla.

Rangabes 1. Khangavis Iransk. ltantjn\U.\,

Alexandros Rizos (1810-92). uuskreik.

valtiomies, tutkija ja runoilija. Kreikan opetus-

laito>ten ylin johtaja 18,11-41, ulkoasiainminis-

teri 1856-59, Kreikan liihettiliU 'Yhdysvalloissa

1867, lUnskassa 1868 74. Saksassa' 1874-80.

Arkeolo^an professori Atec^nan yliopistossa

t84,'>-,'i6. julkaisi huomattavia muinaistieleellisill

tutkimuksia („Anti'piit(s hellöniques". 1842 5,'>,

2 OR.). uuskreik. kirjallisuuden historian (ransk.

1877, sak». 1884. kreik. 1888). Runoilijana hiin

onoitti vahvaa IBnsii-uroopp. vaikutusta ja jul-

kaisi lyyrilliniil, eepillisiii ju draamallisia runo-

teok<i.i. Ij. T.

Rangaistua, vnärin t<-hnyttil kohtaava seiiraa-

rji"- '^ ' kiisittiiii kajoamista hänen muuten
• oikeuksiinsa ja jonka tarkoituksena
I, i.;irn-ll.- l.:ir-lriiV -lii. R. sllUntaillllU

Il uut. mutta ero.ia

k.' • '.ipaisisla toimen-
piteistä, jf.iden vnrsii.aixena tarkoituksena on
vSarintekijän kasvattaminen (n. s. k a h v a t n s-

toimenpiteet, e.sini. alaikUi.sen paneminen
kasvatuslaitokseen) tni yhteiskunnan tiirvanmi-

noii (U. s. turvallisuustoimenpiteet,
kuten vaarallisen mielisairaan eristiiniineii).

samaten kuin .se toisaalta on erotettava iiiistii

väiirinteon seuraamuksista, jotka kohdistuvat

KHin aikaansaamaan oikeustilaan (esim. vahingon
korvaus). Kun r:n edellytyk.senii .sitiipaitsi on,

että raukaisevan ja raukaistavan välillii on ole

massa jonkinlainen vallanalaisuussuhde. ei n. s.

s o V i n n a i s r a n }; a i s t u s 1. sopimuskumppa-
nien sopinuik.sen rikkomisesta sopimuksessa miiä-

riiiimä ran^istuksentapainen seuraamus myös-

kään ole r. sanan varsinaises.sa merkityksessä,

ja samoin on niiden iiakkotoinienpiteiileii laita,

joihin valtio rylilyy kiuisainvälislii oikeutta rik

konutta valtiota vastaan. K:sta sanan ahtaam-
massa merkityksessä 1. rikosoikeudelli-
sesta (k r i m i n a a 1 i s e s t a) r :sta. jolla ym-
märretään rikoksen tehneelle rikosasiain oikeuden-

käynnistä säädety.ssä järjestyksessä tuomittavaa

r.ta, on tua.s erotettava järjesty sr. 1. jär-

jestysluontoisten miiiiräysten rikkomi.sesta seu-

raava r. (meillii kuitenkin vain osaksi, esim.

maistraatin määrättävä r.. koska r. tällaisista

rikkomuksista usein tuomitaan kuten varsinai-

sissa rikosasioissa), k u r i n p i t o r a n j; a i s-

tus, jolla tuetaan johonkin erityiseen viilliin-

alaisuussuhteeseen perustu vai n velvollisuuksien

täyttämistä, sekä yksityisoikeudelli-
set r : t

.

IJikosoikeiulellinen r. on teliokkaimmaksi tar-

koitettu ja tärkein niistä keinoista, joilla yhteis-

kunta koettaa loukkauksilta suojella oikeusjär-

jestystä. Sitä kiiyteläiiii yhteiskuntaelämän kai-

killa asteilla, mutta luonteeltaan se vaihtelee

tuntuvasti yhteiskunran eri kehityskausina; puut-

tuupa siltä alkujaan melkoisessa määrässä julkis-

oikeudellista leimaa. Suurin piirtein katsottuna

r. esiintyy ensin loukatun ja hänen sukunsa kos-

tona loukkaajalle ja hänen suvulleen (kosto-
järjestelmä), tästä kehittyy, varsinkin

valtiollisen keskusvallan vahvistuessa, sovinto-
(k o m p o s i t s i o n i) j ii r j e s t e 1 m ä I, rikok-

.sen sovittaminen aineellisella koivauksellii,

sovinto.sakoilla, joilla vielä on suureksi osaksi

vahingonkorvauksen luonne, ja tämä järjestelmä

vaihtuu vuorostaan p e 1 o t u s j ä r j e s t e 1-

m ä ä n, jonka vallitessa koetetaan julmilln ruii

miillisilla kärsimyksillä ja nöyryyttävillii häpeä-

roiipiistuksilla pelottaa rikoksia tekemästä |a

välttää rikosten joiidosta koko kansaa uhkaavaa
jumalan vihaa, kunnes vihdoin valistusajan

mukana koittaa klassillisen rikos-
oikeuden aika. jolloin r. käsitetiiän rikok-

sessa ilmenneen pahan tahdon, järkeen perustu-

vaksi, välltämiittömäksi vastavaikutukseksi ia

pelottavien r:teii sijaan otetaan kiiytäntöön rikol-

lista parantavat vapausrangaistukset. '!'iiinä.

nykyajan rikoslaiii-säiidänniissä vielii vallalli

oleva suunta, joka käsitellessiUin rikosta ja r:ta

etupäässä alistraktisiiia käsitlcinä on pannut
liian vähän huomiota rikoksenlekijiiän ja yleensä

todelliseen eläniiiiin. on viime viKsikyninieniiiä

saanut rikosoikeus! iefeessä yliii enenimiin väistyä

11 11 t r o p o 1 o (4 i s e n ja varsinkin sosio-
lorise II k o II 1 n k ii n n a n tieltä, jotka. ottiu'n

lähtökohdaksi rikoksen yhteiskunnallisena ilmiönä
ja tutkien sen yksilöllisiä ju yhteiskunnallisia
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syitä, pyrkivät järjestämään muiden rikollisuu-

den ehkäisemis- ja vastustamiskeinojen ohella

r :ta mahdollisimman tehokkaaksi sovittelemalla

sitä rikoksentekijäin erikoislaadun mukaan.
Uuden ja vanhan suunnan välinen taistelu on
pohjimmalta ollut väittelyä siitä, tuleeko r:u
olla tarkoitusrangaistus (saks. Zureck-

strafe) 1. määrättyjä tarkoitusperiä tavoitteleva

vai h y V i t y s r a n p a i s t u s (saks. Vergeltttngs-

strafe) 1. tehdyn rikoksen sovitus. — Suom.-
ruuts. oikeudessa ovat samat kehitysa-steet havait-

tavissa. Maakuntalaeissa tunnustettiin vielä, jos-

kin melkoisesti rajoitettuna, loukatun kosto-

oikeus, maanlait ja kaupunkilaki olivat pää-

asiallisesti sovintojärjestelmän kannalla, mutta
eräitä, törkeiksi katsottuja, sakolla sovittamatto-

mia rikoksia (ruots. iirbotn mdl) rangaistiin

pelotusjärjestelmän r:i!la. jollaisia seuraavien

vuosisatojen aikana käytettiin yhä runsaammin,
kunnes r:ia 1734 v:n laissa ja varsinkin 1779
annetulla asetuksella jonkun verran lievennettiin.

Klassillinen suunta nykyaikaisine vajxius-r rineen

omaksuttiin maassamme vasta eräissä 1866 anne-

tuissa, silloista rikoslainsäädäntöä osittain muut-
tavissa asetuksissa ja sen pohjalle on nykyinen
rikoslakimme rakennettu.

Nykyaikaisen oikeuskäsityksen mukaan kuuluu
rankaisuvalta periaatteellisesti valtiolle, jolle

rikoksen tapahtuessa syntyy rangaistus-
vaade. Yksilö taas on mahdolliselta mieli-

vallalta .suojattu siten, että häntä voidaan
rangaista ainoastaan sellaisesta teosta, josta

laissa on säädettynä r.. ja vain sellaisella r:lla.

joka teosta on määrätty fnulla pcena sine lege).

Tämä voi. riippuen siitä, mihin oikeushyödyk-
keeseen se kohdistuu, olla hengen-, ruu-
miin-, vapaus-, kunnia- tai varaili-
s u u s-r. Se on p ä ä r a n g a i s t u s, jos sitä

voidaan käyttää itsenäisesti muista r:ista riippa-

matta, tai lisärangaistus, jos sitä voi-

daan tuomita ainoastaan toisen r:n ohella. Myös-
kin tehdään ero yleisten ja erityisten
r:ten välillä: edellisiin voidaan tuomita kuka
rikoslain alainen henkilö tahansa, jälkimäisiin

vain sellainen, joka on jossakin määrätyssä ase-

massa. Kaikki rikoslaissa mainitut r:t taas

keskinäisine suhteineen muodostavat yhdessä sen

rangaistusjärjestelmän. — Voimassa-
olevassa rikoslaissamme esitetään r.-järjestelmä

pääasiallisesti sen 2:sessa luvussa ja sen mukaan
ovat: I pää-r:ia: 1. henkeen kohdistuva kuo-
lemanrangaistus: 2, vapauteen kohdis-

tuvat : a. kuritushuonerangaistus,
jota voidaan tuomita joko elinkaudeksi tai määrä-
ajaksi, vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja —
paitsi rikosten yhtyessä — enintään kahdeksi-

ioista vuodeksi, ja johon liittyy tavallaan eri-

tyisenä pää-r :na valoisaan yksinäis-
huoneeseen sulkeminen, mikä r, voi-

daan määrätä rikoksen tehneelle elinkautiselle

kuritushuonevangille korkeintaan kuudeksi vuo-

deksi, sekä b. vankeusrangaistus, jota

tuomitaan määräajaksi, vähintään neljäksitoista

päiväksi ja — milloin ei ole kysymyksessä
k.aksintaistelu (ks. t.) tai rikosten yhtyminen —
enintään neljäksi vuodeksi; 3. varallisuuteen koh-

distuva sakkorangaistus, jonka määrä voi

olla vähintään kolme markkaa ja — eräin poik-

keuksin — korkeintaan tuhat markkaa: 4. osaksi

kunniaan (julkisoikeudellisten oikeuksien menet-
tämisenä) ja osaksi varallisuuteen kohdistuvat
erityiset virkamiesten r :t : a. viraltapano,
joka, tuomittuna virkarikoksesta, kitsittää sen
viran menettämisen, jossa rikos tehtiin tai

jonka syyllinen on sen sijaan saanut, mutta,
kun tämä r, on tuomittava sen vuoksi, että virka-

mies on vikapää kuoleman-r :.seen tai elinkauti-

,seen kurifushuone-r :seen taikka on tehnyt rikok-

sen, josta pitää tulla kuritushuonetta määrä-
ajaksi eivätkä asianhaarat ole erittäin lieven-

täviä, kaikkien hänellä olevien virkojen menet-
tämi.seu. ynnä h. v i r a n t o i m i t u s e r o. jota
tuomitaan määräajaksi, korkeintaan kahdeksi
vuodeksi, ja jonka ajaksi virkamies menettää
palkkiietunsa siitä virasta, jonka toimittamisesta
hänet on erotettu : ja 5. kunniaan kohdistuva
varoitus, joka niinikään on virkamiehiä koh-
taava r.: sekä II lisä-r:ia: 1. erinäiset ruu-

miillisina r:ina pidettävät kovenn ukset,
jotka voidaan liittää valoisaan yksinäis-
huoneeseen sulkemiseen (kova makuu-
sija korkeintaan kolmeksikymmeneksi, vesileipä-

ravinto enintään kahdeksikymmeneksi ja pimeä
yksinäishuone korkeintaan kahdeksaksi vuoro-

kaudeksi, joko kukin näistä erikseen tai useam-
mat yhtaikaa) : 2, vapauteen kohdistuva maasta-
karkoitus, johon voidaan tuomita rikoslain

10 luvun 5 §:ssä mainitun uskontorikoksen teh-

nyt ulkomaalainen : 3. kunniaan kohdistuvat

:

a., kansalaisluottamuksen menet-
täminen, jota tuomitaan ainiaaksi kuoleman-
r:n ja elinkautisen kuritushuone-r :n yhteydessä

ja muuten määräajak.si, vähintään yhdeksi ja

enintään viideksitoista vuodeksi, ja joka. käsit-

täen erinäisten täysikuntoiselle kansalaiselle kuu-
luvain oikeuksien ja etujen menettämisen, määrä-
aikaisen vapaus-r:n ohella tuomittuna alkaa kohta

ja kestää vapausrangaistusajan jälkeen tuomiossa

määrätyn ajan : b. kelpaa m attomuus
todistajaksi, mikä kansalaisluottamuksen

menettämisen sijasta tuomitaan 18:aa vuotta

nuoremmalle rikoksentekijälle enintään kolmeksi

vuodeksi
; jae. kelvottomuus maan pal-

velukseen, mikä seuraamus eräissä tapauk-

sissa tuomitaan viraltapanon ohella virkarikok-

sen tehneelle virkamiehelle, joka siten tulee

kelvottomaksi myöskin julkiseen toimeen ja jul-

kista asiaa toimittamaan, miiäräajaksi, vähin-

tään yhdeksi ja enintään viideksitoista vuodeksi,

ja kestää määräaikaisen vapaus-r:n yhteydessä

tuomiossa määrätyn ajan vielä vapaus-r:n pää-

tyttyä : sekä 4. etupäässä varallisuuteen kohdis-

tuva erinäisten toimien tai elinkeino-
jen harjoittamisoikeuden menet-
täminen, nim. henkilön julistaminen kelpaa-

mattomaksi vanginhoitajan tai -kuljettajan toi-

meen (rikoslaki 16: 11), kelvottomaksi ajamaan
toisen asiata oikeuden tai muun viranomaisen

edessä (rikoslaki 38:2). kelpaamattomaksi toi-

meen rautatiellä, kanavalla, sululla, säUkölen-

nätinlaitok.sessa tai majakassa (rikoslaki 40:16)

taikka menettäneeksi oikeutensa hoitaa ravintola-

liikettä tai muuta sellaista elinkeinoa tahi

anniskelua (rikoslaki 43:4, 8i. Ankarin yleisistä

pää-r :ista on kuoleman-r,. senjälkeeu seuraavat

r.- järjestelmän tärkeimmät r:t. kuritushuone- ja

vankeus-r.. suht.iutuen toisiinsa sten. että kol-

men vuoden kuritushuonetta vastaa neljän vuodeQ
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Tknkcu*. ja lievin on sakku-r.. jonka siihdo vun-

kmi>'r M^n on niäiiriitlv sillii tuvoin. rltii iieljtt;i

Ihtirkn vankru> rastaa korkeintaan kalideukvni-

lueuen muri- i. st-njiSlkeeii ytiJen |>iiivrtn

v&iikeu« k V Itä viittä iiiiirkkaa satjiuu

II tnalta määriiltä kii-

t aa >iteii. i-ttil yh-
.1. koii kor-

k' .iiittujen

li-..«-, . 1 i..i..i..i. ,...,-i..i..u>en nie-

netetyk-i onii tai liiivitettUviiksi iri-

k."'.'. . . 111. 1, löytäjiiisteu ja laillisen

! -luulen incnettiiiiiinen irika-älaki 29 :'2)

ji ilniiiiut(M>n tai kunnianloukkaukseen
syrpaan velvoittaminen puinattanuiun tuomio sa-

nomalehtiin (rikoslaki 26:5. 27 ;7i. — Suonien sotu-

väkeä varten annetussa rikoslaissa on r.jiirjes-

telmä jonkun verran eilelläniainitusta poikkeava.

Rikoksesta tuomittava r. voi olla laissa eri ta-

voin säadettynli. Aikaisemmin r:t olivat usein

ehdottomasti mäiirttttyjU. jolloin val-

tion r.-vaateen toteuttaminen ei vaatinut tuoma-
rin puolelta mitalin punnintaa r:n laadun ja miiä-

rin suhteen, u.sein tans nivan e piimää r ii i-

eiS I po-na arbilraritri. jos.sa tapauksessa r. on

kokonaan tuomarin harkinnan varassa. Nykyiiiin

k .;
• yleensii. toisaalta yksilöjen oikeus-

t i.-n vuoksi ja toisaalta siitä syystä,

el. . - M.iiiien teko voi esiintyä ran^'aistavai-

suuden puoU—ta hyvinkin erilai.sena, suhteel-
lisesti määrättyjä 1. eri r.-määriU ja

uw mniiten myöskin eri r. -lajeja sisältäviä r:ia.

Täten jää rikoksen tapahtuessa tuomarin tehtä-

viksi ranpaistuksen määrääminen
•ovellettavasiui lainkohdas.sa säädetyn rangais-
tusasteikon puitteissa yleisen oikeuskäsi-

tyksen omaksumain. osaksi tekijiiän ja osaksi

tekoon kohdistuvain rangaistuksenmää-
riiämia- (nostamis- ja laskemia-) pe-
rusteiden mukaan ja ottamalla huomioon
ranpaistus yksiköt, joita pienempiä osin

irUrältään v»ihlel>-via r. Injeja ei saa tuomita
iTankeutta on meillä tuomittava ainakin täysin

päivin, sakkoa täysin markoin j. n. e.|. Sitä-

paitsi on. lukuunottamatta erikoisia r.-miiäriä

sellaisia tapauksia varten, jolloin teko on tapah-
tunut tarkemmin mainitsematta jätettyjen erit-

täin lieventävien tni raskauttavien asianhaarain
vallitessa, r. eräissä tapauksissa määrättävä eri-

koisten axteikkojen mukaan laissa mainittujen
r a n p a i s t u k s e n V ä h e n t ä m i s- tai e n e n-

tämisperusteiden nojalla, jotka voivat
olla joko yleisiä I. kaikkien rikosten suht)-eii huo-

mioonotettavia I meillä rikoksentekijän nuoruus
tai vähennetty syyntakeisuus, teon jääminen yri-

tykseen, avunanto y. m.| tai erityisiä, joiden
vaikutus supistuu erinäisiin rikoksiin imeillä

loukkaajan vihastuttiiniinen, rikoksen tekeminen
ammattimaisesti, iiu-iminen j. u. e.). Jos taas
Häädettyä r:ta tosiasiallisista tai oikeudellisista

syistä ei käy pnneminen täytäntöön, on r.

muunnettava I. tavallinen r. vaihdettava
1.. .

.

I

rtseen. mikä varsin-

un sakkoa ei varojen
puut i*-,-- -.1 \ (ll'J !

jolloin r n n

ylei^idtjl |per i:i.i: i. .-i.. j.

mikäli r . n / .• i s t u s t e d y h d i s t II m i n e n
on t«imitettava.

-••kä rikosten yhtyessä
muutenkin tapahtuu

•ikkeavasti, varsinkin

Valtion r. vaade raukeaa tavallisesti siten, että

teosta määrätään r. ja tämä kärsitään. Se voi

kuitenkin erinäisistä r a n «ra i s t u s t a pois-
tavista s y i s t ä raueta muulinkin tavoin.

Näistä mainittakoon armahdus, rikok.sen syyt-

tee.seenpanon vanhentuminen sekä r:u täytän-
töön p a n o n v a n h e n t u m i n e n. vrt. K a n

s a I a i s 1 u o t t a m u s. K r i m i n a a I i a n t r o-

p o I o ^ i a. K r i m i n a a 1 i s o s i o 1 o g i a. K u n-

n i a r a n g a i s t II s, K u o 1 e m n ii r a n ;; a i s-

tus. Rikos. Rikospolitiikka, Rikos
t e n yhtyminen, K i k o s t e o r i a, R u u-

m i i n r a n g a i s t u s. Sakko, \' a n h e n t u-

m i n e n. Vapausrangaistus. A'. A'-a.

Rangaistusasteikko ks. Rangaistu g-

I a t i t u <I i.

Rnnpaistus- ja työvankila ks. V a n k i I a.

Rangaistuskaan, 17o4 v:ii laissa, kumottu ny-

kyisen Rikoslain voimaanpanoasetuksella (10 p:ltä

jöuluk. 1889).

Rangaistuslatitudi, rangaistusasteikko. Kat-
soen niihin iiioninuisiin seikkoihin, jotka eri

rikoksia rungaistaessa ovat otettavat huomioon,
eivät uudemmat rikoslait, niiden joukossa myös
Suomen rikoslaki, muuten kuin poikkeustapauk-
sissa, määrää ankaruudelleen ehdotonta rangais-

tusta, vaan jättävät oikeuden harkittavaksi,

mikä rangaistus määrätyn pienimmän ja suu-

rimman rangaistuksen viilillii yksityistapaukse.ssa

ou tuomittava. Pienimmän ja suurimman rangais-

tuksen välistä alaa sanotaan r:ksi. A. T.

Rangaistusluettelo, alioikeuksien vapaus-

rangai>tiikseen tuomituista henkilöistä pitämä
luettelo, johon tehdään täytäntöönpanoa varten
tarpeellisia merkintöjä. A. T.

Rangaistussiirtola, tnvalli.sesti kaukana emä-
maasta oleva siirtola, jonne liihetetään ileportee-

rattaviksi tuomittuja rikoksentekijöitä (ks. D e-

po r t a t s i o n il. — Myöskin on alettu koti-

maahan järjestää vapausrangaistukseen tuomit
tuja varten siirtoloita, joihin sijoitetaan etu-

päässä joko alaikäisiä rikollisia tai rangaistus-

aikansa pian loppuun suorittaneita kuritushuone-

vankeja ja joiden tarkoituksena on. totuttamalla
vankeja hyödyllisiin maalaistöihin ja yleen.sä

maalaisoloihin, edistää heidän palaamistaan yh-

teiskuntaan kelvollisina kansalaisina. Meillä on
tällaisia siirtoloita perustettu I9i:i Ilmajoelle ja

1914 Sukevan kruiiiiuii[>uiston alueelle Iisalmen
pitäjässä, ks. S i i r t o 1 a t. K. K-a.

Rangaistusten täytäntöönpano. Tiirkeimmät
r. t :oa koskevat asetukset ovat keis. asel. rangais-

tusten tiiytäntöönpanosta 19 piitä joiiliik. 1889,

keis. aset. ehdotonta vnpausraiigai.stusta määrää-
vän tuomion täytäntöönpanosta 20 p:ltä marrask.
1896 ja keis. aset. sakkopäatösten täytäntöön-
panosta 19 p:ltä elok. 1898. ks. V a ii k i I a.

A. T.

Rangaistusteoria ks. Rikosteoria.
Rangaistusvanki ks. Vankila.
Rangaistusvankila ks. Vankila.
Rangi iran^k. iiini}\, virka-arvo, yhteiskunnal-

liiifii arvo.

Rangifer ks. P e u r a.

Rangoon friiriu'ti/ /Hannuni. Intian keisari-

kuntaan kuuluvan Rirman pääkaupunki, valta-

merialuksilla kuljettuvan Iravadi'n »uistnmossa
R. I. lilaing nimisen suuliaaran vas. rannalla
'M km merestä, parin rautatien päätekohta;
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293.310 as. (1911), joista n. puolet Intiasta

inuuttaiieita. — Kauniita puistoja, Sve Dagouiu
98 m korkea, runsaasti kullattu, teräväliuippui-

nen pagodi (tarun mukaan rak. ,188 e. Kr.),

joka on Taka-Iiitiau kuuluisin pyhättö (omis-

taa 8 Buddlian liiuskarvaat, buddhalaisluostareita,

muutamia liallinnollisia rakeniuiksia, anglikaani-

nen ja roonial. -katolinen tuomiokirkko, molempien
uskontokuntien piispanistuin. Useita riisimyllyja,

sahoja. Kauppa kukoistava, kauppakaupunkina R.

on Intian keisarikunnan kolmas kaupunki ; ulko-

maaukauppavaihto tiliv. 1912-13 .t86.s milj, mk,
Viedäiin riisiä (maapallon suurin riisisatama),

vähemmän teak-puuta, polttoöljyä, puuvillaa, tuo-

daan teollisuustuotteita, juomat^ivaroita y, m.
E. E. K.

Rangun ks. Eangoon.
Kanieri f-c'-]. Antonio (1809-88), it, kir-

jailija, Leopardi'n ystävä. R. toimitti painosta
Leopardi'n kootut teokset liittäen niihin elämä-
kerrallisen kuvauksen sekä julkaisi sen täyden-
nyk-seksi teoksen ..Sette anni", joka kuvaa hänen
persoonallisia muistojaan Leopardi'sta, ,,Ginevra"

(1839) nimisessä tendenssi romaanissaan R, pal-

jasti hirvittäviä tapahtumia eräästä Napoli'n
kasvatiislaitoksesta ja joutui sen johdosta van-
kilaan. Toinen, Italian historiaa käsittävä teos

saattoi hänet selkkauksiin papiston kanssa.

Toimi lopuksi liistorian professorina Napoli'n
yliopistossa. H. Kr-n.
Baninin perilliset, kauppa- ja teollisuusliike

Kuopiossa, alallaan paikkakunnan suurimpia.
Sen perusti 1852 kauppa-apulainen, sittemmin
kauppaneuvos Gust, Ranin (1825-96i; liikkeen

omistavat nyk, johtaja Ernst Biese ja rouva
V, Ranin. V, 1868 kauppahuone osti vanhan
viinapolttimon, 1869 perusti spriitehtaan, 1871

osti oluttehtaan, 1898 osti Karhonsaaren höyry-
sahan ja 1899 aloitti varsinaisen puutavaraliik-

keen, 190Ö perusti Kajaanin höyrymylly-o,-y ;n.

Seur. V. myötiin koko sahaliike.

Rankaisuoikeus, valtion oikeus rangaista (jus

puvitndil. johtuu valtion rankaisuvallasta jota se

oikeudellisesti rajoittaa, samalla tehden rankaise-

misen valtion velvollisuudeksi. Sen asialliset

edellytykset määrää rikosoikeus, sen muodolliset

edellytykset prosessioikeus. A. T.

Rankaisusiirto, virkamiehiin kohdistuva kurin-
pitotoimi, joka käsittää virkamiehen siirtämisen

toiseen, tav. vähemmin edulliseen virkaan. Laa-
jemmassa merkityksessä r. käsittää myöskin sen

tapauksen, että joku siirretään alempaan vir-

kaan (ransk. drprndntion) . Milloin siirto tapah-
tuu toiseen samanlaiseen virkaan, ei .se aina
ole r:n luontoinen, vaan voipi perustua puhtai-

siin tarkoituksenmukaisuussyiliin. R., samoinkuin
virkamiesten siirtäminen yleensäkin, on useissa

maissa laajalti luvallinen liallintotoimenpide. var-

sinkin mitä sotilaallisiin virkoihin tulee. — Suo-
messa voidaan ainoastaan sellaisia virkamiehiä,
jotka eivät ole erottamattomia, siirtää toi-seen

virkaan, ja heitäkin vain silloin, kun eri virkoja

koskevat asetukset sen myöntävät. Niinpä voi-

daan nimismiehiä siirtää toiseen piiriin, edelleen

tulli- ja postivirkamiehiä. metsänhoitajia j. n. e.

it. E.

Rankapuu, pitkä, kaitainen. verrattain hento,

tav. suljetussa metsikössä kasvanut puu,

Ranke fks/. 1, Leopold von R. (179.i-

1886), saks, hi.storiankirjoittaja, toimi 1818-25
lukion opettajana Oderin rrankfurtis.sa; julkais-

tuaan uuden ajan historiantutkinuiksessa kään-
teentekevän teok.sen.sa ..Geschichte der romauischen
und germanischen Volker von 1494 bis 1535"

(1824). joliou liittyi „Zur Kritik neuerer Geschicht-
sohreiher" R. kutsuttiin 182.5 ylim, professoriksi

Berliinin yliopistoon : oli vakinaiseiui professorina
1833-72; nimitettiin 1841 Preussin valtion his-

toriografiksi. Hänen tavattoman runsaasta kir-

jallisesta tuotannostaan mainittakoon edellisten

lisäksi seuraavat teokset: ,,Fiirsten und Volker
von Siideuropa im 16. und 17, Jahrhuudert
(I, Die Osmanen und die spanische Monarchie",
1827), „Die römischen Päpste, ihre Kirche und
ihr Staat im 16, und 17, Jahrh." (1834-36),

„Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reforma-
tion" (1839-47), „Neun Biicher preussiseher

Geschichte" (1847-48, sittemmin laajempi laitos

„Zwölf Bucher pr. G.",. 1874), „Französische
Geschichte, vornehmlich im 16, u, 17, Jahrh."
(1852-61), „Englische Geschichte, vornehmlich im
16, und 17, Jahrh," (1859-68), „Zur deutschen
Geschichte, Vom Religionsfrieden bis zum dreis-

sigjährigen Kriege" (1868), „Geschichte Wallen-
steins" (1869), ,,Der Ursprung des siebenjährigen
Krieges" (18711, ..Ursprung und Beginn der
Revolutionskriege 1791-92" (1875), ,,Hardenberg
und die Gescliiohte des preussischen Staates
1793-1813": 84-vuotiaana R, ryhtyi kirjoitta-

maan maailmanhistoriaa .,Weltgeschichte" (9 os,,

1881-88), jota hän ei kuitenkaan ennättänyt
saattaa päätökseen.

R. on Saksan suurimpia historiankirjoittajia

ja hänellä oli keskeinen asema tämän maan his-

toriantutkimuksessa 19:nnellä vuosis. Hän kehitti

korkealle asteelle nykyaikaisen historiantutki-

muksen metodin asettaen tutkimuksen pohjaksi

alkulähteet, joihin on perinpohjin syvennyttävä

ja joita on käytettävä tarkasti, mutta kriitilli-

sesti. Historiankirjoittajana R. ei tuomitse men-
neisyyttä, vaan koettaa vain osoittaa mitenkä
asiain laita todella on ollut (..wie es eigentlich

gewesen") asettaen ihanteekseen täydellisen objek-

tiivisuuden ja koettaen ymmärtää sitä. mikä kul-

lekin ajalle ja henkilölle on ominaista. Yksityi-

sen kansan historiaa hän aina tarkastaa «uur-

ten maailmantapausten taustalta, mutta l'änen

kuvauksensa esineinä ovat etupäässä johtavat

lienkilöt eikä joukot, ja hän selvittelee mieluum-
min politiikan sotkuisia vyyhtejä kuin yhteis-

kunnallisia oloja. Opettajana R. kasvatti sarjan

nuorempia tutkijoita: tämä ..R:n koulukunta" on

teiinyt R:n tutkimustavan yleisesti tunnetuksi

ja tunnustetuksi. [R.. ..Zur eigenen Lebens-

gescliichte". Ritter. ..!,. von R. Seine Geiste.s-

entnicklung und seine Ge.schichtschre-bung",]

J. F.

2. Johannes R, (s. 1836K edellisen veljen-

poika, fysiologi ja antropologi, toimi mainittujen

tieteitten professorina Munchenissä, jolle hän
lahjoitti oman laajan Baierin esihistoriaa kos-

kevan kokoelmansa laskien sillä perustuk.sen

Munchenih antropologi.selle museolle. On toimit-

tanut aikakauskirjoja: „Archiv fur Anthropo-

logie" ja ,,Beiträge zur Anthropologie und Ur-
gescliiclite Bayerns", M. 0-B.

Rankine [rärjkin], William John M a c-

quorn (1820-72), engl, insinööri, merkkihen-
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kilSitX ylrisrn iuiiin5öritit>lt^ii uImIIo. Syiit.

Edinburgh '««a. sai opetusta vtupiiitssä islil-

liän. iDsiuiMirioalalle siirtyiiofltii iipstHrilta,

paasi 183U Kiliiitiur^b'ii ylmpistmm. niissii jo

SFur. V. sai kultamitalin vulon ualtotroriiiii kos-

kevasta julkaisusta. Hurjoitettunuu siellii otii-

pfiäss:i luuiiiiontictt^llisiU opintoja, hiinkin vii-

liitelleu siirtyi insiniHirialiille. ja v:sta 1S42 asti

häneu enimuiut julkaisunsa koskevat iusiuiUiri-

tietletta. jonka professorina liän oli i;ias>ro\v'n

yli<>pistos>u. v:stn 185.S kurleniaansa saakka.

R:n paliteok.set ovat: ..Manual cf appliod nieclia-

nic3>" ilt>5S). vieläkin parliainipia esityksiä iiie-

kaniikaa sliäutöjeii sovelluttaniisestu insiniiöri-

tehtiviin; ..Prime movers" 1I86O), jossa perin-

pohjin esitetiiSn termodynaniista teoriaa ja

$«n sovelluttamista etu|>iiässä höyrykoneisiin;

..Manual of civil en^ineerin*;" 11862). koskeva
tie- ja vesirakennustehtiiviii ; ..Treatise on
shipbuildinp" (1866). koskeva laivanrakennusta,

sekiS koueenrakennusalaa klisittelevii ..Machi-

nery and millwork" (1869); kaikki ilmesty-

neet useina painoksina sekä käännetyt monelle

kielelle. R. on sitäpaitsi julkaissut tieteellisissä

aik ' ' ' '!is.«iä n. l.">0 kirjoitusta, monet niistä

p> M tutkimuksia, joilla on pysyvä arvo.

R. "il [ \\iii soitannollinen ja on tutkinut musii-

kin teiiriaukin. E. S-a.

^tBTiVfci on se happamelta maistuva vellimäi-

nen aines, joka paloviinan valmistuksessa jiiii jäl-

jelle kun alkoholi on tislattu pois. K:ia on kiiy-

tetty kurjan ruokinnas^u.

BaniuUle Jäänjrt t. uponnut puu. Joa yk-

sinäinen lauttauspuu makaa rannalla vuotta

kauemmin eikä sen omistaja, saatuaan kehoituk-

sen rannanomistajalta kuulutuksella kirkossa. 30

pii%-&n kuluerisa vie [lois puuta ja maksa kuu-

lutuskuluja, saa rannanomistaja pitää puun.
SakunKsa on tällainen rannanoikeus
(Grundruhrrrcht/ poistettu. — Vuoden ajan

uponneena ollut puu katsotaan hylätyksi. Ly-

hemmän ajan upoksissa olleen tai uppoamaisillaan
olevan puun saa rannanomistaja tai muu. joka

siitä käroii haittaa, todistajain lä.snäollessa viedä

Ifthellä olevalle rannalle, ja puu joutuu taiteen-

ottajalle, ellei omistaja vuoden kuluessa kirkossa

kuulutukHen jälkeen korjaa puuta [>ois ja maksa
ylftsottO' ja kuulutuskuluja (1002 v:n vesioikeus-

laki. 2 luku, 17 IK !S§). FJ. K.

Rannan kihlakunta käsittää Viipurin. Nuija-

maan. Koiviston, .lohannekseii. l'udpnkirkon. Kuo-
lemajirven. Lavansaaren ja .'seiskarin kunnat Vii-

purin lääniä. Pinta-nla maata 2.970.0 kn(-; väki-

luku v. l!»Hi H:!.n!i4 henkeil (= 28.i 1 ;tä km»:iä
kohtii.

Rannanoikeus k». Kannalle jäänyt t.

uponnut p u 11.

Rannan tuomiokunta kiLsittiiä Keurimvat 4

k- 1: 1. Koivisto ja .Johanneksen pitäjä

»«•• ret Seiskari. Lavansaari, Peninsaari
;

2. Lu-ikifkko: ''.. Kiiolemajärvi ; 4. Viipuri ja

Nuijamaa. Viipurin hovioikeuden alainen.

fj. Unen.
Ranne, kfiden yläoia. kämmenluiden ja kyy-

närvnrrenluiden välinen kohta. .Sen rajat sekä
yiltn- että nlii>i|rilin ovat epätarkat. Analnmia«sa
r.-luilla t;irV- • • •'•.'. ^a pientii luuta

jrlUmainitii : i-isa. K.-luut ovat
kahdessa riv,--.. ...i,,/ ., .,vat seuraavat lue-

teltuina iH-ukalonpuolelta pikku-sornu-cii päin:

veneluu fos naviriilarr I. puolikuunnmotoinen luu

Kis luiiiitum), kolmikulmainen I. koliiiioliiii (ng

IrujHelruml. ja herneluu (os itisiforiini. .Mem-

ma.ssa rivissä ovat : isompi monikulmaincn luu

(ii.« multaiijjiilum mtijiisi. pieiuMiipi iiioiiikulinai-

nen luu los multiiiifiiilum miiiiis), iso r.luu (os

fiilHtatum I ja hakaluu los hiiiiinliini ). Nämä luut

liittyviit sanf:en jäykiisti toisiinsa iniiodostaon

r:n kohdalla kaaren käden selkäiin päin. .Sekär:n

sisä- että ulkopuolella ne kohoavat r:n sisä- ja

tilkoharjuksi. joiden väliin jäii r.-vako. Tämän
vaon sulkee r.-kanavaksi r:n poikkiside. U. kana-

van kautta kulkevat sormien koukistajalihasten

jänteet kyynärvarresta käteen. Ylempi r.-luu-

rivi niveltäii kyynärvarren luita (etupäässä vftrt-

tinäluula) vastaan nivelessä, jota niniiletään

ylemmiiksi r.-niveleksi. Tässä nivelessä koukis-

tamme kättä eteen- ja taaksepäin sekii kummalle-

kin sivulle. Kummankin r.-luiiriviii väliin muo-
dostuu alempi r. -nivel, jonka liikkuvaisuus on

hyvin pieni. R.- ja kämmenluiden välissä ovat

r.-kämmeuluunivclct. ks. niiuitcn Käsivarsi.
V. K.

Rannerengas, ranteessa pidettävä rengas- t.

iciuhakoriste. Pronssikaudelta tiiMn(>taan avoi-

ni'a tai suljettuja, sileitä tai piilmikoituja. usein

monesta renkaa.sta kokoonpantuja r:ita. vieliipä

puolet kyynärvartta ympäröiviä spiraalinmuotoi-

sia raniiekoristeita. Germaaninen saiikarikaiisi

erikoisesti suosi r:ita. joita myöskin soturit

käyttivät. Itämailla r:ita käyttivät varsinkin

ylhäi.set. Roomalaisien kesken r:it-a käyttivät

sekä miehet että naiset, ja keisari jakeli niitä

kunnialahjoina urhoollisille sotureille. Roomalai-

set kantoivat r:ita oikeassa kiisivarressaan (siitä

nimi dexlrnle). 12:nnen vuosis. lopulta alkaen

r:t jäivät vain naisten koristeiksi. — Suo-
mesta ei r:ita toistaiseksi tunneta pronssi-

kauilelta. Vanhimmat tunnetut r:t maastamme,
tehdyt kajieasta pronssinauha.sta. ovat n. v;ii 200

vaiheilt.i j. Kr.. Nakkilan Penttalan kalmistosta.

Myöhemmällä rautakaudella ovat r:t yleisiä ja

muodolttian vaihtelevia Länsi- ja Keski -.Suomessa,

harvinaisia Karjalassa. (A. M. T.)

Bannikki ks. G 1 a u x m a r i t i m a.

Rannikko on meren tai suuren sisäjärven ja

mantereen tai sa:iren raja-alue. \'aakasuoran ja

pystysuoran ulottuvaisuutensa sekä or(>;;rafiscn

rakenteensa puole.sta r:t ovat hyvin monenlai-

sia. Rikas vaakasuora jäsentely, jonka tulok-

sena on pitkä r.- I. rantaviiva, on maalle erit-

täin edullinen, koska se on merenkulun kehityk-

sen ensimäisiä edellytyksiä. Pystysuoran ulottu-

vaisuuden puolesta r. jaetaan jyrkkään 1. kor-

keaan sekä loivaan I. matalaan. Jns edellinen on

poikittais-r :oa (rios- ja vuono-r.), on r:n vaaka-

suora jäsentely rikasta, jos se on pitkittäis-r :oa

(Ison valtameren r. -tyyppi; r. -vuoret kulkevat

yhdensiuintaisesti r:n kanssa), on jäsentely köyhä,

r. -viiva yksitoikkoinen, suora. Loiva I. matala r.

on tav. yksitoikkoista, sen vaakasuora jäsentely

köyhempää (poikkeuk.sena muutamat jääkautiset

saaristo-r :t. kuten Suomen ja Ruotsin). R:n
suuntaan kidkevat merivirrat ja mereen laskevat

jf<et synnyltäviit matalalle r:lle paljon vedeiialui

sia ja päällisiä särkkiä, jotka usein kulkien

r:n sinintaan sulkevat r:lla oleviin poukaman t.

lahden la<,'iiuniksi t. haffiksi ; joskus särkkä knl-
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jossa

A'.

kin t. rautaoksidin infiltratsioiiin vaikutuksesta

voi kovettua jonkunlaiseksi koni;loineraatiksi

(rantabreksia). Matalilla rnlla maan kohoami-
nen (r.-viivan negatiivinen siirtyminen) nostaa

merestä laajoja maatuma-alueita ja jokien tunma
liete täyttää jokien suuseudut (delta). Jyrkillä

rrilla maan kohoaminen ilmenee vaakasuorissa

r.-pengermissä. Tyrskykulutus (abrasioni) vai-

kuttasi voimakkaammin jyrkkään. pehiieistä

Tuorilajeista syntyneeseen r :oon (Xormandien r.), i

varsinkin jos kerrokset kallistuvat maalle päin

kuin alavaan r:oon. tai korkeaan r:oon.

kerrokset kallistuvat merelle päin. E. E.

Rannikkoilmasto ks. 1 1 m a n a 1 a.

Rannikkoliikenne \kabotaasi < ransk. cabo-

tagii ks. Liikenne.
Rannikkolinnoitiis, vihollisen laivaston tor-

jumiseksi merenrannalle rakennettu pysyväinen
linnoitus. Xiitä rakennetaan jokien, salmien

y. m. suojaksi tai linnoitettuihin sotasatamiin

oman laivaston turvaksi. Ne voivat olla joko

rannikkolinnakkeita, jotka rakenne-

taan saarille ja suojataan joka puolelta, tai

rannikkopattereita, jotka rakennetaan
rannikolle mutta niitä voidaan tav. ahdistaa

maan puolelta. R :ia vahvistetaan reunavarusteilla,

ketjuilla, merimiinoilla ja torpedopattereilla.

.1/. !. n.

Rannikkomaa ks. K ii s t e n 1 a n d.

Rannikkomaakunta (ven. Primorskaja
ohlastj\. provins>i Itä-Siperiassa. Ohotan- ja Japa-

nin-meren rannikoilla. Amurin alajuoksun poh-

jois- ja eteläpuolella: 547.330 km=. 604.000 as.

(1913), joista 366.200 miespuolista, 237.800 nais-

puolista, R. käsitti v:een 1909 koko Siperian

itärannikon Pohjois-Jäämereen asti, n. 1.» milj.

kmä, 223.336 as. (1897). mutta main. v. siitä

pohjoinen suurempi osa (n. l.j milj. km'') erotet-

tiin Kamtsatkan provinssiksi. — R. on yleensä

vuorista maata, eteläosassa Ussuri"ssa kulkee
pohjoisesta etelään Sihota-alin- 1. Rannikkovuo-
risto. Rannikolla on useita hyviä satamia (esim.

Vladivostok), joita talvella kuitenkin jäätymi-

nen haittaa; pchjoisessa Ohotan-meren ranni-

kolla on useita suuria lahtia. Pääjoet Amur sekä

sen lisäjoki Us.suri : monta suurta järveä, suu-

rin Hanka Mantsurian rajalla. Ilmasto mante-
reinen; v:n keskilämpö Xikolaevskissa i.\murin

suussa) —2,«°C, talvikuukausien —21,6°C, kesä-

kuukausien -(-15°C; etelämpänä lämpö kohoo.

Vladivostokissa vastaavat arvot ovat -|-4,6T,
— 12.i°C. +18.>'>C. Met.sät peittävät laajoja

aloja; etelässä paikoitellen on aroluontoisia

mustanmullanseutuja. Asutus kasvaa nopeasti

(1909 R:ssa oli 268.900 as.) ven, siirtolaisuuden

kautta; lisäksi on paljon kiinalaisia, korealaisia,

jonkun verran japanilaisia, alkuasukkaita gril-

jaakkeja ja tunguuseja sekä karkoitettuja puo-

lalaisia y. m. V. 1897 silloisen R:n ja Saha-
linin väestöstä oli venäläisiä ö2.«%, kiinalai-

sia, korealaisia, japanilaisia y. m. 23f^. tun-

guuseja 7.1%. tsuktseja 4,i%. giljaakkeja 2,s%,

korjaakkeja 2,i%, puolalaisia 1,9%, tataari-

laisia l,i%, suomalaisia 0,s%. Uskonnoltaan
62.5% oli kreik.-katolisia. 21.!% buddhalai-

sia. Lukutaitoisia oli 24.?% (yli Euroopan-Ve-
näjän keskimäärän). V, 1912 R;ssa (ja Kam-
tsatkassa, joka myös allaolevassa tilastossa ote-

taan lukuun) oli keskikouluja 11, joissa 3,048

opp., ammatillisia keski- ja alempia kouluja 13,

joissa 1,191 opp., kansakouluja ,525, joissa

2y,016 opp. V. 1911 R;ssa oli 64 sairaalaa ja 94
lääkäriä. — Elinkeinot nopeasti kehittymässä.
Maanviljelys tuottaa vehnää 88,900 ton., kauraa
112,900 ton., rui.sta, ohraa, perunaa 86,400 ton.,

tupakkaa, pellavaa y. m, 11913). Hevosia oli

sam. V. 108.800, nautakarjaa 160,200, sikoja

113,700, lampaita ja vuohia 4,400 kpl. Metsäs-
tys tuottaa 650,000 mk:n arvosta (1912) soopelin-

nahkoja y, m„ kalansaaliin arvo (1911) on 11

milj. mk. Runsaita metsiä on ruvettu käyttä-
mään teollisuudessa, — Mineraalikunnan tuot-

teista käytetään m. m. kivihiiltä, rautamalmia ja

kultaa. Teollisuus aivan alussaan; aksiisista va-

paan teollisuuden tuotantoarvo S.s milj. mk.,
työväestö kaikissa tehdaslaitoksissa 3.162 henkeä
(1910). — Rautateitä 1.022 km (1912). — R. ja-

kaantuu 6 piirikuntaan. Pääkaupunki Vladivos-

tok. — Ven, kasakat saapuivat R:n alueille 1630-

luvulla. Pietari I;n aikoina alkoi seudun asut-

taminen, osaksi pakkotyöhön karkoitetuilla. Asu-
tus edistyi hitaasti 1880-luvulle asti, jolloin

höyrylaivareitti Odessasta Vladivostokiin avat-

tiin ; Siperian radan valmistuminen vielä enem-
män edisti uutisasutusta. V. 1857 muodostettiin

R., josta 1884 erotettiin Sahalin ja 1909 Kam-
E. E. K.

Patteri ja Ran-
tsatka.

Rannikkopatteri ks.

n i k k o 1 i n n o i t u s.

Rannikkosota, linnoitettujen rannikkoaluei-

den ja sotasatamien valloittamista ja puolusta-

mista tarkoittava sota. Hyökkääjä koettaa saada
merenkulun estetyksi, sotasataman laitteineen

hävitetyksi, vallatuksi haluamansa rannikko-
alueen. Hyökkäys tehdään blokadin ja pom-
mituksen avulla sekä ahdistamalla vihollis-

laivastoa. Puolustaja lähettää laivastonsa ah-

distamaan vihollisen laivastoa merellä, miinoit-

taa suojeltavan alueen, poistaa merimerkit, sam-
muttaa majakat, perustaa merkinantoasemia.
virittää puhelinjohtoja rannikolle j. n. e,

M. V. H.
Rannikkotykki, rannikkolinnoituksissa käy-

tettävä isokaliberinen tykki. ks. Tykki.
il. V. B.

Ranska (ransk. La France, lat. Fraiico-Oallia,

saks. Fraiikreich), tasavalta ja suurvalta Länsi-

Euroopassa, erinomaisessa asemassa maailman
vilkasliikkeisimmän valtameren Atlantin (Biska-

jan-lähden, Kanaalin, Pohjanmeren) ja Väli-

meren välissä, maanpuolelta etelässä hankalakul-

kuisten Pyreneitten, idässä Alppien, Jura-vuoris-

ton, Vogesien ja Ardennien naapureista erottama

ja siten hyvin rajoitettu alue (avoin raja on vain

kolmen viimemainitun vuoriston välissä, jossa

ovat Burgundin portti ja Lothringen, sekä Arden-

nien ja meren välissä) . R. ulottuu säännöttö-

mänä kuusikulmiona 42° ;sta 20':sta 51° :een

5':iin pohj. lev. ja 4° :sta 48':sta länt. pit. 7° :een

39':iin it. pit. Suurin pituus pohjoisesta etelään

on 973 km. suurin leveys idästä länteen 888 km.
Paitsi manneraluetta ja rannikkosaaria R;aan
kuuluu luonnon- ja kansatieteellisesti Apetmii-

nien niemimaahan liittyvä Korsikan saari Väli-

meressä. Kaikkiaan R. käsittää 536.464 km*,

39.602.258 as. (1911). 74 km=:llä (ilman Kor-

sikkaa .527.742 km=. 39,313.438 as.). — R;n meri-

raja on 3,120 km pitkä (maaraja 2,170 km),
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josta 615 km tuin- V&liinrrcu. 1.38Ö km Attaiitiii

raltanirren rnnuikullf. Ilvviti luuniioiisatiimiA 011

ranlaviivau piluutlf:>la liiioliiiiattn litirvassu. Niitii

OB Vilimvrva rannikon iliii>i>»s«a. ItliAne-joen suun

ilipuilplla. joMa Provcnivn vuoret ulottuvat nie-

r««n asti nimxlo«tupn lulitirikkunn vuoristoran-

nikon ; rtlii.-talla on llyi^ressaiiristo. Marseillen

linsipuolell.i alkaa Khönen lietettU liinteenptiin

kuljettavan merivirran mataloittamu Lan^rxiediHMn

rannikko la;muneineen ittnntim ja liiekkasiirkki-

neen. Ri>k '
'

'n rannikon eteliiusii un

xanianlaista ia dyynirannikkoaiLes Lan-

de»; vain jlnit--.i MMidiu sen katkaisee Arcaclio-

n'in lalitii iJiromli-en asti (jonka varrella Hor-

deaux'o liyvii satuniai. Sen |K>lijoispuolella ran

nikko vielä I.oiren suun seuduille asti on loivaa,

paikoitellen hiekkaista, paikoitellen kallioista.

nmtta verraten lahti- ja saaririkasta lOlfron.

Ri. Veu. Noirnioutier nimiset saaret, jiitteitii

eoti«e«tI rannikosta). Loiren pohjoispuolella

kauaa Atlantin valtamereen tunkeutuvan Bre-

ta^^nen niemimaan rannikko on hieman Norjan
rannikkoa muistuttavaa, lahti- ja saaririkasta.

hyvlMttamaista jyrkkää praniittirannikkoa, joka
OD kasvattanut I<an»kan parhaan kalastaja- jii

merenkulkijaviiestun. TUrkeimmUt lahdet ovat:

Vilaine. yuiberon. Douarnenei. Rade de Bre.st,

S:t Brieuc; saaret: Belle-Ile. (.iroix. Oue.s.sant.

Bretafnien itäpuolella suoraan pohjoista kohti

pistSvän Cotentin'iii I. Normandian niemimaan
ja Bretm^en viiliin jiiävilssä suuressa lalide.ssa

(jonka sisimmiissii. S:t Mii-heliu-lahti nimisessä

perukassa vuorcvesiliike on harvinaisen voima-
kas, erotus nousu- ju pukoveden välillä aina 15 m)
ovat Eni;lannille kuuluvat Normandian-saaret.

Cotentin'in niemimiuilla (pohjoiskärki Cap de la

Hapie) alkaa hyviä luonnonsatamia puuttuva
rannikko (niemimaan pohjoisrannikolla on suu-

rilla kuRtannuksilln rakennettu Cherbourpn sota-

aatama). joka Somme-joen suun seuduille asti on
Äkkijyrkkää, itäosassaan paikoitellen yli 100 m
korkeaa kalkkikallir Ia (I^es Falaises). lukuun-
ottamatta C(tentin'in niemimaan itäpuolella ole-

van Seinen mutkan itäistä, kylpypaikkojen
(Trouville y. m.) täyttämää hiekkarunnikko.(

(Seinen suuua tfirkeil I^ Havren satamakau-
punki |. N. 30 km .Sommen suun eteläpuolella

alkaa vain Boulopnen pohjoispuolella olevien kal-

lioiden katkaisema niava dyyniraniiikko; siellä

on tttrkeiUl satamia lioulofrne. CalaiT-, Dunkerque.
Pinnanmuodostukseltaan ja g e o-

loKioelta rakenteeltaan R. kuuluu vii-

meksi kivihiilikaudella poimiiltuiie"Heen. mutta
vaj>ta tertiäarikauden keitkivailieilta alkaen pää-

piirteissäiin lopullisesti muo<lostuni-esc«-n Luoteis-

Euroo|mn lolikoM(aal>an. Kaakossa ja lounaassa
R:n rajojen sisäpuolelle ulottuu osia etelä-

eurooppalaisista iHiimuviiorisloiNta. Pyreneisiä ja

Alpeiata (R:ann kuuluvissa Alpeissa Euroopan
korkein vuori, Mont Rlanr. 4.810 m; ks. .\ 1 p i t,

Pyreneitten vuoreti. Näitä, sekä R : uin

kuuluvia Juran. Voffesien ja Ardennien osia
lukuunottamatta R. jakaantuu viiteen pää-

aiueeacen, kahteen karuun, verraten harvaan asut-

tiiUD vuorimaahan 'Kenkusylänkii. Rretupne) jn

kolmeen viljavaan. tnajavHeiit^iHecn alanteeseen
(Pariimn I. .Seine Ixiiren. Oaronnen, RhOne-
.SaAneni. KenkusylÄnkö jo Bretafne ovat kovasti

kuluneita ja murtuneita lähteitä aikoinaan Län-(i'

iu Keski-E((roiippaa vallinneista Vari.skilaisest«

ja Armorikalaisestu vuoristoista, joiden yh-

tymiikohta on juuri Keskusylänjjössä. R:ssa

variskilaisen vuoriston (KeskusylUnköi kulku-

suunta on lounaasta koilliseen, annorikalaisen

(Bretasrne) kohtisuoraan sitä vastaan kaakosta

luotwseen. Bretaj;neii ja Keskusylänjiön yhtey-

den katkaisi myöhemmin Seine-Loiren ja (iaron-

neii aliinte<'t yhdistävä Poitiers'ii painanne (vain

177 m yi. merenp.) : Loire-jokikiii mursi vaivatta

itselleen laskun mereen Arniorikalaiseii vuoriston

poikki. Molempain viu ristojen perustana ovat

arkeiset ainekset, graniitti ja f;neissi, joiden

päälle sitten(niiii laskeutui paleo/.(H>isla kerroksia

(siluuria. kambriumia y. m.; Hreta>rnessa) tai

purkautui iiuorvulkaanisia aineksin (Keskus-

yliiii^'ölUil. \'iil(emmäs'sä määrässä tavataan jura-

ja kiviliiilikausieii kerroksin (Kesk([sylänf;ön reu-

noilla ja hautalaskeumissal. KeskiisyliiMkii sijait.see

alanteiden välissä, peittäen n, 80,000 1(10,000 km».

Pyreneitten vuorista sen erottaa Gnronneii laak.so

(Castelnaudary'n painanne 191 m yi. inerenp.)

;

pohjoisrajana COte d'Orin vastaan on Col de

Lonfrpendu (.'104 m yi. merenp.l. vaikka sen poh-

joispuolella on peolopisesti Keskusyläiiköön kuu-

luva, sanrimai,sesti eristynyt Mont de Morvan
(902 m). Keskusylän<;ön, joka viettää idästä

länteen, jakavat sen halki etelästii pohjoiseen

kulkevat hiiutalnskeumat (joissa Allier ja Loire

juoksevat) kahteen pääosaan. Ttiiinen. yhtenäistä

vuorijonoa muistuttavat Seveiiiiit ipäiiosat e(e-

liistä lukien: Montapne Noire 1.210 m. Monts
de TEspinouse. Mont-s Garrijrues, Seveiinit ahtaam-
massa merkityksessä l..')67 m. Montapiie de la

Loz^re 1.702 m, Montnfriies de la Marjreride

1,.'>r)4 m, Monts du Vivarais 1.7.')4 m. Monts du
Lyonnais. Monts du Beauiolais. .Monts du Charo-

laisi. laskeutuu jyrkästi Hliönen -laaksoon. Län-
tinen osa. .\uverKnen ylänkö. 011 kokonaisuudes-
saan matalampaa, mutta siellä useat sammuneet
tulivuonryhmät kohoavat melkoista korkeammalle
Seveniiejä. Auverfrnen tärkeimmät vuorirylimiil

ovat Montapnes d'.\ul)rar (1.471 m), Montafrne
du Cantal (I.SöS m). Mont Pore (Puy de Snnoy
l.S8(5 m. .Si.sä-R:n korkein huippu), jlont DOme
Puy de Döme 1.40,") m). Tiiliperäi.sen toiminnan
jätteinä on .Auverpnessa paljon pieniä kraateri-

järviä sekä kuumin läliteitii (paljon käytettyjä
kylpyläpaikkoja)

.

\'ielä enetnmiin kubinut kuin \'ariskilaisen vuo-

riston jäte Keskiisyliiiikii, on aikanaan katkea-

mattomana Ix)iini(is-l'",nplantiin ia Etelä-Irlantiin

ulottuneen .\rmorikalaisen vuoriston jäännös Bre-

tapne. Se i-i olekaan enää oikeastaan vuoristoa,

vaan pene|>laaniksi tasoittnniitt:) kumpumaala.
joka ei missään vaikuta liikciKicltii ehkiiisevästi.

Siihen kuuluu paitsi Uretapnen niendmnata
(Montapne d'Arr^e 391 m). I/oiren suun etelä-

puolella (levä Vend('-e (TTauteurs de la Ofltiiie

28.'i ni), rotentin'in niemimaa ja läntinen Nor-
mandie (KorCt (rEcouves 417 m).

Variskisen ja .Armorikalaisen vuoriston ympä-
rille levinneiden nuorempien merien poimuttu-
mattoiKJsla kerrostumista syntyivilt R:n asutuk-
sen ja viljelyksen keskukset, kumpuiset alanteet.

Laajin ja merkillisin on aikanaan Kiuikkois-

Enplnnnin kanssa yhteydessä ollut Pariisin

alanne, joka käsitlilä Seinen ja siilien välittö-

milsti liittyvän Loiren laaksot. Eri aikakausien
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kerrokset ovat kuia lautaset sisäkkäin. Keskellä,

Pariisin yiiipäristössii. ou tertiUärikauden kerrok-

sia. kauemi)ana niiden alta pistävät esiin liitu-

kauden ja näiden alta taas jurakauden kerrokset.

Viinieni. ptuittuvat pohjoisessa Kamuilla ja koil-

lisessa Jielfriaa vastaan. Paikoitellen jurakeliän

ulkopuolella tavataan osia triaskehästä. Keskus-
tasta laidemmaksi mennessä maa yleensä kohoaa;
kaakossa jura- ja triaskerrosteji reunat ovat tai-

puneet ylöspäin verraten korkeiksi selänteiksi

(Cöte d""Or 6.16 m. PIat«au de Langres 608 m,
Monts Faucilles 450 m. Argonnit 346 m), jotka

erottavat Pariisin alanteen Rhöne-Saöuen alan-

teesta ja ovat crografisena siteenä Keskus-
ylängön. Vogesieu ja Ardennien vanhojen vuoris-

tojen välillä.

Poitiers'n laajan painanteen kautta yhtyy
Pariisin alanteeseen Garonnen alanne. Garonnen
pohjoispuolella on jura-, liitu- ja vanhempia ter-

tiäärisiä. eteläpuolella nuorempia tertiäärisiä ja

kvartäärisiä kerroksia, jotka Biskajan-lahdeu.

Garonnen ja Adourin välissä muodostavat Les
Landes'in (ks. t.). — JIuusta R:sta eristetty,

ilmastoltaan ja kasvillisuudeltaan monessa suh-

teessa Etelä-Eurooppaan läheisesti liittyvä on
Rhöne-Saönen alanne. Sen täyttävät etupäässä
tertiääriset ja osaksi liitukauden kerrokset:

kvartäärisiä aineksia on deltamuodostuksina ran-

nikolla harvaan asuttu Camargue Rhönen suu-

haarojen välissä (Crau niistä itään) ja laakson
poikki Lyon'in pohjoispuolella leviävinä jäätikön

jättäminä sorakerroksina (Dombes; paljon pieniä

järviä).

Vesistöt. Useimmat joista laskevat Atlantin
valtamereen ja Kanaaliin; tärkeimmät ovat

Somrae, Seine (776 kmi, Orne. Vilaine. Loire

(1,002 km), Charente. Garcnne (650 km). Adour
(Kanaaliin ja suoraan Atlantin valtamereen)

.

Aude. Hfirault. Rhone (osaksi R:n ulkopuolella).

Var. Lisäksi R:aan kuuluu pienempiä osia

Reinin. Maasin ja Schelden vesialueista. Usei-

den suurien jokien tai niiden lisäjokien lähteet

ovat lähellä toisiaan Keskusylängöllä. joten ne
on verraten helposti saatu kanavilla yhdistetyiksi.

Kaikkiaan R :ssa on uitto- ja purjehduskelpoisia
jokia 141. yhteensä 8.387 km ; lisäksi kanavia
n. 5.000 km. Jokien liikennearvoa vähentää suu-

resti niiden vaihteleva vesimäärä: siihen on suu-

rena syynä Keskusylängön metsättömyys. — Jär-

vet ovat muutamia rannikkojärviä lukuunotta-

matta mitättömän pieniä : suurin on Grandlieu
(70 km^l Loiren suun eteläpuolella. Osa Geneve-
järven etelärantaa kuuluu R :lle.

Ilmasto on Rhönen alanteessa riippuvainen
Välimeren, muualla R :ssa Atlantin valtameren
tuuli- ja sääsuhteista. Rhönen alanteessa kesät

siis ovat sateettomat, kuumat, talvet lämpimät,
sadeaika syys-, lokakuussa (sade tulee äkillisinä,

rankkoina kuuroina: v:n sademäärä n. 670 mm).
Pohjoisesta päin tulevat kylmät ilmavirrat pää-

sevät esteettömästi mistral nimisinä tuulina
puhaltamaan Rhönen laaksoa pitkin (Marseillessa

mistral puhaltaa 175 p:nä v:ssa), haitaten kasvil-

lisuuden kehitystä. Suojassa siltä on vain Riviera.

Muualla R :ssa vallitsevat länsituulet aiheuttavat

rantaseutujen valtameri-ilmaston (selväluontoisia

Bretagnessa) viileine kesineen ja lauhkeine talvi-

neen (sataa kautta vuoden, lännessä enemmän
talvikuukausina, idempänä kesäkuukausina). Sisä-

maassa kesät ovat lämpimämmät. mutt:t talvet

kylmemmät. Keskusylängöllä ilmasto yleensä on
koleaa. — Vertailun vuoksi esitettäköön vuoden,
kylmimmän ja kuuminiman kuukauden keskiläm-
möt \älimeren rannikolla. Bretagnessa ja sisä-

maassa :

T;n tammik:n heinul<:n

Nizzassa + 15..° C + S,." C + 23.»° C
Bre-stissä -f U.;° C + 6.1° C + 17..° C
Pariisissa -J- 10,i° C + 2° C + 18,»° C

— Eniten -satiui Pyreneitten länsipäässä (1.200-

2,000 mm v:ssa). Keskusylängön etelärinteellä ja
Alpeilla. Kaikkialla sataa talvella lunta, mutta
etelässä se sulaa nopeasti.

Kasvillisuus. R :ssa kohtaavat toisensa
Länsi-Euroopan atlanttilaiset ja Etelä-Euroopan
välimerenmuodot. Jälkimäisiä ovat ainaviheriät
pensaat (Pislnria. Arhutus. Phillyrea y. m.) ja

tammet, öljypuu y. m. Välimeren kasvillisuus

tunkeutuu Rhönen laaksoa myöten kauas poh-
joiseen. Jlistralilta suojatulla Rivieralla viihty-

vät Damhusn gracilis, Cyca.i reioluta, Cliamcerops

excelsior, Draccena-. Ficiis- y. m. lajit sekä taa-

telipalmu (sen pohjoisin paikkal. Garonnen alan-

teessa on useita pohjoisespanjalaisia lajeja

(m. m. korkkitammi). Kastanjapuulla on suuri

merkitys koko Etelä- ja Keski-R :ssa. Muu osa
R:aa, Keskusylängön karuja ja kylmiä nummi-
ja haviimetsäseutuja sekä Alppien ja osaksi Vo-
gesieu alppikasvivyöhykettä lukuunottamatta,
kuuluu euroopp.-aas. lehtimetsävyöhykkeeseen,
jonka leimakasveja ovat pyökki ja hevoskastanja,

sekä atlanttilais-länsibaltialaiseen. leimakasveina
t7c.r-lajit. Erica chierea. Hex aquifoliam y. m.
— Laajempia metsiä nyk. on enää vain paikoi-

tellen Les Landes'illa (osaksi istutettuja). Alpeilla

ja Ke.skusylängön pohjoispäässä. — Alkuperäi-

sestä eläimistöstä on vielä vähemmän jäl-

jellä. Kuitenkin tavataan vielä kaikkialla ket-

tuja, paikoitellen susia, mäyriä, näätiä, villi-

sikoja, onpa joissakin syrjäisissä seudui.ssa vielä

säilynyt joku karhu ja majava. Jäniksiä, kanii-

neja ja metsäkauriita tavataan kaikkialla. Vielä

mainittakoon genetti ja myskimyyrä sekä ete-

lässä Pyreneitten niemimaalta tullut gekkosisi-

lisko. Lintumaailma Keski-Euroopan tavallinen.

Meret kalarikkaita.

Väestö ja asutus. Vaikka R:aan aikojen

kuluessa on asettunut monta eri kansanheimoa
(vrt. alempana Historiai. on R. nyk. kielelli-

sesti ja kansallisesti melkein täysin yhtenäinen.

Vanhalla ajalla kelttiläiset asukkaat kieleltään

ja tavoiltaan roomalaistuivat maan valloittanei-

den roomalaisten vaikutuksesta: samoin kävi

kaikkien myöhemminkin maahan tulleiden kanso-

jen, joten kansainsekoituksen lopputulos, ranska-

laiset, luetaan romaanilaisiin kansoihin, vaikka-

kin ranskalaisten suonissa virtaa paljon enem-

män kelttiläistä tai germaanilaista verta kuin

roomalaista. V. 1906 R:n väestöstä i38.844.653

hengestä) 92. 1 9J. oli ranskan kieltä puhuvia

ranskalaisia. 4.7 % muita kansallisuuksia. O.5 %
naturalisoituja ranskalaisia. 2.7% vieraiden

valtakuntain kansalaisia. — Mutta vaikka jyrk-

kiä eroavaisuuksia vailla oleva pinnanmuodastus
onkin edistänyt tällaista yhteensulautumista, on
kuitenkin Rhönen alanne siksi eristynyt Pohjois-

ja Länsi-R:sta, että sen väestö, sen kieli ja
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sivistys cvat kehittyiieei erikoiMfii. omintnkei-
s«»u suuntaan ivrt. 1' r o v e n e e n kieli j«
kirjallisuus, P r o v e n e cl. vnikiiltacn

nivuskin liiheisen Ouronnen alanteen eteläosan

vfiesliiun ja sivistysuloihin. — l'lkonui< tloliaiiii

run>kuiainen ou lyhyt- tai keskikoknineii

(1.64 cinl. hinteliirnkenteinen. Iieikkovoiniaincn,

kasvot soikeat, tukka, silniiit tuniinut. ilionvUri

tummahko. I.uoiitivltaan hän on vilkas sekä

puhee>-aan ettii liikkeis.siiUn. työteliäs ja saituu-

teen asti siiä.-^täväinen. rohkea, mutta vailla sit-

keyttä, turhamainen, herkkä kunniaätnan. nou-

dattaa arasti soveliaisuiulen. yleisen lavan ja

mielipiteen vaatimuksia ollen aina ..comine il

faut", on tunnettu „resprit"stäaii. Muoto- ja

kauneusaisti ovat harvinaisen korkealle kehitty-

neet. Toiminnassaan hänen silmäniääränään on
aineellinen hyöty. IVrhesiteet kiinteät. — R:n
sisäpoliittinen elämä suuresta valhinkunioiiksestn

alkaen osoittaa harvinaista häily väi.syyltii: se

johtuu osaksi siitä vastakohdasta, niikii on val-

linnut väestön hidasliikkeisen enemmistön, ta-

lon|>oikaisluokan ja keskisuädyn piintyneen van-

hoiirsuuden sekä Pariisin ja muiden teollismis-

seutujen herkkäniielisen työväestön uudistus- ja

mullistushalun välillä. — Uskonnollisiin kysy-

myksiin suhtaudutaan välinpitämättömästi,

eikä henf;ellinen sääty yleensä nauti kansan
luottamusta (poikkeuk.sena ehkU Bretagne).
— Jyrkkää erotusta ei huomiui pohjois- ja

eteläranskalaisen \älillä. Viimemainittu, jonka
suonissa virtaa enemmän romaanilaista verta,

on kuitenkin vartaloltaan lyhyempi. liik-

keiltään ja puheeltaan vielä vilkkaampi kuin

ranskalainen yleensä, tukka on kihara, kasvot

pyöreät. Pohjoisimmassa R:ssa asukkaiden ulko-

muoto ja luonne monella paikkakunnalla viittaa-

vat germaanilaiseen sukuperiUin.

Muita kan.Hallisuuksin R :ssa on n. 1 milj.

hretonia Bretagnessa. !(>.">.000 fla:iinilaista I{;n

pohjoiskolkassa, 100.000 (»askia Biskajan-lähden
perukansa Pyreneitlen juurella, IIOH.OOO italia-

laista kaakkoisrajalla ja Korsikassa. Kaikista

päistä kuitenkin vain 700.000 on ranskan kieltii

Uitamatonla. -- Li>äksi ll:ssa 1906 oli 222,162

naturalisoitua ranskalaista sekä 1.046. HO.') ulko-

maalaista Inäistii ."{TT.O^R italialaista. :!10.4,'{:! bel-

gialaista ja luxemliiirgilai.sta. 87.836 saksalai.sta.

80,914 (»spanjalaiHta. 68.892 sveitsiläistä. 3,'j,990

englantilaista. 2.5.60,1 venäläistä). — Uskonnol-
taan K. on sangen yhtenäinen: protestantteja on
n. 720.000. juutalaisia n. .IS.OOO. muut ovat roo-

mal. katolisia. — Siirtolaisuus on vähäinen (ti-

loiitoa «iittt R:lla ei olel, mutta maahanmuutto
on huomattava, kuten yllä esitetyistä luvuista sel-

viää. .Siitä huolimatta väestön lisiUintyiiiinen on
pienempi kuin misnäiln muualla ja on yhä tasai-

sesti alenemassa. Viime vuosisadan viitenä 20-

riir' ' • .n Euroopan väestönliHiläntymifli-n vuo-

ni
•

6..t, S.ii, 6, 8 ja 9,4J»/« R:n vuo-

»il !.,... -M . >''.<t<">nliKiiiintyminen oli .'>.<:. .5. ia. 3.t>,

2.<i ja l,»*». Niinpä onkin R:n asukasmäilrä
tavattomasti alentunut suhtci-llisesti muihin Eu-
roopan valtioihin nähden. Viime vuosisadan
alu-. I Ti II i,\ k . 1-i'ri ri .ii-ii sisäpuolella asui

H vain i>.ti'/, koko
EoT

; i'ien R:n asukas-
iniiaran 'M.i niilj. henk<-ui voitti vain Venäjä,
nykyäJln lintksi .Sak*ui. Iliivalta-Unkari jn Eng-

lanti. — Tämä merkillinen. R:n taloudelliseen ja

valtiolliseen elämään inilä syvimmin vaikuttava

asiaintila johtuu poikkeuksellisen alhaisesta ,syii-

tyneisyydestä, johon taas pääasiallisesti on syynä
taloudellisista y. m. s. näkökohdista johtuvan, s,

..kaksi lapsi järjestelmä". Vuotuinen syntyneisyys

viime vuosisadan 20-vnotiskausina oli :!2.>. 29.;.

26,:, i.i.» ja 2:!°/oo; 1!>12 se oli enäii vain 19»/oo

(lx>t-et-Garonnen departementissa esim. vain

i;i.«" 00. Muista Euriopan maista alhaisin synty-

neisyys on Belgiassa, jossa se ou 22.«''/oo (korkein

Venäjällä. 46,»"/oo : Suome.ssa 29.i°/oo). Kuollei-

suus ei ole samassa suhteessa alentunut, ollen

päinvastoin korkeampi kuin missään muualla
Länsi- ja Pohjois-Euroopassa (tuberkuloosi ylei-

nenl; 1912 17,i"/oo (.Mankomaissa alliaisin Euroo-

I
passa. 12. •"/oo. Suomessa 16.5°/oo). Niinollen yli-

.syntyneisyys on tavattoman alliainen, 1912 vain

I

l.»";oo (muissa Euroopan maissa se on alhaisin

Irlannissa, ö.j^/oo. korkein Uomaaiiiassn, 20,i"/oo:

j

.Suomessa se on 12.»",(xil. I. Ti".911 benkeii. Onpa

I

vuosia, jolloin kuolleisuus on syntyneisyyttii suu-

rempi (esim. 1911 kuoli r.4.S09 beiikeä oiiemmän
kuin syntyi) ja asiik;uiniäärän lisääntyminen ko-

konaan jiiäpi maabanmuuton varaan. Monessa
departementissa ylikuolleisuus on säilnnöUinen

ilmiö (1912 31 departementissa). Väestön lisään-

tyminen tulee etiipaiissä kaupunkien ja teolliaiius-

seutujen hyväksi. Monessa maatalousdepartcmen-
tissa absoluuttinen väestön väbeneminen on san-

gen huomattava (esim. Ornen departementissa
viime vuosisadan alussa oli n. 4011.000 as., 1912

vain 307.433 as.), — .\sukastibeys 74 km':llä on
alhaisempi kuin missään muualla Länsi-Ruroo-
piussa (.Sveitsissäkin on 91 as. km-:llä). Taajin
asutus on Pariisin ympäristössä, pohjoisella teol-

lisuusalueella. Lyon'in ja Marseillen seuduilla,

barvin taas Alpeilla. .Sevonneillä, Les Landes'illa.

Korsikassa. R:n 671 kaupungissa 1911 asui 38,4%
maan vilestöstä (syntyneisyys kaupungeissa oli

l8.i",'oo. kuolleisuus 20.i<'/oo) ; suurkaupunkeja (yli

100,000 as.) oli \r>. niistä Pariisissa. Marscille.ssa

ja Lyon'issa yli .lOO.flOO as.

Taloudellinen elämä kohosi jo verra-

ten varhain suureen kukoistukseen. EurcK)pan
maist.a ensimäisenä R. järjesti sisävesi- ja maan-
tieliikenteensä. ja jo aikaisemmin huomattava
teollisuus kasvoi Colberfin aikana Euroopan
ensimiiiseksi, Tyciteliiiisyydellä koottu ja säästii-

viii.syydellä kartutettu kansallisomaisuus on maa-
ilman suurimpia, ja R. on piiaomista maailman
rikkain maa. Mutta väestiin kasvun pyaälityesaä

taloudellinenkin edistys |>y8ähtyi ; voidaiinpa mui-
hin maihin verrattuna puhua R:n sekä maatalou-
den että teollisuuden taantumisestakin, ^laatalous
ei suojeluslulleista huolimatta kykene tyydyttä-

mään tarvetta, ja Englannin, Saksan sekä Yhdys-
valtain teollisiiiistuottpet valloittavat ranska-
laisilta markkinat toisensa jälkeen. Vain sellai-

set valmisteet, joissa ranskalaisten taiteellisuus

ja aislikkaisiuis tulevat näkyviin, kykenevät vielä

pitämiLän puolensa maailman markkinoilla. •

—

Väestön |>ääe!inkeinnna on maatalous; 1906 Rii-

hen elinkeirjoiuokkaan kuului 42.; %, teollisuutta

ja vuorityölii harjoitti 31.;%. kauppaa ja liiken-

nettä 14. 1 %. henkilökohtaisina palkollisina toimi

4,f % R;n elinkeinoja harjoittavasta väestöstä.

Maatalous. Maa on ylimalkaan harvinai-
sen viljavaa, varsinkin alanteissa. .Se on suu-
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reksi osaksi talonpoikien hallussa, mutta melkoi-

nen määrä on suurtiloinakin. V. 1892 R:ssa
olevista fl.r niilj. viljelmästä oli 138.671 viljel-

mällä hallussaan 40 lia tai enemmän ja ne omis-

tivat kaikkiaan n. 4.T ^f koko alasta. Suurtilat

ovat enimmäkseen Luoteis-R :ssa ja Keskus-
ylängöllä. Maaomaisuuksista on 21 ^J, vuokralla:

pohjoisessa käytetään tavallista vuokramuoloa
(fvrmerie), etelässä taas on yleinen osavuokra
(metayeric). jolloin vuokraaja omistajalta saapi

käytettäväkseen myöskin irtaimiston, paikoitellen

myöskin osaksi liikepääomaa. ja suorittaa vuokra
maksuna määrätyn osan maan bruttotuotannosta.
— Maatalouselinkeinoista tärkein on maanvilje-

lys. V. 1911 R:n pinta-alasta 50. i % oli peltoa

ja puutarhaa isiitä 7.»% viinitarhoja), 19.i %
niittyä ja laidunta. 17,7 % metsää. Maata vil-

jellään hyvin huolellisesti, usein puutarhamai-
.sesti, multa viljelystavat ja -työkalut ovat usein

vielä kovin vanhanaikaisia, vaikka paranemaan
päin. Viljanviljelykseen käytetty ala (lukuun-

ottamatta kauraa) on ISSOluvulta alkaen tasai-

sesti pienentynyt, mutta huolellisemman maan-
muokkauksen ja vähitellen parantuvien viljelys-

tapojen avulla sato on hitaasti noussut, kuiten-

kaan tyydyttämättä tarvetta. Satomäärät hehtaa-

ria kohden ovatkin maan luontaisesta hedelmälli-

syydestä huolimatta läpeensä pai oa alhaisemmat
kuin missään muualla Länsi-Euroopassa, Itäval-

lassa ja Skandinaaviankin maissa, ellen vain

puolet esim. Belgian vastaavista satomääristä.

Viljakasveista tärkein on vehnä. Sitä viljellään

kaikkialla, eniten kuitenkin alanteissa. Kauraa
viljellään kostean meri-ilmaston alueella pohjoi-

sessa, ruista karulla KeskusylängöUä. Les Lan-
des'illa ja Bretagnessa. tattaria samoilla seu-

duilla, ohraa koillisessa (raaka-aineeksi sikäläistä

olutteoUisuutta varten), maissia etelässä. Perunaa
viljellään kaikkialla. Tärkeimpäin viljakasvien

ja perunan satomäärät ja niiden raha-arvot 1912
olivat:

mii], ton. Tniij.mk. milj. ton. milj. mk.

vehnän . . 9.i 2.523.3 maissin . . O.e 141,7

ksuran . . .=>,? 1.092 tattarin . • 0,5 112,4
rukiin . l.s 280 penioan . 15j l,089,s

ohran

.

. . l.i 216j

Vehnän ja perunan viljelyksessä R. on maa-
pallon kolmas, kauran viljelyksessä neljäs maa.

Viljanviljelyksen rinnalla tavattoman tärkeä
on kaikenlaisten palkokasvien, vihannesten, juu-

rikkaiden y. m. s. viljely (etenkin suurien kau-
punkien j-mpäristössä) : mainitut tuotteet ovat
välttämättömänä eränä jokaisen ranskalaisen
ruokalistassa. Vihannessadon arvo 1912 oli

464,j milj.. palkokasvien 164.i milj.. artisok-

kain 44 milj. mk. Sienien, varsinkin herkku-
sienen ja tryffelin itryffelinsadon arvo 1911 n.

10 milj. mk.) viljely on yleinen ja niitä vie-

dään, samoinkuin puutarhantuotteita. melkoiset
määrät maasta. — Leiman antavana R:n maan-
viljelykselle on hedelmien, ennen kaikkea viinin-

viljely. Hedelmäpuita kasvatetaan kaikkialla,

eniten kuitenkin pohjoisissa rannikkodepartemen-
teissa, missä viiniköynnöstä enää ei kannata
viljellä: siellä käytetään omenoita ja päärynöitä
suunnattomat määrät (2.4 milj. ton. koko sadosta

2,« milj. ton:sta 1912i hedelmäviinin (cidre)

valmistukseen (valmistusmäärä 1912 17.7 milj. hl).

Lisäksi pidetään kastanjoita, öljy-, saksanpäh-

kinä- ja persikkapuita etelässä, luumu-, kirsikka-

ja aprikoosipuita pohjoisessa. Kaikkien yllämai-
nittujen hedelmälajien sadon arvo 1912 oli

302. s milj. mk. (ii. kaksi kertaa suurempi kuin
Suomen viljan- ja perunansadon arvo). — R:n
taloudelle vielä tärkeämpi on viininviljely: sitä

harjoitetaan yleisesti sen viivan eteläpuolella,

joka ajatellaan vedetyksi Loiren suusta Pariisin
sivuitse Belgian rajalle. Vain 10 departementissa
ei (1912) viiniköynnöstä ollenkaan viljelty. Vii-

nin saalis on sääsuhtei.sta riippuen vuosittain
hyvin vaihteleva. Sitäpaitsi .ajoittain tuhosienet
{Oidium Tiickeri viime vuosis. keskivaiheilla) ja
-hyönteiset (Phylloxera viime vuosis. jälkipuolis-

kolla) ovat hävittäneet suunnattomat alat viini-

tarhoja. Tällöin viinitehtailijain täytyi tuoda
ulkomailta. Italiasta, Espanjasta. Algeriasta ja

Kreikasta raaka-ainetta ja huonompia viinejä teh-

taisiinsa. Senkin jälkeen kuin Phylloxera voi-

tettiin anier. viiniköynnöksen avulla, jatkui ulko-

maisten viinien tuonti, viime vuosina yhä kas-

vaen, niin että se määrältään nyk. on n. 4-5 ker-

taa, ja myös arvoltaan v:sta 1910 alkaen jonkun
verran suurempi kuin vienti. Viininsato 1912 oli

59.4 milj. hl (Korsikkaa lukuunottamatta), arvol-

taan 1.785.4 milj. mk. (lisäksi saatiin 30,4 milj.

mk:n arvosta pöytärypäleitä). Viininviljelijöitä

oli 1.5! milj. Tärkeimmät viinialueet ovat: Lan-
guedoc ja Provence, jotka tuottavat n. puolet

koko viininsadosta (tunnettuja m. m. Roussillon-

I viinit). Garonnen ja Charenten seudut (Bordeaux-
viinit: Medoc, Chäteau-Latour. Ch.-Margaux,
Ch.-Lafitte; Cognacin konjakki). Saönen laakson
1. Burgundin tienoot (Chambertin y. m.), Seinen
vesistön yläjuoksun ympärillä oleva Champagne
(Cliqiiot. Roederer, iloet et Chandon y. m.). --

Teollisuuskasvien viljely (sokerijuuri-

kasta lukuunottam.atta) on tavattoma.sti vähen-

tynyt. Sokerijiuirikkaan (jota viljellään vain

pohjoisessa. Flanderissa. Artols'ssa, Picardiessa

ja Ile de Francessa, sato 9,5 milj. ton. 1912,

arvoltaan 272,» milj. mk. lukuunotettuna myös
tislauslaitoksissa kärtetyt juurikkaat) rinnall.i

ansaitsee mainitsemista vain pellava (siemenen

ja kuitujen sato arvoltaan 33.i milj. mk. 1912),

tupakka (24,j milj. mk.), hamppu (14.; milj. mk.)

.

rapsi ja humala. — Rehukasvien, juurikkaiden,

heinän y. m. sato 1912 oli arvoltaan 3.839.5

milj. mk. — Karjanhoito ei ole kehittynyt

yhtä pitkälle kuin muualla Länsi- ja Pohjois-

Euroopassa. Sitä harjoitetaan eniten pohjoisess.i,

vuoristoissa ja Les LandesMIla. Korkeimmalla se

on pohjoisessa. Loiren suun ja Belgian rajan

välisellä alueella, jossa meijeritalous tuottaa juus-

toa, voita v. m. Englantiinkin vietäväksi. Nauta-

karjaa 1912 oli kaikkiaan 14.7 milj. kpl. (1862

jo 12,8 milj. kpl.). Karummilla mailla ja eten-

kin etelässä pidetään lampaita lihan, villan

ja maidon (juustonvalmistusta varten) takia,

16.5 milj. kpl. (1852 38,5 milj.), sikoja etenkin

KeskusylängöUä ja Pyreneitten alueella. 6.» milj.

kpl. (1866 5.8 milj.). vuohia Alpeilla ja Korsi-

kassa 1.4 milj. (sama määrä 1866). Lihaa ja

teuraskarjaa tuodaan ulkomailta paljon, ja villa

on tärkein kaikista tuontitavaroista, jotavas-

toin vuotia riittää paljon maasta vietäväksi. —
Hevosia 1912 oli 3,s milj., aaseja 0,4 milj., muu-
leja 0.2 milj. kpl. Vetojuhtina keski- ja etelä-

osissa käytetään yleisesti nautoja (n. 40 % maan
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kaikitta vplojuhdii>ta). Siipikarjuiikoito o» tär-

kHu »amoiu kaniiuiiihoito. Mcliiläislioitoa Imr-

juilplaaii rniirD luute^NMk. Silkki&istoiikiiiihiiito

r»ii>iiiim !: ,.i,. •! Ii«aki>ooii. S»- tuotti4a kiiitoukiii

m.. v»aii »ilkkilrollifiiiiutfii raaku-

au.. .Il^ lUII oli 5.1 milj.k^s Ikkiiiis-

koteloitu ' l>J<.> 'di iiiilj. kg). — Kalastus.
Siidvrnikala-stusta liurjoitetaau verraten viiliiissli

mUrä&$i. Merikaln.stu.s ou melkoisesti kehittynyt

isaaliio arvo 1S66 GO iiiil].. l'JI(i UO.i niilj. iiik.i.

mutta ti kuileukaan voi kiliiailln Ku^lauuiu tui

Norinn knii-tukseii kuiisxa. Atluntiu ranuikoilla

py N ftilliä. sardiinia, makrillia, ay riilisiii.

u»i' Imieren rannikoilla sardiinia, niijo-

vist.i. t.jhiiikaloja. Melkoiset miiUriit kalastajia

Itlilee vuosittain turskanpyyntiin Islannin tie

lioille I varsinkin I*uim|>oli^ta Kreta^nessui ja

.Veufoundlundin mululikoille i-^^:! Malosta y. m.l.

Kalastajain lukumliUrli 1910 oli kaikkiaan 128.8('>0.

aluksia oli 'J$.74'J 124-1.129 lou.i. Saaliinsa arvon

puolesta liuoiimlluviinmut ovat KtViimp. Brulopne.

Le Croi»io. I>uiiker<|ue. tJranville. ."s:t Malo. —
)l e t s a n II o i t o. Titkiille menneen metsiinliavi-

tyks^u takiu on nietsiitaloiidella merkitystä vain

muutamilla metsärikkaammilla alueilla. Pait.'ii

tavallisia sahatuotteita y. m. s. saadaan Les

Laode<>'in mitntymetsistä tUrpUttili, Pyreneitteu

korkkitammimelsiköistä korkkia. Puutavarain
tuonti ulkomailta on suuri.

Vuorit yö ja teollisuus. Vuorityön-

tuotannossa R. ou Euroopan kolma.< maa. ItäR.
on yleensä mineraalirikasta. IJinsi-R. mineraali-

köyiiU. V. 1911 oli R:n .''>48 kaivoksessa työ-

miehiä kaikkiaan 231.024 (joista 164,607 työs-

kenteli maan allai. tu(<tteiden arvo oli T17,<

milj. mk., lukuunottamatta kivilouhoksia, joiden

työväestö oli I2.'*..">82 henkeä ja tuotannon arvo

278.< milj. mk. — Tärkein tuotteista on kivi-

hiili. Jota saatiin :<8.i milj. ton.. arvoltaan

589.1 milj. mk. ilisäksi 0.7 milj. ton. ruskohiiltä,

arvaltaan 7.> inilj. mk.|. Maapallon kivihiiltä

Ulottavista maista U. on neljäs. .Suurin osa kivi-

hiilentS Mtadaan |>ohjoisesta. Bel(,'ian rajalta Pas-

de-Calais ja Nord nimisistä departementeista

IS0.I milj. ton.l: kaivosalueen keskustana on
Valenciennes. Lisäksi on kivihiilikerroksia Keskiis-

ylilofröllä ja «en itärinteellu. keskuspaikkoina
S:t Ktienne (Loiren departementissa, tuotanto

3.7 milj. ton.l. Le Creurot (SaOne-et-Loiressa,

2,1 milj. ton.l ja Alnis (Gard'issa. 2 milj. ton.).

Kivihiili ei riitä maan tar[>eisiin : ulkomailta
tuodaan linftä liki 20 milj. ton., jonka va-sta-

painoksi vieitiLiin vajaata 2 milj. ton. — Rauta-
malmin tuot.iiito on R:n oloihin nähden aivan
poikkeuksellisevti kehittynyt v:Hta 1902 alkaen;

*en tuotanto oli silloin ' milj. ton.. 1911 ne

oli kohonnut 16.» milj. tonniin (arvoltaan

77,» milj. mk.; 1912 19.i milj. ton.l, sivuuttaen

»ekä E>(>anjnn että Knplannin tuotannon. Epä-
edulliota rautamalmin tiioliinnissu on. eitä kai-

Toknet ovat etäällä kivihiilikerroksista, joten

rautamalmin jajoxtus käy suhtcfettoman hanka-
lakoi ja kalliiksi. Niin on yllämainitun viiden

tilrkeimmän kivihiilidepartementin rautamalmin
tuotarit.. \:iin H:i.'H»0 ton. .N". 90% koko U:n
r:i ' -aaliista s.tadnan Ixthrinpenistn lä-

h«-;, I rajan. Meiirlheet Mf».ellen departe
menli>p<K '!'>. 1 milj. ton.|. Raakaraudan valmis-

tu* oli 4.1 milj. ton. IR. maapallon maiitta nel-

jännellä sijalla). — Muista miiieraalikuiinan tuot-

teista mainittukoou suola (l.i milj. ton.. arvol-

taan 18. • milj. mk.), kiiltaiiialiiii (7.< niilj. mk.),

siukkimalmi (5.i milj. ink.i. raiitapyriitti

(4.1 milj. mk.), lyijy- ja hopeaiiialini (2.« milj. mk.).

Kiviloiihinioi.stn saadaan kaikenlaista rakennus-

kiveä, graniittia, niarnioria, hiekka- ja kalkki-

kiveä, ha.salttia. liuskeita y. m. ].,isäksi on pal-

jon hyvää posliini- ja tajnnssisavea. U.seat R:n
monista mineraalilähteistii ovat tervey.slähteinä

ulkomaillakin tunnetut. — T e o 1 1 i s 11 11 s on kes-

kittynyt Heljiian rajalle. Pariisin ympiiri.stöön,

muan itiiosiin ja sataiiiakaupiiiikeihiu. Teolli-

suudenhaaroista huomattavin 011 kiitomateollisuus

monine sivuhaaroilleen; sen tuotteissa ranska-

laisten aistikkaisuiis paraiteii niiyltiiytyy. Vienti-

tavaroina ne (ivat tärkeämmät muita teollisuus-

tuotteita. Kaikkiaan työskenteli liiOO kutoma-
teollisuudessa l.« milj. henkeä. Merkillisin

kutoinateollisuudeu haaroista on silkkitecUisuus,

jossa R. 011 voittamaton ; keskustana on Lyon.
Lisäksi mainittakoon S:tfttienne (silkkinauhoja),

Avi>;non, Roiibai.x. Melkein yhtä mainio on van-

hoista ajoi.sta asti harjoitettu villuteollisuus.

.Suurimmat tehtaat ovat pohjoisessa (Rtiubaix,

Tourcoiii^. Reims y. m.). Samoille seuduille on
puuvillateollisuus kcteutunut (Rouen. Lille. Rou-
baix. Timrcoing. Amiens y. m.) ; puuvillakehrää-

möissä 1914 pyöri 7.4 milj. värttinää (Englan-
nissa. Yhdysvalloissa, Saksassa ja Venäjällä,

enemmän). Pohjoisessa on myöskin pellava-,

hamppu- ja juuttiteollisiiuden (Lille. Cambrai,
Roubaix. .Vlengon. .Viiiiens) sekä pitsien valmis-

tuksen (Chantilly. .Menoon. Vnlencienups) pesä-

paikka. Voittamaton on R:n vaatetusteollisuus

(inuotitavnratl. jonka eri haaroissa työskentelee

yli 1 milj. henkeä; keskustana on Pariisi. Kai-

kissa yllämainituissa teoUisuudenliaaroissa on
kotiteollisuus tehdasteollisuuden rinnalla säilyt-

tänyt san-ren siiiiren merkityksen. — Rauta- ja

metalliteollisiuidelhi ei ole yhtä suurta merkitystä
kuin kutomateollisiiudella. Rauta- ja terästeh-

taita sekä ra.skaampien rauta- ja terästeoslen

(panssarilevyjen, kiskojen, tykkien y. m. s.) val-

mistuslaitoksia on etupäiussä vain kivihiili- ja

raiitamalmialiieilla. Mainittakoon Naney. Lonpwy,
Creuzot (tykkejä), ChAlon-siir-Saflne (rautasil-

toja) . S:t I^Uienne (panssarilevyjä. tykkejä, muita
aseita). Alais. Vaski- ja lyijytelitiiita on etn-

päiissä sntamakaiipiinpeissa. sinkkitehtaita poh-

joise.ssa. aluminiunitelitaita kaakossa. Konepajat,
rauta- ja metallitavaratehlaat eivät ole sidotut

rautu- ja kivihiilialueisiin; niitä tavataan kai-

killa teollisuusalueilla. Kaikenlaisia konepajoja
(erikoisesti maiiiittakton viime aikoina tavatto-

man merkityksen saavuttaneet autoiiiobiilitclitaat,

joiden tuotteita suuret miiärät viediiän ulko-

maille) on Creuzofssa. Lillessä. Nantesissa,
Pariisissa. Lyon'issa. 1^ Havressa. Rouen'issa,

Pordeaux'ssa. Marseillessa. .Sataniakiiupiinpeissa

011 laivaveistilmöitä. jotka kuitenkin vain mat-
kustajalaivojen loisteliaisiiiiilessa kykenevät kil-

pailemaan Englannin ja Saksan laivaveistämöi-

deii kanssa. IJiäketieteellisiii y. m. kojeita val-

mistetaan Pariisissa, samoinkuin liienoja pöytä-
ja seinäkelloja; taskukellojen v:ilmistus on kes-

kittynyt Iiesanr;oii'iin ja sitä ympäröivälle Jura-
alueelle. Pariisin pronssiteokset. taidevaliituot-

t4.*et. kulta- ja jalokivisepänteokset. kaikenlaiset
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muut koristukset (..pariisilaisesineet") vallitsevat

alallaan maailman markkinoita, muodostaen huo-

mattavan erän R:n viennistii. Samassa kau-

pungissa kukoistaa hansikkaiden, nahkakoru-
tavarain y. m. nahkateosten valmistus; hansik-

kaistaan tunnettu on myös drenoble. Kuuluisa
on ransk. jalkineteollisuus tuotteittensa sirouden
puolesta. — Kemiallinen teollisuus on huomat-
tava, vaikkei se kykene tuotteiden monipuoli-

suudessa ja määrässii kilpailemaan Saksan kanssa.

Tiiman teollisuuden haaroista mainittakoon saip-

puateoUisuus Marseillessa ja Pariisissa, haju-

vesien y. m. sellaisten valmistus Pariisissa, kumi-
ja kautsukkiteollisuus useissa paikoissa. — Savi-,

posliini- ja lasiteoUissuus on maailmanmainio.
Posliinitehtaita on Limoge.s'issa ja Sövres'issii,

fajanssitehtaita Nevers'issa ja Tours'issa. lasiteh-

taita etenkin kivihiilialueella (kristallilaseista on
tunnettu BaccaratK sementtitehtaita Marseillessa

y. m. — Paperiteollisuuden tuotteista ovat mai-
nittavat kaikenlai.set hienot paperilajit, seinä-

paperit y. m.: tehtaita on m. m. Pariisissa. —
Kuuluisia huonekalu- ja soittokonetehtaita on
Pariisissa. — Ravinto- ja nautintoaineteollisuu-

den haaroista on niyllyteollisuus keskittynyt
satamakaupunkeihin ja maanviljelyskeskustoihiu.

sokeriteollisuus (valmistus tiliv. 191'3-13 O.ss milj.

ton. ; R. on neljäs Euroopan sokeriteoUi-suus-

maista) sokerijuurikasalueelle. olutteollisuus Sak-
san ja Belgian rajamaille. viiniteoUisuus viini-

alueille: viinatehtaita on kaikkialla. Sangen huo-

mattava on kaikenlaisten hedelmä-, vihannes-, ja

lihasä-ilykkeiden valmistus, suklaa- y. m. makeis-
teollisuus. Tupakkateollisuus samoinkuin -kauppa
on valtion mcnopolina. — Graafillisessa teolli-

suudessa vallitsee Pariisi.

Liikenne ja kauppa. — Maantiet
ovat erinomaisessa kunnossa. V. 1911 niitä oli

kaikkiaan 676.874 km. josta 38.341 valtamaan-
teitä, n. s. kansallisteitä. — Rautateitä on
51.431 km (1913: Euroopassa vain Saksalla ja

Venäjällä enemmän) ; taajuudessa sen voittaa

Belgia. Englanti. Sveitsi ja Saksa. Rautatie-

verkon keskipisteenä on Pariisi: sen kautta kul-

kevat myös tärkeät kansainväliset pikajuuareitit

Berliinistä Lissaboniin ja Calals'sta Brindisiin.

V. 1910 oli rautateiden rahtiliikenne 22.158 milj.

tonni-km. Suurin osa rautateistä kuuluu viidelle

suurelle yhtiölle (Nord, Est. Paris-0rl6ans. Paris-

Lyon-Mgditerran4e. Midi). — Jokien vesimäärän
suuri vaihtelevaisuus ja varsinkin Etelä-R:n
kanavien vanhanaikainen rakenne (esim. Canal
du Midi valmistui jo 1681) vaikeuttaa sisä-
vesiliikennettä. Sillä on kuitenkin rauta-

teiden rinnalla suuri merkitys Pohjois- ja Koillis-

R:ssa. jossa jokien vesimäärä on tasaisempi ja

kanavat uudenaikaiset (varsinkin teollisuus-

alueella Belgian rajalla) . Lisäksi se on hyvä
ase taistelussa rautatieyhtiöiden korkeita tariffeja

vastaan. V. 1911 käytettiin laivaliikenteessä

kaikkiaan 11.354 km sisävesiteitä (joista n.

4,800 km kanavia) ; liikenne cli 5,767 milj.

tonni-km (kivihiiltä yksinään 2.773 milj.). josta

3.054 milj. tuli kanavien. 2,713 milj. jokien osalle.

— Tiedon antoliikenne. Postitoimistoja

14.634: sähkölennätinlinjoja 190.111 km (lankoja

710,557 km) : 18 langatonta sähkölennätina.semaa:
puhelimia 303.546. puhelinlinjoja 166.197 km
(lankoja 1.707,358 km, 1912). Merenalaisia kaa-

peleita R:n valtio omistaa enemmän kuin mikiiän
nuiu valtio (yksityisillä yhtiöillä R:ssa on hal-

lussa;in vain vähän kaapeleita), 23,053 km
(1914). — Laivaliikenne R:n satamissa
on sangen suuri ; suurempi se on vain Englan-
nissa ja Yhdysvalloissa. Ulkomaisessa meren-
kulus.sa selvitettiin 1912 R:n satamissa 62,8 milj.

rek.-ton. netto (siitä tuli ulkomaalaisten alusten

osalle 47.» milj. rek.-ton.). Rannikkoliikenteessä
1911 selvitettiin 8,j milj. rek.-ton. netto. Suu-
rimmat satamat ovat Mar.seille ja Le Havre
(ulkomai.set selvitykset 17 n\ilj. ja 8. s milj. rek.-

ton. netto). Kauppalaivastossa 1913 oli 17,070

alusta, yhteensä 1,518,518 rek.-ton. netto (Englan-
nilla, Saksalla, Yhdysvalloilla ja Norjalla suu-

remmat kauppalaivastot); purjealuksia oli 15,813,

614,024 rek.-ton., höyryaluksia 1,857, 904,494 rek.-

ton. Suurimmat höyrylaivayhtiöt ovat Message-
ries maritimes ja Compagnie gön^^rale trans-

atlantique. — Ulkomaan kaupassa R. on maa-
pallon neljäs maa. tullen Englannin, Saksan ja

Y'hdysvaltain jälkeen (9% koko maapallon ulko-

maankaupasta). Kaupasta suurin osa käy me-
ritse: n. '/s kulkee maarajan ylitse. V. 1912 oli

kokonaiskaupan tncnti arvoltaan 10.283.» milj.,

vienti 8,823,9 milj, mk. Lisäksi oli läpikulku-

kauppa arvoltaan 1,242.» milj. mk. Erikoiskau-

pan tuonti (omaa tarvetta varten) oli arvoltaan
8,230,8 milj., vienti (omia tuotteita) 6,712.» milj.

mk. Erikoiskaupan tärkeimmät tavarat olivat

(milj. mk.) :

tuonnissa

villa 640,0

puuvilla 567,1

kivihiili 501.5

vuodat ja nahka 3S6.3

vilja 366.8

öljysieniPUPt . 365.7

viini 3'il,o

silkki 319.1

konpet 298.6

kautsukki .... 218.7

kahvi 216,9

puutavarat .... 214.9

vaski 197.1

polttoöljy . . . . 119.»

pellava 114,7

malmit 112.3

kultasepänteokset 95j

viennissä

vuodat 411,1

puuvillakankaat . . 384.7

villa 362,3

silkkikankaat . . . 292j
vaatetustavarat . . 254.»

viini 228.(1

automobiilit . . . 212j)

kem. tuotteet . . . 202.»

villakankaat . . . 190ji

pariisilaisesineet . . 187.7

silkki 147,7

kautsukki .... 145,o

paperi 140.o

metallitavarnt . . . 118,9

raakapuuvilla . . . 115,5

koneet 115,*

muotitavarat . , . 96,9

Pääryhmistä on tuonnissa tärkein raaka-aineiden

ryhmä (53,«^ tuonnista) ja viennissä teollisuus-

tuotteiden ryhmä (51% viennistä). — Kauppatut-

tavista tärkeimmät ja kauppavaihto niiden kanssa

(milj, mk) :

tuontimaat vientimaat

Englanti .... 1,049.» Englanti .... 1,364.«

Saksa 999.2 Belgia 1,143,»

siirtomaat .... 907,* siirtomaat .... 988,»

Yhdysvallat . . . 890.3 Saksa 821,7

Venäjä 432,1 Yhdysvallat . . . 431,4

Ainoa R:n siirtomaa, jolla on suurempi kauppa,

on Algeria (tuonti R:aan 427,3, vienti R;sta 568,5

milj, mk.). — R:n ja Suomen väliset kauppa-

suhteet ovat Suomen oloihin nähden vilkkaat. V.

1912 R. osti Suome.sta puutavaroita ja puuvanu-

ketta 28,j milj. mk:n ja möi Suomeen juoinatava-

roita, jauhoja, ryynejä ja vuotia y. m, 7,4 milj.

mk:n arvosta. — R:n tullijärjestelmä on v;sta

1892 alkaen suojelustullin kaunalla. — Tärkeim-

mät ulkcniaankauppakaupungit ovat Marseille

(kokonaiskauppavaihto 1911 3.358.3 milj. mk.). Le
Havre i2. 714.5 milj.). Pariisi (1.535.5 milj.), Dun-

kerque (l,104,i milj.), Bordeaux (950.« milj.),
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Doulognr (S02.> milj.l, Rouen «497.t milj.).

Dieppe i46Sj niilj.l ja Tourroin^ (46A.i milj. mk.K
— Mitat Ja painot metriset iv:sta 179.'n.

K a b a. r a li : I a i t t> k s e t , v it I t i u n r ii h ii
-

a « I a t. Kalinyksikkiiuä ou franc [ia. F r ii n ^' ii.

YkiiiDomaiuFU setelinaiitu oikeus on 1800 |>er^l^te-

tulla K:u puukilla. Biinque de Prnuoe:
1913 sillä oli metallivuroja 4.14t).i milj. mk., liik-

keessil olevat setelit iirvoltaan 0.O:t4,t milj. mk.
Muita i^uuria luinkkihiitoksia «n m. ni. Cr^lit

Lvonnais ja CrMit fonrier. SUiistiicaiikoissu 1011

oli 14. « milj. »iiSstukirjalla talletettuna 5.(>18.>

milj. mk. — Valtion raha-asiat ovat suunnatto-

masta valtiovelasta Ituxlimatta liyvällä kannalla.

Tuloarvio v:lle li)14 päättyi 5.189.> milj. mk :aan

(Tälillisiä maksuja '2.873.1 milj., tuloja valtiun

monopoleista ja teollisuuslaitoksista 1.031.> milj.,

välittömiä muksuja 635,t milj. mk.), menoarvio
5.191.< milj. mk :aan (valtiovelka l.SOO.a milj..

liOtaministeriö 1.203.1 milj.. taloudellisten laitos-

ten hoito- ja hallinto- .sekä verojen kokix>niiskus-

tannukset 67ö.i milj.. nieriininisteriii 010.» niiij..

oj"-' '<>riö 369.» milj., yleisten töitten mi-

ni -
I milj. mk.l. Lisiiksi on 1.061. > milj.

n.'t. :,
,

ityvä ylimääräinen tulo- ja menoar-
vio (josta Ijinsiradnn osto 703.§ milj. mk.). Val-

tiovelka suurempi kuin minkään muun valtion

(n. kaksi kertaa suurempi kuin Englannin),

33.881,1 milj. mk. il913i.

Sivistys- ja oppilaitokset, kirkol-
liset olot. 0|>etuslaitoksen perusta laskettiin

1808: 1833 velvoitettiin jokainen kunta ylläpitä-

mUa ainakin yhden kansakoulun. 1881 alkeis-

opetus lehtiin maksuttomaksi. 1882 pantiin toi-

meen kculupukko. 0|ietuslaitoksen etunenä.ssä ou
opetustoimen ja taiteiden ministeri, jonka rin-

nalla on korkeampi O|>etusneuvosto (Conscil su-

p^ricur dc 1'intlruclion publiqucl; sen alaisia ovat

ylitarko-stajat (inji/«r(r«r» generauxj. Koko Ti.

jakaantuu 16 opetuspiiriin (aradimies), johta-

jana esimies ircclrurr. tämän apuna ovat piiri-

tarkastajat iinMpfrlriir/i d'arndimi€: yksi jokaista

departementtia kohtii. kansakouluntarkastajat ja

piirineuvosto Iconnril acadimiqucj. Joka departe-

mentissa lisäksi on kansakouluneuvosto (conaeil

d^partemcnlal I. prefekti puheenjohtajana. — Ope-

tUH OD kolmiasteinen. jakautuen alkeiskoului-

hin ll'en»r\gn>mrni primaire : pientenlojstenkoulut

ja kansakoulut), keskikoulnihin irrnseiguemenl
ttrojtdairr : oppikoulut i. korkeakouluihin iVennciij-

nrmrtit »ufifrirur; tiete<?lliset ja ammatilliset kor-

keakoulut I . F'ientenlastenkouluja (valtion ja yk-

sit visteni 1912 oli 3,873, niissä 8,362 opettajaa.

505.479 oppilasta; kansakouluja 81,237. niissä

154,700 r.pettajaa, 5,526.404 opp. Lukutaito on

nyt niin levinnyt, että 1912 oli asevelvollisista

vain 2.i% lukutaidottomia. Kansakouluno|>ettaji:i

valmiiit;ivat {rolm nnrmnlit primairm, joita tulee

jokaixeasa de|>artementiHsa olla kaksi-, nor-

maalikouluissa oli 9.588 opp. — Keskikoulut ovat

joko vai' ' 'Dl tai kunnan {rtill^gm commu-
naux) ' . kunnankoiilut nauttivat val-

tion nvii-i'1-i 1 |.i valtio nimittiiii myös niiden opet-

taiat. Lisäksi on valliin valvonnan alaisia yksi-

tyi*i& oppikouluja. Valtion oppikouluissa 1912

oli 58.915 opp., kunnan oppikouluissa 30.796 r.pp.

V:«ta ls»ii ..
, vastaavia tyttö oppilaitoksia : val-

tion tyi I 1912 oli 18.497 opp., kunnalli-

sissa t -nn 11.680 f [>(i. f yllökouliijen

jatkokursseilla 5.424 opp. — Korkeinta opetusta

varten ovat tiedekunnat (facultf.ti ja korkeakou-

lut: samas.sa kaupuntrissa toimivat tiedekunnat

voidaan yhdistää yliopistoksi, 'riedekuntia on:

7 liiäketieteellistä (facult^s dc mciUcine), 13 lain-

opillista (I. de droili, 15 luoniiontieteellisUl (f. des

sritnnsl. 15 humanistista ((. drs htircs): lisäksi

ou 37 läiiketieleellistä ja farnia.seuttista korkea-

koulua. Kaikkiiuin 1913 oli 39,792 ylioppilasta,

joi.stu 3.951 naispuolista, 5.521 ulkoniajilaista

(2,769 venäläistä). VksistiUin Pariisin osalle tuli

17,104 ylioppilasta; lisäksi on seuraavissa kau-

pungeissa tiedekuntia ja korkeakouluja: Aix,

.\miens. Anpers, Uesaiifon. Bordeaux. Caen. Cler-

inont-Kerrand. Dijon. Cirenoble. Lille, Limoges,

Lyon. Marseille, Montpellier, Nancy, Poitiers,

tJeims. Hennos, Kouen, Toulouse, Tours. Eniten

on opiskelevia lainopillisissa tiedekunnis.sa( 15,951

ylioppilasta). Yksityisillä vapailla tiedekunnilla

ei ole oikeutta antaa o|(i)iarvoja; vapaita tiede-

kuntia ou Pariisissa, Anf;crs'issa, Lillessil. Mar-

seillessa, Nantes'issa. Toulousessa. Lisäksi Parii-

sissa on suuri, nioniosastoinen £oole libre des

Sciences politiques. — Ammatillisista korkeakoii

luistaan H. on maailmankuulu. Useat niistä eivät

ole opetusministerin alaisia. Teknillisiä korkea-

kouluja on 14 (6,341 ylioppilasta 1912), joista

tunnetuimmat Conservatoire national des art.s et

m^tiers ja licole centrale des arts et manu-
factures Pariisissa. kauppakorkeakouluja 14

(1.882 opp.), joista niainittavininuit I^X-ole des

hautes <5tudes coinmereiales. Institut Commercial

ja ficolc supfrieure pratique de commerce et

d'industrie Pariisissa. Kauppa- ja teollisuuskou-

luis.sa (70) 1912 oli 13.954 opp.. joista 11,161

poikaa. — Erilaisia kuuluisia korkeakouluja ja

opistoja ovat College de France. l';cole pratique

des hautes <5tudes, licole normale sup(;ripure,

£cole des chartcs, ficole spöciale des lanjrues

orientales vivantes, ficole du Louvre, Ecole natio-

nale et spöciale des beaux-arts, ficole nationale

des arts d<'coratifs. Conservatoire national de

musique et de d<?rlan)ation. Institut national

agronomique, Kcole polytechni(|UC, fCcole sup^-

rieure de jruerre, f;cole sp^ciale militaire, fCcole

de Tartillerie et du gfnie, Kcole de cavalerie,

fccole supörieure de marine. ftcole navale, l^colc

nationale supörieure des mines, ficole nationale

des ponts et chaussöes, licole coloniale y. m.
Useimmat ovat Pariisissa. — Tieteellisistä seu-

roista mainittakoon liislitut de France. — Kaikki
R:n vaikulusvallaisinimat sanonialelidet ilmesty-

vät Pariisissa; huomattavimmat ovat lyC Temps,
Matin, Le .Journal des IX^bals, Le Figaro, Le Petit

Parisien, Le Petit Journal, ficho de Paris,

L'IIumanit<^, Le Gaulois. — Kirkolliset
olot. Valtiokirkkoa ei ole (ks. Historia).
Roomal. -katolisilla on 17 arkkipiispsui ja 67

piispaa. Heformcerattiija seurakuntia johtaa kes-

kusneuvosto fVotisril ccnlrnl) Pariisissa. Luteri-

laisilla seurakunnilla on Pariisissa kerran v :8sa

kokoontuva ylikonsislori iConsistnirr nupöricure)
sekä vakiiciinen johtokunta (f)irectoirc). Moo-
seksen uskolaisten korkein virasto on keskus-

konsistori (Cnitxislotrc cnrttrul} Pariisissa.

Valtiomuoto, hallitus ja hallinto.
R. on tasavalta v:sta 1870; voimassa oleva pe

rustiislaki on v:lta 1875. Ilallituksi-n etunenässä
on kansalliskokoukiien 7 v :ksi valitsema presi-
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donlti, jolla ou jokseenkin samanlainen toimi-

valta kuin perustiislailli.ston kuningiiskuntain

liullitsijoilla. PresiiU'iitin rinnalla on niiniste-

ristö. johon kuuluvat uiko-, oikeus-, sisä-, raha-,

sota-, meri-, opetus- ja taide-, yleisten töiden,

kauppa- sekä teollisuus- ja posti- ynnä sähkö-

lennätin-, maanviljelys-, siirtomaa-, työn ja

yhteiskunnallisen terveyshoidon ministerit. Li-

säksi on valtioneuvosto [Conseil d'etat, ks. t.),

Maau edustuslaitoksen nuiodostaa kaksi kamaria:
senaatti (le senat) ja edustajakamari (lu chamhrr
des depitids). Seuaatissa on 300, vähintään 40 v,

täyttänyttä jäsentä, jotka valitsijamiehet valit-

.sevat 9 v:ksi kerrallaan. Edustajakamarissa on
602 jäsentä (1 joka 70,000 as. kohti), jotka vali-

taan yleisen, välittömän äänioikeuden perus-

teella 4 v:ksi erältään. Äänioikeutettu on
jokainen 21 v. täyttänyt ransk, mies (poik-

keuksena sotilaat, useimmat virkamiehet, rikok-

selliset), vaal kelpoinen on jokainen 24 v, täyt-

tänyt äänioikeutettu. Edustajakamarit kokoon-
tuvat kerran v:ssa vähintään 5 kk. kestävään
istuntokauteen maan pääkau])unkiiu Pariisiin,
Uahaky.symykset ratkaistaan ensin edustaja-

kamarissa, mutta lakeihin tarvitaan kumman-
kin kamarin ääntenenemnr.stö. Molemmat ka-

marit yhtyneinä muodostavat kansalliskokouk-
.sen (assemblee nntionalc), jonka tehtävänä on
presidentinvaali ja valtiosäännön muuttamista
koskevien kysymysten ratkaisu. — Paikal-
lishallinto. Vallankumoukseen asti E. oli

jaettu maakuntiin, joita lopulta oli 33 (suu-

ruuden mukaan) : Guienne ynnä Gascogne, Lan-
guedoc, Bretagne, Champagne, Normandie, Bour-
gogue, Lorraine, Provence, Orlfanais. Poitou,

Dauphinö, Isle-de-France, Franche-Comt6. Berry,
Auvergne, Picardie, Angoumois, Limousin, Maine,
Anjou, Corse, Bourbonnais, Lyonnais, Alsace,

Touraine, Bfiarn, Nivernais, Flandre, Marche.
Artois, Foix, Koussillon ja Venaissin. Niillä oli

vielä jäljellä verraten laaja itsehallinto, V, 1791

jaettiin l-t. maantieteellisten peru.steiden mukaan
uudelleen jotenkin mielivaltai.sesti rajoitettuihin

departementteihin, jotka kokonaan alistettiin

keskushallinnon alaisiksi. Departementteja on
nyk. 87: .\iu. Aisiie, AUier, Alpes-Maritimes,
ArdOche, Ardennes, Ariöge, Aube, Aude, Aveyron,
Basses-Alpes, Basses-Pyrfinöes, Belfort (territori),

Bouches-du-Rhöne, Calvados, Cantal, Charente,
Cliarente-lnff-rieur, Cher. Correze, Corse, Cöte-

d'Or, Cötes-du-Nord, Creuse, Deux-Sevres, Dor-
dugne, Doubs, Dröme, Eure, Eure-et-Loir, Finis-

tOre, Gard, Gers, Giroude, Hautes-Alpes, Ilaute-

Garonne, Haute-Loire, Ilaute-Marne, Hautes-
Pyr6nees, Haute Saöne, Haute-Savoie, Haute-
Vieune, H^rault, lUe-et-Vilaine, ludre. Indre-et-

Loire, Isere, Jura, Landes, Loire. Loire-Infö-
rieure, Loiret, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne.
Loz&re, Maine-et-Loire, Manche, Marne, JIayenno,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nievre,
Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Döme.
Pyrfinees-Orientales. Rhone. Saöne-et-Loire. iSarthe,

Savoie, Seine, Seine-Inffrieure, Seine-et-Marne,
Seine-et-Oise, Somme, Taru, Tarn-et-Garonne, Var,
Vaucluse, Vendee, ^'ienne, Vosges, Yonne. Depar-
tementin etunenässä on presidentin nimittämä
prefekti (prefet), jonka rinnalla ovat conseil de

prefccture ja covseil general nimiset neuvostot

:

jälkimäinen valitsee keskuudestaan departementti-

valiokunnan {vommission departementale). De-
partementit jakaantuvat arrondissementteihin,
joita johtavat aliprefektit (soiis-prefetj ja con-
seil d'ariu)idisse7nent nimiset neuvostot. Arrou-
dissementit jakaantuvat kantoneihin (canton),
joilla ei ole mitään paikallishallinnoUista merki-
tystä, ja nämä taas kuntiin (commune). Kunnan
esimiehenä on määri (maire), jonka 5 v :ksi va-
litsee kunnallisneuvosto (conseil municipal). Pa-
riisissa vastaavat määriä Seine-prefekti ja poliisi-

prefekti ; Pariisin arrondissementtien määreillä on
toinen tehtävä kuin kuntien määreillä. Lyon'issa
ou määrin asemesta niinikään prefekti, — Oi-
keudenhoito perustuu lakiin v ;lta 1790. Si-

viili- ja rikosoikeus ovat ylimalkaan toisistaan
erotetut. Alin oikeusast* on joka kantonissa
oleva rauhantuomari (juge dc paixj, ensimäinen
varsinainen tuomioistuin on arrondissementin tri-

bunaali (tribunal d'arrondissement) ; useimmat ri-

kosasiat joutuvat ensi kädessä «riftioioi de simpZe
policc nimisille poliisioikeuksille. -arrondissemen-
tin tribunaalista vedotaan cour d'appel nimiseen
ylioikeuteen (joita on 26) ; rikosasiat taas joutu-

vat cour d'assises nimiseen valaraiesoikeuteen (jo-

kaisessa departementissa). Korkein tuomioistuin
on Cour de eassation. Paitsi yllämainittuja ou
kauppa-, sota- ja hallinnollisia tuomioistuimia,

—

Senaatti muodostaa valtakunnanoikeuden (Haute
cour de justice), joka tuomitsee edustajakamarin
presidenttiä ja ministereitä vastaan nostamista
syytöksistä.

Sotalaitos järjestettiin kokonaan uudelle

kannalle 1870-71 v:n sodan jälkeen 1873-75 anne-
tuilla laeilla. Sittemmin niitä on mona,sti uusittu

ja lisäilty (viimeksi 1905 ja 1913), ja joka
kerta jännitetty maau voimia yhä kireämmälle.
Jokainen ranskalainen on asevelvollinen 19 ikä-

vuodestaan alkaen 28 v. eteenpäin; 3 v. hän pal-

velee vakinaisessa armeiassa, 11 vakinaisen ar-

meian reservissä, 7 v. territoriaaliarmeiassa ja

7 V, territoriaaliarmeiau reservissä, R:ssa ole-

vat sotavoimat jaetaan 20:een armeiakuntaan
(järjestysnumerot I-XVIII, XX ja XXI; XIX
armeiakunta on Algeriassa) ; rauhanaikana ne
nousevat kaikkiaan (1914) 762,450 .sotamieheen,

28,519 upseeriin ja virkamieheen. Lisäksi tulee

25,000 miestä santarraiväkeä, 28,000 mie.stä siir-

tomaajoukkoja R:ssa ja 73,000 miestä mustia ja

ruskeita joukkoja, — Sotalaivastoon 1914 kuului

376 alusta, yhteensä 720,588 ton., 2,712 tykkiä,

940 torpedoputkea, 47.595 miestä. Panssarilai-

voja oli 21 (345.580 ton., 818 tykkiä, 16,785

miestä), panssariri.steilijöitä 22 (214,750 ton,, 674

tykkiä, 13.275 miestä), risteilijöitä 13 (60,984 ton.,

230 tykkiä. 4.804 miestä), vedenalaisia veneitä

56 (14,126 ton., 232 torpedoputkea, 958 miestä),

R:n sotalaivasto ei ole kehittynyt yhtä nopeasti

kuin useimpien muiden suurvaltojen, ja se on jo

heikompi Englannin, Saksan ja Yhdysvaltain lai-

vastoja. — R :ii k a n s a 1 1 i s v ä r i t ja lippu
(trikolori) : sininen, valkoinen, punainen (pysty-

suorassa), V a a k u n a (V ;sta 1906) : sinisellä poh-

jalla tammen- öljypuunlehväin ja Jiberte. cgalite,

/)-aff:rHifp"'-tunnussanoilla leimatun nauhan ympä-
röimä fiisees. Vaakunan alla riippuu R:n ainoan

ritakunnan, kunnialegioonan, ritarimerkki,

.Siirtomaat. Ensimäiset siirtolayritykset

tehtiin jo 1500-luvulla, mutta vasta 160t)-luvulla

laskettiin R:n siirtomaavallan perustus valta:i-



Ull Ranska 1472

m^lU astrittain Kanada. Siihen liitettiin mrii-
*

' upeita Lttusi Intian saaria.
'

1 Ktu lutia.-sa. l.iidvik XIV :n

'"O! laiiuturnint-n ; U. me-
K«?n. niin että Pariisin

.;hinti lupusi antuu takai-

liin o«.in K:lta valloittainistaan siirtomaist.:!.

Rtlle j"i \.iin Martinique, »'.uaileloupe, puolet

S:t
" '..S:! Pierre, Miquelon. Sene-

?a:n' -.. muutamia jUtteitii Etu-Intin«sn

1 MaJapiskarilla. R:n siirto-

•ilkoi 1830. jolloin Alperin

»iirtomaii-alue ou mel-

1 unut ; lS4l-4:i nnastet-

aliieUA l_iu>i Afrika.ssu. 1842 47 Osea.i-

- '.! R. hankki l"uden-Kaleilouian, lS,i8-C7

ri"i-i!. Miiiau. ISSl Tunisin. 1885 Tonkinin
j. n. e. .Suunnattomat alueet Pohjois-, LBusi- ja

Kntki Afrikas.'^a en ana.stettu v:n 1878 jillkeen.

niin että U. nykyään omistaa liihes kolmannen
»uin .\frikasta iks. Afrikan valtiollista karttiui

art. Afrikka ja maailmanliikennekurttna art.

I I ; L .. n 11 ei. .Suuruudestaan huolimatta ei R:n
i kuitenkaan ole läheskiUin yhlii suurti
kuin KiiL-I.iriiiin alusmailla. Ne ovat

iiiänarvoisia I paljon eril-

liset kykene niitii hoita-

maan rhtit järkiperäisesti kuin englantilaiset

omiaan. Suurena esteenä niiden kehitykselle on
»ekin. ettei R:sta liikene niihin sanottava.sti

uulixasukkaita. Niiden hallintokustannukset tule-

vat «uhteettuman kalliiksi: emUmaan tiiytry avus-

taa mitä vuosittain tuntuvilla summilla (siirto-

maaministeriiin menoarvio y:lle 1914 nousi 109.

«

milj. mk:aanl. — l'.s<'illa siirtomailla on verraten

laaja ilj-e1iallintO: ne lähettävät e<lustajia R:n
kaneli-kokoukseen. Alperiaa hallitaan ransk.

departementtien tapaan. Muut siirtomaat ovat

Afrlkait*

suura
. Ran>l»n rkTamrlaaU-AfHkka .

" - mahmjift
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siirtomaaministeriön. suojelusvaltiot taas ulko-

a&iainniiuisteristlin alaisia. R:ii nykyiset siirto-

maanlueel luetellaan edellisellä palstalla olevassa

taulukossa.

(Kuri Andree's Geo^raphie des Wellhandel3 I

1 19101, II. J. L. Baudrillart, ..Les population»

«prieoles en France" (1885-9S). P. V. de la Blachc,

..Tableau de la jrfographie de la Franoe"' (1903),

C. Da\vburn, .,France and the frenoh" (1911),

llelhvald. ..Frankreich in \Vort und Bild"

I18S4 87), .1. L. de Lanessan, „Ij'ex|iansion eolo-

uiale de la France" (188G). P. I,eoii, ,.Fleuves,

canaux, cliemins de fer" (190;!), E, I.evasseur,

„La France et ses colonies" (1890-93), \V. S. Lilly,

„The new France" (1913), Maltebrun, „La France
illustree" (1895-97). A. Philippson, ..Europa"

(1906), R, Poiucar*. „llo\v France is governed"

(1913), E, Redus, „La France" (188,'>), O. Reclus,

,.Le plus beau royaume sous le Ciel" (1899).

F. de Saint-Genis, ,,La propriOtö rurale en France"

(1902), .Schrader, „G6osraphie de la France et

de ses colonies" (1903); tilastoa: Stalistiquo <;<'n<^-

rale de in France, ,,.'\nnuaire statistique" (1913),

.,The state>man's year-book" (1914), .,Gothaisclier

Hofkaleuder" (1915|.] E. E. K.

Historia. R:ssa on löydetty jäännöksiä

tuntemattomasta ihmisrodusta, joka eli sanuuin

aikaan kuin maassa tavattiin maniniuttieläin ja

peura. Siellä on ollut niin hyvin kivi- kuin
pronssi- ja rautakausi. — Lounaisosa.ssa maata
vanhalla ajalla asuneet iberit (baskilaisten esi-

vanhemmat) ovat myös ikivanliaa alkuperää.

Myöhemmin (kenties 9:nnellä vuosis. e. Kr.)

muutti maahan kelttiläisiä (galliahiisia) ja li-

purilaisia. Jo lloo-luvuUa saapuivat foinikia-

laiset Etelä R:aan; mutta heidät tunkivat syr-

jään kreikkalaiset (Phokaiasta). jotka n. 600
e. Kr. perustivat Massalian (Massilian. Marseil-

len) : sen merkitys kaupan ja sivistyksen kes-

kuksena on ollut erittäin suuri. Tätil seuraa-

vasta R:n historia.sta ks. Gallia, Frankki-
Iäiset, Kaarle Suuri, Karolingit
y, m, — Nykyinen R. on kuten Saksakin synty-

nyt frankkilaisesta valtakunnasta, jonka varsi-

nainen perustaja oli Klodvig (hallitsi 481-,'>11).

Verdun'in .sovinnossa sen länsiosasta tuli eri

valtakunta (Länsi-Frankki) Ludvik Hur.skaan
nuorimman pojan Kaarle Kaljupään saadessa

alueen Hhönesta, .Sa(inesta ja Majisista länteen;

Loiren pohjoispuolella asuvat frankkilaiset oli-

vat tosin omaksuneet roomalaisten korkeamman
sivistyksen ja siten roomalaistuneet niuttu sa

maila myfls melkoi.scsti vaikutlaneei Polijois-R :n

väestön obiiliin. Kun Loiren eteliipuoh'lla taas
asui päiiasassa palloromaaninen väestö, jäi pit-

käksi ajaksi voimaan ero maun pohjois- ja etelii-

osien väestön välille kieleen, tapoihin ja oikeus-
laitokseen nähden. — Li iinaisosassa maata asui

baskilaisia (ks. t.). luoteessa. Bretagnessa, sekoit-

tumattomia kelttiläisiä (ks. t.).

II. Karolingien hallitessa (843-987).

Länsi-Frankin tila oli Kajirle Suuren heikkojen
jälkeläisleti aikana kurja. Ilallitsijain valtaa ra

joitii suiirvasallien paisunut mahti, ja samalla
valtakuntsui lakkaamatta ahdistivat normannit
ja saraseenit. Suuret osat siitä erosivat miltei

itsenäisiksi, kuten .Akvitania ja Hretagiie. Kui-
tenkin Kaarle K a 1 j u p il ä (843-77) laajensi

valtakuntaa: veljenpoikansa Lothar II :n kuoltua
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hiin anasti osan tämän maasta (Lotharin^aata 1.

Lotliringenistä) ; Maas, Ourthe ja Jura tulivat

rajaksi Itä-Frankkia 1. Saksaa vastaan. Seuraavat
hallitsijat olivat vähäpätöisiä. Torjuakseen nor-

mannien rajut hyökkäykset Länsi-Frankin suur-

miehet Karlmauuin kuoltua 884 kutsuivat Itä-

Frankin keisarin Kaarle Paksun hallitsijaksi.

Mutta jo 887 viimemainittu kelvottomuutensa

tähden erotettiin, jolloin molemmat valtakunnat
erosivat jälleen ja nyt lopullisesti toisistaan.

Länsi-Frankin valtaistuimelle korotettiin Parii-

sin kreivi Odo, jolla oli lääninään Seinen ja Loi-

ren välinen alue (Franeia), mutta hänen kuol-

tuaan 898 tunnustettiin hänen kilpailijansa Ka-
rolingien sukua oleva Kaarle III Yksinkertainen
yleisesti kuninkaaksi. Saadakseen rauhaa nor-

manneilta hän 911 antoi heidän päällikölleen Gänge
Rolfille lääniksi maan alisen Seinen ympärillä;

viimemainittu kääntyi kansoineen kristinuskoon

ja tuli Normandie'n ensimäiseksi herttuaksi (Ro-

bert I). Kaarle Yksinkertainen syöstiin 923 val-

lasta, mutta Rudolf Burgundilaista (923-36) seu-

rasi Kaarlen poika L u d v i k IV (936-54) tun-

nettu liikanimellä ,,d'Outremer", Merentakainen,

koska hän oli palannut Englannista, jonne hän
oli paennut. Todellisuudessa hallitsi kuitenkin

kreivi Odon veljenpoika Hugo Suuri, jolla oli

Francian ja Burgundin herttuakunnat. Ludvlk
IV :tä seurasi hänen poikansa Lothar (954-86)

ja pojanpoikansa Ludvik V (..Fain&int", Toi-

meton), joka kuoli jo 987; tämän jälkeen Hugo
Suuren poika. Francian herttua Hugo Capet
anasti suurmiesten suostumuksella kruunun.
Kapetingien vanhin haara 987-

1328. Tähän aikaan valtakunta oli aivan hajaan-

tumaisillaan. Capet-suvun hallitsijain 1. Kapetin-

gien ansio on, että he uudestaan järjestivät sen

ja liittivät melkein kaikki ne entisen Frankki-
laisvaltakunnan osat, joissa ranskan kieltä puhut-

tiin, yhdeksi valtioksi, jonka johdosta vasta

ransk. kansallisuus varsinaisesti syntyi. R:n
nimi (ransk. Fratice) johtuu suvun välittömästä

alueesta, Franciasta; tästä alkaen R:n asukkaita

alettiin nimittää ranskalaisiksi. Tosin Hugo
Capet (987-96) ei aluksi saanut paljon valtaa

;

vain varovaisella politiikalla hän vähitellen

hankki kruunulle auktoriteettia. Kaikki aikai-

semmat Kapetingit kruunauttivat vielä eläessään

poikansa kanssahallitsijoikjieen ; siten kruunun
perinnöllisyys vakaantui. Hugo Capefn lähim-

mät seuraa"jat, Robert II (9961031), H e n-

rik I (1031-60) ja Filip I (1060-1108) olivat

vähäpätöisiä. Viimemainitun aikana R :n mahta-
vin vasalli, Normandie"n herttua Vilhelm valloitti

Englannin, josta sittemmin koitui R :lle vaaroja.

Filipin aikana alkoi myös (1095) ristiretkiliike,

johon ranskalaiset innokkaasti yhtyivät : risti-

retket vaikuttivat mahtavasti R ;n aineelliseen

ja henkiseen kehitykseen. Sen yhteydessä syntyi
ritarilaitos. joka R :ssa kohosi suurimpaan ku-

koistukseensa ; tässä maassa kehittyi myös en-

sinnä ritarirunous sekä goottilainen rakennus-
taide. — Filipin poika Ludvik VI (..Paksu",

1108-37) vahvisti menestyksellä kruunun valtaa

sekä suojeli kirkkoa, kaupunkeja ja alempaa
kansaa linnanherrojen sorrolta. Hänen poikansa
Ludvik VII (1137-80) otti osaa toiseen risti-

retkeen (1147-49). R:n kruunua kohtasi hänen
aikanaan tappio, kun Ludvikin puoliso, Akvita-

47. Yli. Painettu ^ lä

nian perijätär Eleonora, josta hän oli eronnut,
meni toisiin naimisiin Henrik Plantagenefn
kanssa hankkien tälle lääninsä myötäjäisiksi.
Henrik, jolla R:n vasallina lisäksi oli Anjou,
Maine. Touraine ja Normandie, tuli 1154
Englannin valtaistuimelle: sittenkuin hän 1166
oli valloittanut myös Bretagnen, oli hänen
hallussaan koko länsiosa R:aa. Ludvikin poika,

viisas ja jäntevä Filip II August (1180-

1223), koetti ensisijassa kukistaa Plantagenet-
suvun mahtiaseman. Hänen onnistuikin anas-

taa Englannin kuninkaalta Juhana Maatto-
malta koko Normandie, Anjou, Maine, Touraine
ja Poitou. Bouvines'in taistelussa 1214 Juhanan
liittolaisista saamallaan voitolla Filip vakaan-
nutti valtansa Pohjois-R :ssa ja kohotti ranska-

laisten kansallistuntoa. Myös Etelä-R:aan kunin-
kaan valta laajeni albigenssisotien johdosta

(1209-29). Filipin pojan L u d v i k VIII:

n

(1223-26) lyhyen hallituksen jälkeen seurasi

viimemainitun poika Ludvik IX Pyhä
(1226-70), jonka alaikäisyyden aikana hänen äi-

tinsä Kastilian Blanka menestyksellä johti halli-

tusta. Täysikäiseksi tultuaan Ludvik tarmollaan,

oikeamielisyydellään ja hyväntahtoisuudellaan
juurrutti kuninkaanvallan kansan sydämiin. Pa-

riisin parlamentti muodostettiin kuninkaan kor-

keimmaksi oikeustoksi. jonka jäseniksi suur-

vasallein lisäksi otettiin oppineita lakimiehiä:

sen päätöksiin täytyi mahtavimpainkin alistua.

Ludvikin aikana julkaistiin lakikokoelma (£ta-

blissements de Saint Louis) ; kaupungeille hän
antoi itsehallinnon. Vaikka Ludvik olikin kir-

kollismielinen. puolsi hän valtion oikeuksia paavin

vaatimuksia vastaan. Uskonnollinen into saattoi

hänet lähtemään ristiretkille: ensinnä (1248-54)

Egyptiin ja Syyriaan, sittemmin (1270) Tu-

nisiin, missä hän kuoli. Ludvikia seurasi hänen
poikansa Filip III Rohkea (1270-85) ja po-

janpoikansa Filip IV Kaunis (1285-1314),

joka viimemainittu jäntevästi ja häikäilemättö-

mästi jatkoi edeltäjäinsä työtä. Lääniherrat syr-

jäytettiin, kun hallinto ja lainkäyttö uskottiin

yksinomaan porvarissukuisille lainoppineille.

Champagne liitettiin kruununmaihin ja Bretagne

saatettiin R:n lääniherruuden alaiseksi. Saadak-

seen riidassaan paavi Bonifacius VIII:n kanssa

tukea koko kansaltaan kuningas 1302 kutsui ylei-

seen valtakunnankokoukseen paitsi aatelistoa ja

papistoa myös ensikerran n. s. kolmannen sää-

dyn edustajina kaupunkien asukkaita (ensimäi-

i

nen todellinen R:n valtiosäätyjen kokous, ransk.

ttnts generatix). Bonifaciuksen toinen seuraaja

1 Klemens V siirsi Filipin vaikutuksesta paavin-

I

istuimen Avignon'iin 1309. Paavit joutuivat tä-

I

ten häpeälliseen riippuvaisuuteen R:n hallitsi-

!
joista; kuninkaan mieliksi Klemens m. m.

myöntyi temppeliherrain ritarikunnan lakkautta-

miseen 1312. Filipin poikien Ludvik X :n

(1S14-16), Filip V:n (1316-22) ja Kaarle
IV :n (1322-28) aikana ilmenee jälleen aatelis-

tossa vastustusta kruunua kohtaan. Viimemai-

nittuun hallitsijaan sammui Kapetingien vanhin

haara miehenpuolelta; valtaistuimelle nousi nyt

Filip VI, Filip IV :n veljenpoika. Valoi s

nimistä Capet-suvun sivuhaaraa.

Satavuotinen ranskalais-englan-
tilainen kruununperimyssota (1339-

(1453). Filip VI (1328-50) hankki kruunulle
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Daupliin^n 1349. jonka mukaan tästälähin K:n
kruunun]>erillisillS oli (laii|>tiin'iii nrvouinii. —
V. 1339 sota syttyi Englannin kuussa, jtaika

hallitsija EJvnrd 111. Filip IV :u tyttärenpoika,

myös vaati R:n kruunua. Tämän pitkällisen

taistelun nikunu R. kärsi suuria tappioita ja

vaipui myös ajoittain jälleen sisiilliseen heik-

kouteen. Vastoinkäymisiin oli suurena syynä aa-

teliston kurittomuus: tämä sääty sorti samalla

kovin maaorjuuden tilas,-ia olevia talonpoikia,

joita heikot hallitsijat eivät voineet tai huolineet

suojella. Crtiy'u taistelussa 134(i Eu<;lauuin sota-

joukko voitti täydellisesti R:n ritariarmeian.

Filip VI :n pojan. Juhana Hyvän (1350-64)

voitti ja van^tsi Poitiers'n I. Maupertuis'n tais-

telussa 13.i6 Englannin ..Musta prinssi". Poh-

jois-R:n talonpojat nousivat nyt sortajiaan,

aatelisherroja vastaan m. s. Ja<-querie-kapina). ja

kaupunkien, varsinkin Pariisin sisukkaat fitienue

Marcelin johdolla yrittivät käyttää hyväkseen

yleistä häiriötä anastaakseen itselleen ratkaise-

van vaikutusvallan. Kuitenkin dauphin Kaarlen

onnistui aateliston avulla kukistaa kapinaliik-

keet (13.')8). Englannin kanssa luin teki Bre-

tigny'n rauhan 1360. jossa hän luovutti koko Lou-

nais-R:n Pyreneistä Loireen saakka sekU Ca-

lais'n ympäristöineen. Juhana kuniug-As. joka

oli antanut Burgiindin peruutetun herttuakunnan

nuoremmalle pojalleen Filipille ja siten perusta-

nut erään Valoissuvun sivuhaaran, aiheutti sen-

kautta v.astaisia vaikeuksia R:lle. — Hänen
seuraajansa Kaarle V Viisas (1364-80)

aloitti jälleen menestyksellä sodan englantilaisi.i

va.staan ja riisti näiltä melkein kaikki heidän

valloituk.sensa (1369-75). Kaarle lopetti myös
palkkajoukkojen väkivaltaisuudet ja paransi

iuinkävtön. Hän jätti jälkeensä alaikäi.sen po-

jan Kaarle VI :n (1380-1422). jonka aika jäl-

leen tuli R:lle onnettomaksi. Nuoren kuninkaan
holhoojain, lierrj''n Juhanan ja Burgundin Filip

Rohkean eripuraisuus sekä aatelin harjoit-

tama sorto aikaansai taas kapinoita, jotka kui-

tenkin kukistettiin. V. 1393 kuningas vaipui pa-

rantumattomaan mielisairauteen. Xyt anastivat

keskenään kii.-ftelevät Burgundin Filip sekä ku-

nink.-uin veli. (Jrlfans'in herttua Ludvik, halli-

tukeen. Kilpailijansa kuoltua 1404 jälkimäinen
yksin vallitsi harjoittaen sortoa: kansan tuke-

mana Filipin {loika. Burgundin herttua Juhana
Peloton, silloin murhautti Orleans'in herttuan

1407. Mutta Juhanaa vuorostaan alkoi vastus-

taa Armagnaein kreivin johtama aatelispuolue.

Kun Juhana 1413 karkoitettiin Pariisista, kutsui

hän englantilaiset avukseen. Englannin kuningas
Henrik V saapui maahan ja voitti ranskalai-

set täyilellisesli .\7,inc-ourt'in taistelussa 141.">.

Burgundilaisten ja kuningatar Isabeau'n avulla

(joka viimemainittu katker.-isti vihasi poikaansa
duiipliin Kaarleai englantilaiset edistyivät val-

loitl.ien il-e Pariisin 1418. .Sittenkuin daiiphin'in

«euralaiset olivat murhanneet Juhana Pelotto-

man 1419, yhtyi koko Pohjois-R. englantilaisiin

ja liurgiindilaisiin. Henrik V nai Kaarle VI :n

tyttären, j.i hänet tunnii-tettiin TroyeH'n .scpi-

mnksehiut 1420 I{:n krniiiiunperilliseksi. Hän
kuoli kuitenkin jo 1422. ja «am. v. seuraxi häntä
hautaan Kaarle VI. Henrikin alaikäisen pojan,

Henrik VI :n. t(innui!ti nj-t Pohjois-R. hallitsi-

jaksi. I.<.iri-n i-iel;i puolinen alue pysyi Uhkollisena

ent. dauphin°ille. silloin jo kuningas Kaarle
VII:lle (1422 tili. V. 1428 englantilaiset alkoi

vat piirittää tärkeää Orlfans'ia. Kaarle niiytti

olevan hukassa, mutta R:n kan.sassa heräsi isän-

m,mllisuus, ja Jeanne d".\re (ks. t.) vapautti Or-

l<>ans"in sekä pelasti Kaarlen kruunun. Tosin

Orlfans'in neitsyt joutui englantilaisten van-

giksi ja i>oltettiiu roviolla (1431). mutta sota al-

koi kuitenkin kallistua li:u voittoon ja Bur-

gundin Filip Hyvä, Juhanan poika, teki 143.">

.\rras'n sovinnon Kaarle \"Il:n kanssa. V. 14.'>3.

jolloin englantilaiset olivat karkoitetut miltei

koko R:sta. sota päättyi varsinaisetta rauhan-

teotta. Ainoastaan Calais ja (iiiines jäivilt eng-

lantilaisille.

Kuningasvallan vahvistuminen.
Jo ennen sodan piiättymistä Kaarle VII alkoi

toimeenpanna tärkeitä sisilUisiä uudistuksia.

V. 1430 valtiosäiidyt myönsivät pysyväisen veron

f la taillc) seisovan sotajoukon ylläpitämiseksi

:

siten pidettiin huolta valtakunnan turvallisuu-

ilesta ja samalla kasvoi hallitsijan valta. N. s.

pragmaattinen sanktsioni (1438) antoi R:n kir-

kolle itsenäisen aseman paavinistuinieen nähden,

mutta teki sen maallisesta vallasta riippuvaksi.

^ielä pontevammin Kaarlen poika, kavala j;i

tunnoton Ludvik XI (1461-83) puuhasi ku
ningasvallan lujittamista. Yrittäessään kukistaa
suurvasallien valtaa hänkin apulaisikseen ja

neuvonantajikseen valitsi alempien säätyjen jä-

seniä. Suurvasallit yhtyivät n. s. Yhteishyvän
liittoon (Ligiie du hien public. 1465), mutta Lud-
vik sai aikaan eripuraisuutta heidän kesken, ja

liitto hajosi: useat suuret liiänit hänen onnistui

peruuttaa kruunulle. Mahtavimman ja vaaralli-

simman vasallin. Burgundin Kaarle Rohkean
kaaduttua 1477 Ludvik 1482 teki Arra.s'n rauhan
Itävallan arkkiherttua Maksimilianin. Kaarlen
vävyn, kanssa, jossa rauhassa R. sai Kaarlen
alueista Burgundin herttuakunnan. Franehe-Coni-

t6n. Artois'n ja Picardie'n. Napoli'n ja Pro-

vencen nimikuninkaan Renf-n kuoltua Liulvikille

joutuivat Provence. Anjou ja Maine. R. ulottui

nyt luonnollisiin rajoihinsa. Jurahan. Alppeihin

ja Pyreneihin. Koko valtakunnassa vahvistui ku-

ninkaan hallinto- ja tuomiovalta. Haitaksi kriui-

n\ille oli. että se rahantarpeessaan alkoi myydä
tuomarien (parlamentinjä.senten) virkoja; nämä
muuttuivat sittemmin perinnöllisiksi. Hallitsijan

valtaa rajoittivat myös valtiosäädyt, mutta nii-

den kokoonkutsuminen riippui hänen mielival-

lastaan, eikä nii<len koskaan onnistunut saada

ratkaisevani vaikutusvaltaa.— Ludvik XI :n poika

Kaarle VIII (1483-08) hankki naimalla Bre-

tagnen perijättären tämän tärkeän läänin kruu-

nulle; Maksimilianille hän sensijaan luovutti

Franehe-Comten ja Artoi8'n .Senlis'n sopimuk-

sessa 1493. — Sisällisesti vahvistunut R. alkoi

nyt kääntää voimansa ulospäin. V. 1494 Kaarle

teki retken eripuraisuudesta heikontuneeseen Ita-

liaan ja valloitti seur. v. Napoli'ii. mutta kun
keisari. Venetsia ja Espanja yhtyivät häntä vas-

taan, täytyi hänen jälleen luopua siitä. Kaarlen

kuoltua lapsettomana 1498 seurasi häntä Valois-

Orl<''anH'in sivuhaaraa oleva L u il v i k XII (1498

(1515). joka jatkoi edeltiijiinsä valloituspolit iik-

kaa. Hän anasti .Milanon 1500 mutta pakotet-

tiin jattämäiin se 1512. sittenkuin R:aa Van-

taan oli tiiuodostunut n. B. Pyhä liitto paavin
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jciliiloUa. llaiitii si>ura,si sumaa sukuhaaraa oleva

F r a u s I (lnlö-47l. ritarillinen, mutta kevytmie-
linen ja tuhlaava ruhtinas. Hän teki paavi T^eo

\ :ii kanssa n. s. konkordaatin l.')16. jossa R:n
kirkon itsenäisyys jätettiin alttiiksi, ja papisto

tehtiin riippuvaksi paavista mutta vielä enem-
män hallitsijasta. Milanon hän valloitti takai-

sin Marifrnanon voitolla 1.515. R :aa uhkasi tä-

hän aikaan mahtavaksi paisunut Halishurgin
suku. iMaksimiliauin pojanpoika Kaarle sai sekä

Espanjan että myös .'^aksan keisarinkruunun.
Neljässä sodassa luinen ja J''raus l:n välillä oli

Kaarle voitolla; viimeinen niistä päättyi C'r6py'n

rauhaan l.'i44. Italian K. menetti, mutta sen on-

nistui kuitenkin puolustaa omia rajojaan ja

ranskalaisten kansallistunto näissä taisteluissa

kohosi. Kosketus Italian kanssa vaikutti mah-
tavasti renesanssisivistyksen leviämiseen R:aan;
Frans I suosi sitä suuresti. Hänen poikansa
Henrik II (1547-59) auttoi Saksan protestant-

teja Schmalkaldenin sodassa, jonka johdosta

hän sai Jletzin. Toulin ja Verdun'iu 1552:

räteau-Cambresis"n rauhassa 1559 hän sodittuaan

Kaarlen poikaa Filip II :ta vastaan sai vahvis-

tetuksi oikeutensa niihin sekä lisäksi Englan-
nilta Calais"n. — Henrikin aikana jatkuivat jo

hänen isänsä aikana alkaneet vainot R;n pro-

testantteja vastaan. Eeformeerattu oppi oli näet

laajalti levinnyt R:aan. varsinkin sivistyneiden

kesken. Reformeerattujen 1. luigenottien etu-

nenässä oli Bourbon-suku. eräs Capet-suvun sivu-

luiara. sekä amiraali Coligny : kiihkokatolista

puoluetta johti Guisein suku. Jo Henrikin van-

liimman pojan Frans II :n (1559-601 aikana
oli uskonsota puhkeamaisillaan. Hänen veljensä

Kaarle IX :n Il5t)0-74l alaikäisyyden aikana hä-

nen äitinsä, vallanhimoinen ja velikeilevä Ka-
tariina Slediri johti hallitusta: aikaansaadak-
seen tasapainon ]iUolueiden välillä hän myönsi
hugenoteille uskonvapauden n. s. Tammikuun
ediktillä 1562. mutta herttua Frans Guise rik-

koi rauhan (ks. Hugenotit!. Tästä alkoivat

hävittävät uskon- ja kansalaissodat, n. s. hiige-

nottisodat (1562-98). Kolmannen .sodan pää-

tyttyä Kaarle IX halusi rakentaa sovintoa hu-

genottien kanssa. Mutta kiihkokatolinen suunta
pääsi hovissa voitolle, ja Katariinan johdolla

toimeenpantiin julma hugenottien verisauna
(Pärttylin yö 1. Pariisin veriliäät. 23/24 p. elok.

1572). Siitä huolimatta jatkuivat sodat Kaarlen
veljen, kelvottoman Henrik III:n (1574-80)

hallites.sa. Kun tämä ei kyennv-t kukistamaan
protestantteja, rikkoutuivat hänen ja kiihkoka-

tolisten välit: viimemainitut muodostivat Henrik
Guisen johdolla 1576 n. s. Pyhän !ii^'an perin-

juurizL hävittääkseen protestanttisiuiden. Liiga

tahtoi myös sulkea kruununperimyksestä refor-

meeratun Henrik Navarralaisen. jolla Henrik
III :n nuorimman veljen kuoltua 1584 oli lähin

oikeus kruunuun. Valtaistuimelle pyrki sen-

sijaan liigan avulla kunnianhimoinen Henrik
Guise. Hän pakotti Henrik III:n pakenemaan
Pariisista 1588. mutta kostoksi siitä kuningas
sam. v. murhautti Guisen. Liigan noustessa tä-

män johdosta Henrik III :ta vastaan hän haki

turvaa Henrik Navarralaiselta; molemmat ku-

ninkaat piirittivät nyt Pariisia, jonka edustalla

Henrik III surmattiin 1589. Koska Valois-suku

häneen sammui, otti Henrik Xavarralainen pe-

rinti" ikeuden nojalla kruunun haltuunsa Hen-
rik lV:nä (1589-1010). — Kun tämä sotapääl-
likkönä ja hallitsijana yhtä etevä ruhtinas huo-
masi mahdottomaksi toimittaa maalle rauhaa, el-

lei hän saanut katolisia suostutetuiksi, kääntyi
hän 1593 katolinuskoon, jonka jälkeen liiga ha-
josi, ja koko R. tunnusti Henrikin. Filip II :n.

joka oli sekaantunut R:n asioihin, täytyi tehdä
Vervins"in rauha 1598. Hugenoteille Henrik
Xantes'iu ediktillä 1598 takasi uskonvapauden ja

täydellisen tasa-arvoisuuden katolilaisten kau.ssa;

lie saivat lisäksi useita linnoitettuja turvapaik-
koja. Ministerinsä Sully'n avulla Henrik sitten

koki vä.symäftii |)arantaa sodan vammoja : kruu-
nun valta valivistettiin jälleen kukistamalla yli-

mykset, jotka levottouuuiksien aikana taas oli-

vat pyrkineet itsenäisiksi, ja elinkeinoja edistet-

tiin. Ulkopolitiikassaan Henrik valmisti ratkai-

sevaa hyökkäystä llabsliurg-sukua vastaan; hän
oli juuri aloittamaisillaan sodan, kun hänet sur-

masi kiihkokatolinen Ravaillac 1610. — Henri-
kin pojan Ludvik XIII:n (1010-43) alaikäi-

syyden aikana, jolloin hallitusta aluksi johti

leskikuningatar Maria Mediei. näyttivät Henri-
kin hallituksen hedelmät taas menevän hukkaan;
ylimykset kapinoivat jälleen ja valtion varoja
tuhlattiin. Vasta kardinaali Richelieu'n tultua
1624 pääministeriksi johdetaan R:u politiikkaa

jälleen lujasti ja johdonnuikaisesti. Riohelieu'n

pyrkimys oli tehdä hallitsija täysin itsevaltai-

seksi, sentähden hän masensi aateli.ston .sekä val-

loitti 1628 hugenottien turvapaikan La Rochellen.

kun he Englannin avulla olivat nousseet kapi-

naan. Heidän valtiollinen erikoisasemansa lak-

kautettiin, nnitta he saivat pitää uskonvapauden
ja yhteiskunnalliset oikeutensa. Richelieu jär-

jesti R;n hallinnon keskittäen .sen hallitsijan ja

hänestä kokonaan riippuvien virkamiesten, in-

tendenttien käsiin. Valtiosäätyjä ei v ;sta 1614
lähtien enää kutsuttu kokoon. P;irlamentit, jotka

olivat vaatineet itselleen valtiollistakin vaiku-

tusvaltaa, pakotettiin niinikään alistumaan.

Richelieu edisti lisäksi elinkeinoja sekä suosi tie-

teitä ja taiteita: hän perusti R:n akatemian
1635. Henrik IV :n ulkopolitiikkaa hän tarmok-
kaa.sti jatkoi. Kustaa Aadolfia Richelieu (v;sta

1631) auttoi rahavaroilla: 1635 hän teki vaki-

naisen liiton Ruotsin ja Hollannin kanssa ja

aloitti sodan Espanjaa ja keisaria vastaan: hän
otti Bernhard Weimarilaisen R :n palvelukseen

ja anasti tämän kuoltua 1639 hänen valloitta-

mansa Elsassin.

Ludvik XIV:n aika. Ludvik XIII:n po-

jan Ludvik XIV;n (1643-1715) alaikäisyyden

aikana hänen äitinsä Anna Itävaltalainen (Es-

panja-sta) nimellisesti johti ballitu.sta ; todellinen

valta oli kuitenkin johtavalla ministerillä. Maza-
riirilla. Hän jatkoi taidolla Richelieu'n ulko-

politiikkaa, ja Westfalenin rauhassa 1648 R. sai

Itävallan Elsassin sekä ratkaisevan vaikutusval-

lan Saksan a.sioihin. X. s. Fronde-kapina (1648-

53), johon yhtyivät sekä ylimyk.set että Parii-

sin parlamentti ja porvaristo, ja johon suurena
svynä oli yhä kasvava verorasitus, saattoi vain

ioksikin ajaksi tuettaa hallitukselle vaikeuksia.

Espanjaa vastaan .sota jatkui v:een 1659. jolloin

sen täytyi Pyreneitten rauhassa luovuttaa ni. m.
Artois ja Roussillon: R :sta tuli täten Euroopan
mahtavin v:dtio. .MazarinMn kuoltua 1661 Lud-
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Turenne.
en-
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rik otti hallituk«eo johdon «miin käsiinsii. Col-

t>ert hoiti raha-asioita, teollisuiittn. kiiupima ja

merivoiniaa ; hän oli merkttutiilijarji'-telniiiii

etevin e<lu^taju. Valtion tulot kohosivat, flinkei-

not, ninicuomaan teollisuus, elpyivät ja laajoja

siirtomaita hankittiin: niistä olivat tärkeiniinät

JO Henrik IV :n aikana perustettu Kauada si-kii

1 itäiutialai.-et aluwt. I.ouvois jar-

gon erinomaiseen kuntoon; Ludvikin
j.htivat etevät päälliköt Condf ja

Ulko|>oIitiikassa vallaiihiinoinen Ludvik
tavoitti Espanjan monarkiaa. Devo-

-a hän valloitti osia Espanjan .\lanko-

m.1, .. -.li pitää ns .\achenin rauhassa IGliS.

Käytyään sitten sotaa Hollantia ja sen avuksi

muudostunutta suurta liittckuntaa vastaan Lud-

vik Xijmegenin rauhassa 1078 sai Espanjalta

Franclie-Comtfn y. m. alueita. K. s. reunioneilla

ik*. Reunionikamariti Ludvik. jonka yl-

peys nyt kohosi korkeimmilleen, anasti Espanjaltji

täikeitä alueita ja Saksalta m. m. Strassburgin.
— Ilänen sisäinen hallituksensa tuli yhä sorta-

vammaksi, ja kansa muuttui kuninkaalle viha-

mieliseksi. Samalla kun Ludvik paavia vastaan

jyrkBsti puolusti R:n (..gallikaanisen") kirkon

oikeuksia, hän julmasti vainosi bu<renotteju.

V. löSö hän [leruutlamalla Xantes'in ediktin riisti

heiltä uskcnvapauden ja yhteiskunnalliset oikeu-

det : suuri joukko uutteria hujrenotteja pakeni sen

johdosta protestanttisiin maihin ja täten Ludvik
mitä tuntuvimmalla tavalla vahingoitti R:u elin-

keinoja. Aatelisto menetti itsenäisyytensä tullen

hovista kokonaan riippuvaksi, sillä oli sensijaan

kuten myös papistolla vapaus suoranaisista

veroista ja yksinoikeus korkeampiin virkoihin.

Ylelliseen Il0vielä^^iiän^ä. loistorakennuksiinsa

kuten V'ersailles'in suurenmoiseen palatsiin sekä

sotiinsa Ludvik tuillasi kansansa varat. Pfalzin

sodassa R. .saattoi vain vaivoin torjua toisen liitto-

kunnan hyökkäyksen, ja Rijs\vijkin rauhanteossa

1697 Ludvik antoi takaisin kaikki reunionit

paitsi Strassbur!:ia. Kun viimeinen Habsburpin-

»ukuinen hallitsija Espanjassa. Kaarle II. mää-
räsi Ludvikin {lojanpojan. .\njou'n Filipin seu-

raajakiteen, syttyi Espanjan perimysscta (1701-14,

ka. t.), jossa R. kärsi suuria tappioita Eng-
lantia, Hollantia sekä Itävaltaa va.stuan (kolmas
liittokuntai. Utreelitin ja Rastattin rauhoissa

Espanjan monarkia jaettiin; R. oli nääntymäi-
killiän, valtionvelka oli suunnattomasti kasva-

nut ja vajaus käynyt säännijksi. mutta tieteet ja

taiteet koho?<ivat korkealle ja ranskan kieli ja

ransk. tavut olivat kaikkialla päässeet vallitse-

viksi. Ludvik XIV jätti kuollessaan kruunun ala-

ikäiselle [Mjanpoikansa pojalle Ludvik XV:lIe
(I71.'i-74l.

Hanskan rappeutuminen. Nuoren ku-

ninkaan I^udvik XV :n nimessä otti hallitus-

ohjat iK-n.kas, mutta siveetön 0rlfein8'in herttua
Filip I.'i'!vik XIV:n veljenpoika; hänen etevin

m oli yhtä irstas kardinaali Dubois.

,.ll • rttua" Halli "lurcmpaa vapautta val-

tiollixi-^ ju kirkulli •i'--a; liiinen toi-

meniia rahaasiain j • - kni aikaansaivat
kuitenkin «uurta häiriuUi ;k«. Law). OrlöansMn
herttuan kuoltua 1723 Ludvik XV otti nimelli-

sexti hallitiikM-n kftsiinsä, multa jätti sen todel-

lisiiudeoa miiilb-, ensin Tiourl>on'in herttualle ja

sittemmin kardinaali F^IeurVlle M72B43). Tä-

män onnistui Puolan perimyssodassa hankkia
K:lle m. m. lupaus Lothringeniin, joka joutui

l!:lle 1760. SäästäväisyydelUiUn Fleury sai raha-

asiat paranemaan ja elinkeinot kohoamaan. Vv.

1741-4S R. otti osaa Itävallan perimyssotaan
iks. t.l Maria Teresiaa vastaan saavuttamatt^x

.\ai-henin rauhassa mitään etuja, vaikka sen sota-

päällikkö, ..Saksin marsalkka" Morits olikin

saanut useita voittoja. Huonommin R:n kävi

Seitsenvuotisessa sodassa (1750 0;!. ks. t.). Kuu
R. 17ri5 joutui Englannin kanssa sotaan amer.

siirtomaista, ja Preussin Fredrik II teki lii-

ton Englannin kanssa, yhtyi R. vanhaan vihol-

li,<eeusa Itävaltaan sekä Venäjäiin Preussin suur-

valta-aseman masentamiscksi. Mutta hovin suo-

siosta kohonneet kelvottomat piiälliköt kärsivät

tappion toisensa jälkeen. Huonosti kävi myös
merisotJi, eikä Espanjan kanssa 1701 tehty „Brur-
l)on'in sukuliitto" tuottanut Krlle apua. Parii-

sin rauhassa 1763 sen täytyi luovuttaa Kanada
ja Mississippi'n itäpuolinen Louisiana Englan-
nille, länsipuolinen Espanjalle; itä-intialaiset

alueet menetettiin Englannille. Sisäistä hallitusta

jolidettiin jälleen sortovaltaisesti, ja samalla

Ludvik XV yhä enemmän vaipui velttouteen ja

irstaisuuteen ; hänen rakastajattarensa sekaantui-

vat hallitukseen. Valistuneen ministeri Choi-

senlin. joka oli aikaansaanut jesuiittain karkoi-

tuksen R:sta 1764 ja hankkinut sille Korsikan
(1768), täytyi erota 1770. Valtiollisesti ei)äil-

tyjä ja muitakin henkilöitä suljettiin kuninkaal-

lisen käskyn flcttrc dc cnchct) nojalla vankc.i-

teen tutkinnotta ja tuomiotta. Hovin tuhlaus ja

siveettömyys, joka oli jyrkässä ristiriidassa näen-

näisen kirkollisuuden ja uskonnollisen suvaitse-

mattomuuden kanssa, ylempien säätyjen kohtuut-

tomat etuoikeudet, talonpoikain sorto, kauppaa
ja teollisuutta rajoittavat määräykset, raha-asiain

huono hoito ja ulkonaisen mahtavuuden menetys,

kaikki nämä seikat lietsoivat yleistä tyytymät-

tömyyttä ja nurtivat kuningasvallan sekä koko
yhteiskuntalaitokseu perustuksia. Etevät kirjaili-

jat, n. s. valistusfilosofit, esittivät pitkälle käyviä

reformivaatimuksia valtiollisessa, kirkollisessa,

yhteiskunnalli.sessa ja taloudellisessa suhtee-ssa ja

vaikuttivat mahtavasti yleiseen mielipiteeseen

sekä l{:ssa että muualla Euroopassa. Valistunut

keskisääty omaksui innolla nämil opit. myös moni
aatelinen ja pappi hyväksyi ja levitti niitä. —
Ludvik XV:tä seurasi hänen pojanpoikansa
Ludvik XVI (1774-02). hyväntahtoinen mutta

heikko ja vähälahjaincn rulitinas. Hän nimitti

raha-asiainministeriksi Turgot'n (1774-70) , joka

koki poistamalla teiden ylläpitämiseksi suoritet-

tavat päivätyöt parantaa talonpoikain tilaa sekil

supistamalla hovin tuhlaavaa elämäsi ja säätä-

mällä yleisen verotuksen parantaa raha-asioita.

Mutta kun taantumuksellinen hovipuolue vaati

ministerin erottamista, myöntyi Ludvik siihen.

Versailles'in rauhas.sa 1783, joka päätti Pohjois-

.\meriikan vapaussodan, R. sai m. m. Senegam-
bian. mutta osanotto tähän sotaan aiheutti val-

tiovelan kasvamisen, ja lisäksi sen johdosta va-

paudenaatteet entistä enemmän levisivät maahan.
Myöskin raha-asiainministeri Neekerin (1771-811

reformiyritys raukesi. Raha-asiain yhä huo-

nontuessa, ja sittenkuin Ludvik turhaan oli ve-

donnut etuoikeutettujen säätyjen isänmaallisuu-

teen saadakseen heill-ä raha-apua (notabelikokous
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v:Ita 1787), täytyi hänen kntsua kokoon valtio-

säädyt 1780. Nyt syntyi maussa sunri kiihtymys,
varsinkin tähän saakka syrjäytetty kolmas sääty

pyrki saamaan käsiinsä ratkaisevan vaikutusval-

lan.

1! :n vallankumous. Säädyt kokoon-
tuivat Versailles'iin .') p. toukok. 1789. Kolmas
sääty vaati, että äänestettäisiin pääluvun mu-
kaan yhteisessä kokouksessa eikä kuten ennen
säiidyttäin, ja kun ylemmät säädyt tätä vastus-

tivat, julistautui se kansalli.skokoukseksi, se kun
edusti verrattomasti suurinta osaa ("°/iool koko
K:n kansasta; n. s. pallohuoneessa sen jäsenet van-
noivat pysyvänsä koossa, kunnes olisivat säätäneet

Rrlle perustuslain (20 p. kesäk.). Kuninkaan täytyi

taipua ja säädyt yhtyivät. Mutta kun vaihemieli-

nen Ludvik pian hovipuolueen yllytyksestä kokosi
sotaväkeä Pariisiin, kansalliskokouksen kurittami-
seksi, puhkesi pääkaupunjrissa kapina, jossa Bas-

tiljin linna rynnäköllä valloitettiin 14 p. heinäk.

Maaseuduilla taas talonpojat nousivat aseisiin

aatelisherroja vastaan. Seuraten yleisen mieli-

piteen vaatimusta aatelissääty kansalliskokouk-
sessa uhrasi etuoikeutensa; elinkeinoja rajoitta-

vat määräykset myös poistettiin ja talonpojat va-

pautettiin (4 p. elok.) ; kokous julisti yleisen

tasa-arvoisuuden, persoonallisen vapauden ja kan-
san suvereniteetin ehdottcmiksi ihmisoikeuksiksi.

Säännöllistä uudistustyötä ehkäisivät kuitenkin
uudet kansanmetelit, joit.a tunnottomat demago-
git lietsoivat puheilla ja sanomalelitikirjoituk-

silla. Pariisin rahvas lähti lokak. n p. Versail-

les'iin, valloitti linnan ja pakotti kuninkaan
siirtymään Pariisiin: häntä seurasi pian kan-
salliskokous, joka siten joutui pääkaupungin
rahvaan ja sen johtajain vaikutuksen alaiseksi.

Reformityössä ei historiallisiin oloihin katsottu
vaan meneteltiin kokonaan ,,järkiperusteiden"

mukaan. R. jaettiin maantieteellisten näkökoh-
tain mukaan 83 departementtiin ; hallinto ja

lainkäyttö annettiin kansan valitsemille värka-

raiehille; eduskunta tuli yksikamarinen; sille ku-
ninkaan neuvonantajat olivat vastuunalaisia.

Kuningas sai eduskunnan päätöksiin nähden vain
väliaikaisen veto-oikeuden. Aatelisarvo poistet-

tiin ja yleinen uskonvapaus säädettiin. Raha-
asiain parantamiseksi kirkontilat peruutettiin

valtiolle ; nämä sekä kruununtilat vastineena las-

kettiin liikkeeseen paperirahaa (assignaatit).

Hengelliset tehtiin valtion virkamiehiksi. Radi-
kaalisten ryhmäin, n. s. jakobiinien ja kordeliee-

rien, klubit saivat yhä suuremman vallan. Uu-
distusten vastustajat, aateliset y. m. siirtyivät

joukoittain ulkomaille (emigrantit). Kuningaskin,
joka ei hyväksynyt kaikkia uudistuksia, yritti

paeta (heinäk,!. mutta hänet pidätettiin ja tuo-

tiin takaisin Pariisiin sekä estettiin käyttämästä
valtaansa, kunnes hän oli valalli.sesti vahvista-

nut peru,stuslain (syysk. 1791). Suoritettuaan
tehtävänsä kansalliskokous hajosi, ja heti pe-

rustuslain julkaisemisen jälkeen kokoontui uusi,

..lakiasäätävä" kansalliskokous. Sen vasemmisto
ei kannattanut perustuslakia, vaan halusi tasa-

valtaa. Johtava asema oli girondistein (ks. t.)

puolueella, josta Ludvikin täytyi valita ministe-

rinsä. Vallankumouksen edistämiseksi he puu-

hasivat ulkomaista sotaa, mikä julistettiinkin

(huhtik. 17921 Itävaltaa vastaan, johon Preussi
oli vhtvnvt. Alussa ranskalaisten kä^-i huonosti.

minkä johdosta raivo.stuiuit kansanjoukko hyök-
käsi (kesäk. 20 p.) Tuileries-linnaau ja loukkasi
kuningasta, jota syytettiin yhteydestä vihollisen

kanssa; todellisuudessa Ludvik salaa rukoili ulko-

valloilta pela.stusta. Elok. 10 p. kansanjoukko
teki uuden hyökkäyksen linnaa vastaan; kunin-
gas perheineen haki turvaa kansalli.skokouk.selta.

joka toistaiseksi hänet erotti sekä sulki Temple-
torniin. Todellinen valta joutui nyt Pariisin val-

lankumoukselliselle kunnallishallitukselle, kom-
muunille. Sitä kannattava puolue kansallis-

kokouksessa erosi „Vuori'" nimi.senä girondis-
teisla; vastoin näiden aatteellisia pyrkimyksiä
vuoripuolneen jäsenet, joita myös nimitettiin

jakobiineiksi (ks. t. ja V u o r i p u o 1 u e) tahtoi-

vat sukupuuttoon hävittää sivistyneen ja varak-
kaan luokan .sekä itse vallita kansanvapauden
varjolla. Heidän johtajansa Danton aiheutti n. s.

syyskuun murhat. Ulkovihollisten eteneminen
keskeytyi heidän epäröimisen.sä tähden, sen-

sijaan ranskalaiset valloittivat Belgian. Syys-
kuussa 1792 kokoontui kolmas eduskunta, k a n-

salliskonventti. jossa jakobiinit pääsivät
vallitseviksi. Konventin ensi päätös oli tasaval-

lan julistaminen (22 p. syysk. 1792). Senjäl-

keen ryhdyttiin käräjöimään kuningasta vas-

taan, jota syytettiin valtionkavalluksesta; huoli-

matta girondistein ponnistuksista hänet tuomit-

tiin kuolemaan j.a mestattiin 21 p. tammik.
1793. Tästä y. m. syistä useat Euroopan valtiaat

muodostivat suuren liittokunnan R :aa vastaan,

johon paitsi Itävaltaa ja Preussia yhtyivät m, m.
Englanti, Hollanti ja Espanja. Liittolaiset val-

loittivat m. m. Belgian takaisin. JIutta ulkonai-

nen vaara kiihotti ranskalaisten kansallistuntoa.

Konventti antoi rajattoman toimeenpanovallan
sen keskuudesta valitulle menestysvaliokunualle,

jonka johtajia olivat Dantou ja Robespierre; val-

tiollisia rikoksia tuomitsemaan asetettiin vallan-

kumoustribunaali. Asiamiehiä lähetettiin departe-

mentteihin toimimaan konventin hyväksi. Kesä-

kuussa 1793 vangittiin girondi.stien johtajat,

joista useimmat myöhemmin mestattiin. Samoin
kävi kuningatar Marie Antoinetten sekä usei-

den eteväin henkilöiden. Useat kaupungit, ku-

ten Lyon ja Toulon. sekä Vendien ja Bre-

tagnen talonpojat nousivat kapinaan jakobiinien

hirnuivaltaa vastaan. Tarmokkailla toimen-

piteillä ja harjoittamalla mitä suurinta jul-

muutta konventti kuitenkin kukisti sisäiset

vastustajansa. — Se tahtoi täydellisesti rikkoni

yhteyden entisten olojen kanssa: historialli-

sia muistomerkkejä hävitettiin; uusi ajanlasku

säädettiin alkamaan tasavallan ensi päivästä.

Kristinuskon sijaan pantiin „järjen palvelus".

Tosin vallitseva puolue hajosi. Robespierre. joka

ei suvainnut kilpailijoita rinnallaan, sai aikaan

H6bert'in johtaman ryhmän kukistuksen. Vähää
senjälkeen (huhtik. 1794) hän toimitti mestaus-

lavalle myös Danton'in, joka oli alkanut kallis-

tua maltillisuuteen. Itsekäs ja rajattoman val-

lanhimoinen kiihkoilija Robespierre vallitsi nyt

diktaattorina R:aa, ylläpitäen valtaansa lakkaa-

mattomalla verenvuodatuksella, kunnes hän aikoes-

saan kukistaa eräät vuoripuolueeseen kuulu-

vat vastustajansa itse joutui alakynteen ja lä-

himpäin kannattajaansa kanssa mestattiin (hei-

näk. 1794). Maltillisempi suunta pääsi nyt kon-

ventis.«a voitolle ja jakobiinien klubi suljettiin.
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Si«Sllinrn til* p.vivi rhll vtillaiikunioiiksiMi le-

viii - •
, i.'n olou. aoipiiaattii'!! «r-

»u: : '^la j. UI. ..\i>ti> ktirjiiiiu.

ni • liiiii iiifiio-

t\ nstoii lakat-

tua K\\\KKiii..k iiiii-:i iii.i oli iii.ii^iiii> kdltota ar-

meiju korkfiiii|>iiii urvuiliiii. ju K:sta loviiiviii

y.,. .. 1 . .(,^1 ln-riiltiviit nitii>sakiii kall^oi^^•^

\\.- l'arm>t jiirjc^ti H:ii sotajoiikiui li\

-

vi».... ;»/ii; Belgia valloilcttiiii takaisin 17'.M

ja siimoin Keiojceu lUii-iruiita. Myös Hollanti

valloitettiin I71l.'> ja ~iii.i Miii.-li>^tt>tliin Bataviaii

ta^utvulta. I'rpus»l j . tekiviit .saui. v.

K:n kaussu rauluiu 1' l.ukok. 171>ö siiii-

tlrttiin K:llf uu^i liallittisuiuoto: lialliuiiun joh-

tu(in tuli n s. direktorio. jt>s$a oli '> jiisvntä. uii-

tlv I harras ja Caniot. Kdiiskiinta oli

ki r. . kalide>ta kamarista, vanhain ja vii-

deiinotliiu ueuvustoista. — V. 17'.'0 teliliin hyök-

käys sekä Sak.saan fttii Italiaan. Edellisessä

maussa ei ninskalainilla ulltit niiMiestystä. mutta
loistavaksi muoduslui italialaisen arnieian pääl-

likön. Napoleon K o n a p a r I e n iks. t.l sota-

retki. Hän voitti .Sardinian kuninkaan, jcka oli

yhtynyt liittolaisiin. s<-kii karkoitti itävaltalaiset

Italiasta. Itävallan täytyi 171)7 telulä Cainpo
Kormion rauha, jossa m. ni. Kelliä luovuti-ttiin

R:lle: Vlä-Italiassa Iiona|iarte Loniliardiasta

y. m. alueista muodosti Cisalpiinisen tasavallan.

— lt:».sa kunin<;u.-mieliset jiilleen tähän aikaan
pyrkivät valtaan, mutta hallitus teki heidän ui

keensa tyhjiksi isyvsk. 17'J7i. Bonaparte, joka

puolestaan myön halusi vultua. ei vielä kat-sonnt

ajan tulleen: rohkealla yrityksellä hän en.sin

tahtoi kohottaa arvoansa jn toimeenpani sen-

lähden retken Egyptiin 179S. Hänen voitoristaan

huolimatta ei yritys kuitenkaan onnistunut, ju

HillSvälin oli toinen liittckuntu R:n tasavaltaa

tostaan muodostunut (1798): siihen yhtyivät
Venäjä. En^rlanli. Itävalta. Italian ruhtinaat ja

Turkki Kan-kalni-^-t karkoitett iin Italiasta ja

E'- -ilin I{:n sisiiiset olot oli-

V..- ::irjestykst>s.sä. Bonaparte,
joku "li p.il.iiiiint l{ :aan. saattoi nyt luottaen
kan.san suosioon ja »en tyytymättömy.rteen di-

ri-V.' "iiiMa vastaan kuki.staa viimemaini-
tu: .. 9 p. 1799i ja |HTUstaa uuden hal-

liliiK-'ii. s>iiisulivalluii.

Napoleonin valta. K. kaipa.si sisällistä

rauhaa ja lujaa järjestystä, jonka Bonaparte ky-
kenikin sille toimittamaan. Tuden hallitusmuo-
don (volm. i..ii1mL iT't!ti mukaan oli 3 konsulia
1 10 v:ksi oleva valtion johilossa;

Bori.'iir:irt- i' .ri-iniäisenä konsulina mil-
I'-: .Senaatin tuli valvoa
v:il eduskuntaan kuului
k.i- iiiunaalti ja lainsäiitäjäkunta.

—

H"! rnt iilkovihollisia vastaan ju

»oitli I' '. i Liin^^villen rauhassa
lSf»1 I'! Tifiiiolisi-nta rannasta.
El 1 IH()2 jättäen Ui-

k:' irlomuat. — Uau-
hii -:i lujitlami-
•et MJ.i-ksi. Hän
tOi

k,.

)•-

ai.,

kuii . 1 I I 't

-

1 sekii jlll

NapoK-finl.

: llr.äiidiillll(ill

lo|M'tel1iiii.

1 1 :ii kiin>sa

n. s. kunkordaatin : kulolinon kirkko asetettiin

entiselletMi K :.ssu. mutta tuli valtiosta riippuvaksi.

Kmi^Tantit saivat palata l{:aan: Hi naparte otti

palvelukseensa kyvykkiiitii miehiä heidiin entiseen

puoluekantaansa katsomatta. Opetuslaitos jur-

le^tettiin ja elinkeinot elpyivät puremma:i järjes-

i

lykseu sekä suuremman taloudellisen vapauden
turvissa. \'. ISOJ Bonaparte yleisen kansunuä
ne>lyksen perusltvlla tuli elinkautiseksi konsu-

liksi. Rojulistieii toiuu-enpuMemu salaliitto antoi

liäiielle aiheen raivata heidiit tieltä, ja Knnliien'in

herttuan kansainvälistä oikeutta vastaan tapahtii-

ni>ella surmauttamisella (1S04I hiin koki |H'luttaa

Bourboneja. Sam. v. hyväksyttiin uusi valtio-

.sääntö, jonka mukaan hän ranskalaisten perin

uöllisenä keisarina. Napoleou I :nä. nousi valta-

istuimelle: tämäkin muutos vahvistettiin ylei-

sellä kansanäänestyksellä. Siten R. jälleen oli

uuiiittunut yksinvallaksi : käyttipä Napoleon
vielii rajuttomnmpaa valtaa kuin aikaisemmat
lt:n hallitsijat, vaikka hän säilyttikin kansan
»niuskunnan ; häntä eivät sitoneet mitkiiän tra-

ditsiouit tai etuoikeudet. Kansa ja varsinkin

sotajoukko suosi Najioleonia. hän perusti rans-

kalaisten komeudenhahia tyydyttääkseen loista-

van hovin sekä kohotti sodillaan maan mitä suu-

rimpaan ulkonaiseen arvoon ja mahtavuuteen.
Keisarikunnan penistamiseu jiilkeen Cisalpiini-

nen tasavalta muutettiin Italian kuningaskun-
naksi, jonka kruunun Napoleon omaksui. Jo 180:1

En-rlanti oli uudestaan alkanut sodan; 1805 muo-
dostui kolma.- liittokunta lt:aa vastaan, johon
kuuluivat En<;lanti. Venäjä. Itävalta ja Ruotsi.

Mutta Napoleon voitti itävaltalaiset ja venäläiset

.\usterlitzin tai.stelussa (jouluk. 1805) täydelli-

sesti, ja keisari Frans II jätti Pressl)ur<,'in rau-

hassa m. m. Venetsian Italian kiinin<;askunnalle.

H:n rajalle Napoleon muodosti koko sarjan va-

sallivaltioita, joiden hallitsijoiksi hän pani su-

kulai.sen.sa ja sotapiiällikkönsä : Hollannin (ent.

Batavian tasavallan) kuninkaaksi tuli hänen
vcljen.sä Liulvik. Na|)oli'n kuninkaaksi hänen toi-

nen veljensä Josef, sittenunin hänen lankonsa
Murat. Saksassa Napoleon perusti Reinin liitto-

kunnan 1806. joten Sak.san valtakunta todelli-

suudessa hajosi. Tästä suuttuneena Preussin

Fredrik Vilhelm III muodosti Veniijän ja En;;-

lanniu kanssa neljännen liittokunnan R :aa vas-

taan, mutta Jenan ja .\uerstiidtin tappiot (lo-

kak. 18061 kukistivat täydellisesti Preussin:

avuksi tulleet venäläiset voitettiin niinikään,

ja Tilsitin rauhanteossa 1807 Napoleon teki lii-

ton keisari Aleksanterin kanssa; Preussin täy-

tyi alistua hänen tahtoonsa, ju sen läiitisistTi

alueista Xu|)oleon nniodosti veljelleen Jerönudle
\\'estfulenin kunin<raskiinnan. Tehdäkseen lopun

Englannin kaiippaherruiidesla Napoleon 1806 jul-

kaisi mannerniaansulkemuksen (ks. t.). Portuga-
lin kieltäytyminen sitä noudattamasta aikiuinsui

tämän maan valtaamisen ; ja viekkaudella Nupo-
leon sai hultiiunsa Espunjunkin kruunun, jonka
hän jätti veljelleen Josefille 1808. Nyt kapinaan
noussutta Espanjan kansaa hän ei kuitenkaan
kyennyt kukistamaan, varsinkin knn se sai apua
englantilaisilta. Itävallan, joka neljännen ker-

tun aloitti sodan 1800. hän sensijiuin voitti.

\Vienin rauhassa sam. v. Itävalta menetti m. m.
Kuakkois-Alpeissa ja .\drianiiieren rannikolla si-

jaitsevat provinssit, joista viimemaicitiiistji muo-
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dostottiin Illyrian kuningaskunta Napoleon hai-

litsijiuui. Napoleon oli nyt valtansa kukkulalla;

ja luinen toiveensa saada perillinen täyttyi, kun
hänen toinen puolisonsa, keisari Fransin tytär
synnytti hänelle pojan, ..Roonuui kuninkaan".
Kyllästymättä edellisiin anastuksiinsa hän 1800
oli yhdi.stänyt Kirkkovaltion E:aan; 1810 hän
siihen liitti Hollannin sekä Weserin, Elben ja

Traven suualueet ynnä kolme Hansakaui-unkia.
Mutta Espanjan kapina jatkui, kukistetut kan-

sat napisivat ja itse R:ssa väsyttiin lakkaamat-
tomiin sotiin. Siitä huolimatta Napoleon, joka

tavoitti ylivaltaa koko Euroopassa, rikkoi vä-

linsä myös Aleksanteriin ja marssi 1812 mahta-
valla sotajoukolla Venäjää vastaan, tunkeutuen
Moskovaan saakka. Mutta vaivat, puutteet ja

ankara ilmanala heikonsivat ..suurta armeiaa".

ja Moskovan palon jälkeen Napoleonin täytyi pe-

räytyä, jolloin sotajoukko joutui täydelliseen

perikiitoon. Venäjän retken päätös aiheutti suu-

ren vapaussoflan Napoleonia va.staan (1813-14).

Leipzigin taistelun jälkeen hänen täytyi jättää

Saksa (181:!). ja liittolaiset tunkeutuivat itse

R:aan. Puolustauduttuaan täällä jonkun ajan
Napoleon sortui ylivoiman alle; suostuttuaan
rontainebleau'n sopinmk.seen 1814 hänen täytyi

liittolaisten päätöksestä vetäytyä Elban saareen,

joka annettiin hänelle perinnölliseksi ruhtinas-

kunnaksi. — Niinikään liittolaisten toimesta

Ludvik XVI:n veli Ludvik XVIII (1814-24)

korotettiin Il:n valtaistuimelle; hän teki heidän
kanssaan ensimäisen Pariisin rauhan 1814. jossa

R. sai pitää 1792 v;n rajat sekä puolet Savoi-

jista. Uusi kuningas antoi kansalle perustuslain,

kartan, jossa tosin vaalioikeus toiseen kamariin
tehtiin riippuvaksi korkeasta sensuksesta. Kun
Bourbon-sukua katsottiin karsain silmin, uskalsi

Napoleon luottaen kansan ja sotajoukon sucsioon

palata Elbasta 1815 ja marssi pian Pariisiin,

josta Ludvik XVIII oli paennut. Napoleon antoi

nrt R:lle vapaamielisen valtiosäännön. Mutta
Waterloon tappelussa hänet täydellisesti voitti-

vat englantilaiset ja preussilaiset; hän luopui

sen johdosta toistamiseen kruunusta, poikansa
hyväksi. Yrittäessään paeta Ameriikkaan Napo-
leon joutui englantilaisten käsiin, jotka veivät

hänet S :t Helenan saarelle: siihen loppui n. s.

satapäiväinen keisarikunta. Ludvik XVIII pa-

lasi R:aan ja teki toisen Pariisin rauhan hei-

näk. 1815. jossa R:n täytyi luopua Savoijista ja

muutamista muista alueista sekä maksaa suuri

sotakulunkien korvaus.

Restauratsioui ja heinäkuun ku-
ninkuus (1815-48). Persoonallisesti m.altilli-

nen Ludvik XVIII joutui aikaa myöten yhä
enemmän taantumuksellisen ympäristönsä vaiku-

tuksen alaiseksi, joten ryhdyttiin ankaraan vai-

noon Napoleonin puoluelaisia ja ..kuninkaan-
murhaajia" vastaan. Eduskunnassakin (kama-
reissa) taantumuksellinen puolue {,,ultras") pääsi

voitolle. Maltillis-v.apaamielisen Dessolle-Deca-

/.es'in ministeristön täytyi erota 1820. kun eräs

kiihkeä tasavaltalainen murhasi Berry'n hert-

tuan. Ludvik X^"III:n veljenpojan. .,L'ltras"-puo-

lueen tahdosta Villele tuli johtavaksi ministe-

riksi 1821. jonka jälkeen vapaamieliset virka-

miehet erotettiin, opetuslaitos jätettiin papis-

tolle ja painotarkastus säädettiin. Espanjassa R.

1823 toimitti apua despootti.selle Ferdinand

VII :lle. — Ulkonaisen rauhan johdosta R:n elin-

keinot näihin aikoiliin jälleen elpyivät; yhtämit-
taista taloudellista edistystä on sitten tapahtu-
nut uutassa pitkin koko ISOO-lukua. — Ludvikia
seurasi hilnen nuorempi veljensä Kaarle X
(1824-30). Tämän ahda.siiiielisen ruhtinaan ai-

kana nousi taantumuksellisuus ylimmilleen. Ka-
marit myönsivät m. m. emigranttien hyvittämi-
seksi suunnattoman rahasuiiunan. Kuitenkin
syntyi reaktsionia vast;ian kiillotus, vapaamieli-
set pääsivät eduskunnassa enemmistöön, ja Villö-

len täytyi erota 1828. Jo seur. v. tuli kuitenkin
ankaran taantumuksellinen Polignac ministeris-

tön johtajaksi. Kääntääkseen kansan huomion
pois sisäpolitiikasta hallitus tavoitti ulkonaista
menestystä, ja Algeria valloitettiin 1830. Edus-
kunta ja kan.sa P}'syi siitä huolimatta jyrkä.sti

perustuslailli.sella kannalla. Kuningas yritti nyt
toimeenpanna valtiokaappauksen : heinäkuussa
1830 julkaistiin 5 ordonanssia, jotka m. m. kiris-

tivät painotarkastukseu ja mielivaltaisesti muut-
tivat vaalilain (sensusta korottamalla) .sekä edus-

tajakamarin oikeudet. Mutta tiiman johdosta
syttyi heti Pariisissa heinäkuun vallankumouk-
sen nimellä tunnettu kapina, ja kuninkaan täy-

tyi paeta maasta. Kuninkuus päätettiin säilyt-

tää ja kamarit liyväksyivät vapaamielisen val-

tio.säännön, mutta korkean sensuksen johdosta
valtiollinen vaikutusvalta jäi varakkaalle keski-

siiiidylle (hourgeoisie). Kuninkaaksi tunnustet-

tiin Bourbon-suvun sivuhaaraa oleva Ludvik
Filip, Orl6ans'in herttua. — Uusi hallitsija

kutsui ministereikseen vapaamielisten johtomie-

hiä (Laffitte. Perier). Hänen hallitustansa ah-

distivat kuitenkin lukuisat vastustajat: legiti-

mistit I. Bourbon-suvun kannattajat, bonapartis-

tit sekä tasavaltalaiset. Alinomaa tehtiin ka.-

pina- sekä murhayrityksiä kuning.a-sta vastaan.

Hallitus vallitsi eduskunnan vaaleja ja hankki
itselleen, osaksi lahjom.alla, siinä enemmistön.
Ludvik Filip, muuten järkevä ja varovainen hal-

litsija, menetti kansan suosion voitonhimollaan

ja liiaksi suosimalla sukulaisiaan. Luottaen edus-

kunnan tukeen hallitus sosialistein toimeenpane-

mien levottomuuksien johdosta rajoitti kokoon-
tumis- ja painovapautta. Ulkopolitiikassaan Lud-
vik Filip toimi varovasti, kuitenkin hän auttoi

Belgiaa vapautumaan 1831. ..Heinäkuun kunin-
kuutta" enimmin vahingoitti ministeri Guizot
(v:sta 1840) itsepäise.sti vastustamalla vaalioikeu-

den laajentamista. Kiihotus tämän reformin ai-

kaansaamiseksi kasvoi kuitenkin yhä. Osa halli-

tuksen entisistä kannattajistakin, kuten Thiers

liittyi vastustukseen. Kun hallitus helmikuussa

1848 kielsi pitämästä uudistuksen hyväksi toi-

meenpantavaa agitatsionikokousta (..reformiban-

kettia") Pariisissa, .syttyi ..Helmikuun vallan-

kumous", jossa osa sotaväkeä meni kansan puo-

lelle. Kuningas pakeni, sittenkuin hän oli luo-

punut kruunusta • pojanpoikansa. Pariisin krei-

vin hyväksi. Mutta kapinalliset valituttivat

väliaikaisen hallituksen, joka julisti tasavallan.

.Johtovaltaa tavoitteli mahtavaksi pai.sunut so-

sialistinen tj-ömiespuolue. mutta porvarillis-tasa-

valtalaiset pysyivät kuitenkin voitolla.

Toinen tasavalta ja toinen keisa-
rinvalta. Väliaikainen hallitus kutsui ko-

koon kansalliskokouksen laatimaan uutta valtio-

sääntöä. Tvöviien vaatimuksi.a tyvdvttääkseusä
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hmllitus avasi n. s. knustillistviiliuoiitntn (ks. t.)

työmiehiS varten. Kun sitteiiuniu kaiisiilliskokoiis

miUräsi n&iden laitosten työväen viihennettiiviiksi,

aikeutti »e hirveän tyiiviioston kapinan, n. s. kesii-

kuun kapinnn 1S48; sen kukisti kuitenkin ken-

raali Cavai^'nac. Hallitusmuoto julkaistiin ninr-

rask. 184$. ja joulukuussa valittiin tasavallan

presidentiksi i4 v:ks!) prinssi L u il v i k X a- 1

poleon iNajHjleonin veljen Ludvikin poika*;
j

vaalin tulokseen vaikutti suuresti hänen setiinsä

kuuluisa nimi. Seuraavassa lakiastiiitäviissii ko-

kouksessa monarkistit ja kirkcUismieliset pHSsi-

vÄt voitolle. R. auttoi paavin iH>ru.stamaan jJil-

leen itsevaltiutensa Roomaan; koululaitos jiitet-

tiio papiston haltuun ja eiiuskunnan valitsijain

lukumitUrSii supistettiin. Täten kansalliskokous

menetti kansan suosion, presidentti päinvastoin

sai sekä kansassa että sotajoukossa paljon kan-

nattajia; nimenomaan myös papisto häntä suosi.

Kun presidentti yritti laajentaa valtaansa ja

kansalliskokous tätä vastusti, toimeenpani Lud-

vik Xapoleon sotaväen avulla valtiokaappaukseii

:

jouluk. 2 p:nä 1851 useat edusmiehet y. m. Iien-

kilöt vanpittiin. eduskunta hajoitettiin ja kaikki

vastarinta tukahutettiin. Yleinen kansanäänestys

antoi I.udvik Napoleonille vallan valmistaa

nuden valtiosiiännön (julk. 1852). jonka mukaan
presidentin virka-aika pitennettiin 10 v:ksi

ja hänelle tuli miltei rajaton valta. Eduskunta
jakaantui yleisillä vaaleilla valittuun lainsäätäjä-

kuntaan sekä presidentin nimittämään .senaat-

tiin. Tämän jälkeen Ludvik Xapoleon julkisesti

tavoitti kruunua, kansa hyväksyi valtavalla enem-
niistöllä keisariuden perustamisen, ja 2 p. jouluk.

1852 hän Napoleon IIl:na julistettiin keisariksi.

— Kiitettävällä tavalla hän piti huolta elinkei-

ooiKta, rakensi rautateitä jn koetti myös valvoa

työväestfln parasta. Kan.sansuosiotaan hän lisäsi

aluksi onnellisella ulkopolitiikallaan. Krimin so-

damui (1854-561 H. esiintyi Enplannin rinnalla Ve-

näjän valloitushinioa va.staan ja pääsi jälleen man-
nermaan ensimiiiseksi valtioksi, lyaajentaakseeii

Italiassa R:n vaikutusvaltaa Itävallan kustan-

nuk.<tella Xopoleon 1858 teki Sardinian kanssa
salaisen liittosopimuksen, vei seur. v. sodan sy-

tj'ttyä sotajoukon Italiaan ja voitti itävaltnlai-

«et. Villafranean ja Zilrichin (1859) rauhan-
teoissa Itävalta .Sardinian hyväksi luopui Lom-
bardiasta. Xyt yltyvää Italian yhdistys- ja vapaus-
liikettä Na[K(lif>n ei suosinut, mutta ei myös-
kään uskaltanut sitä väkisin ehkäistä. Sardi-

nialta hän avunantonsa palkaksi sai Savoijin ja

Nizzan. Italian sodan tulosta piti moni R:lle

epäedullisena, ja Xapoleonin järkeviäkin toimen-
piteitä, kuten vapaakaupan pohjalle rakennettua
kauppasopimusta Englannin kanssa, moitittiin.

Voittaak«e<Ti lakaisin kansan-.uosionsa Napoleon
rupesi uhkaf hkeaan Meksikon valloituspuuliaan

1861. jf.ka päättyi onnettnrnasti. Tästii johtui

m. m., ettei hän kyennyt tehokkaasti esiinty-

mä&n PreuKsin Itävallan sodassa 1860. Preussin
nopea men«'«tyH ehkäisi hänen suunnitelmansa, ja

hänen nrvon"a aleni. Vastustuspuolue Rrssa
vahvistui : vaadittiin fr<luHkunnalle laajennettuja
oikeuksia. Ollivier'n ministeristön (vrsta 1870)
tarkoitus oli tyydyttää reformivaatimuksia.
Riutta vanhenevan keisarin heikkous hidastutti
uudistuksia. Ilovipuolue, jonsa keisarinna Eu-
ffnie cli vaikuttavana henkilönä, alkoi puuhata

ulkomaista sotaa kansan tyydytlämiseksi; ui-

menoinnan oli Preussin valta masennettava. So-

danaihe saatiin siitä, että erästä llolipnr.ollfrnin

prinssiä oli ehdotettu Espanjan kuninkaaksi;
heinäk. 1870 R. julisti sodan Preussille ks. Sak-
sa 1 a i sr a n s k a 1 a i n e n sota; eduskuntaa
ja koko kansaa oli kiihotettu sotaan. Mutta R:n
hallitus oli liian varmana menestyksestään lai-

minlyönyt varustukset, ja vastoin Napoleonin
odotusta Etelä Saksan valtiot yhtyivät Preussiin.

Saksalaiset ollen täysin varustettuja tunkeutui-

vat nopeasti R:aan, voittivat ranskalaiset Orave-

lotten y. m. suurissa taisteluissa ja ottivat pian

(syysk.) Mae MahonMn sotajoukon sekä itse kei-

sarin vangiksi Sedairiii luona. Tiistä seurasi vä-

littömästi keisiirikuiman kukistus; Pariisissa

kansa julisti tasavallan (syyskuun vallankumous
1870). Pariisissa muodostettu väliaikainen hal-

litus julisti tahtovansa jatka:i maanpuolustusta
viimeiseen saakka. Kun saksalaiset saarsivat Pa-

riisin, asettui osa hallitusta Toursiin; sieltä kä-

sin sen johtaja Gambctta järjesti ]>uolustuk-

sen asettautuen todellisuudessa R :n diktaattoriksi.

Hän kokosi Pariisin auttamiseksi uusia armeioja,

jotka kuitenkin kaikki voitettiin. Pariisin tiiytyi

antautua tammik. 1871. ja R:n vihdoin taipua

aselepoon. Uusi kansalliskokous, joka kokoontui
Bordeaux'hon (helmik.), jätti T h i e r s'ille toi-

meenpanovallan johdon sekä valtuuden rauhan-
neuvotteluja varten. Lopullinen rauha tehtiin

Mainin Frankfurtissa toukok. 1871. R:n täytyi

siinä luovuttaa 3 departementtia (Elsass-Ijothrin-

freninl Saksalle, sekä maksaa sotakulunkien kor-

vaukseksi 5 miljaardia franpia.

Kolmas tasavalta. Monarkistit olivat

lukuisat kansalliskokouksessa, he saivat m. m. ai-

kaan, että sen paikaksi määrättiin Versailles eikä

Pariisi, ja kansa alkoi pelätä taantumukselli.sen

monarkian uudistamista. Siitä n. s. konniuinar-

dit (ks. Kommuuni) saivat aiheen ryhtyä
kapinaan (maalisk. 1871); Pariisissa julistettiin

kommuuni. Hallituksen täytyi Vers:uIIos'sta kil

sin ruveta valloittamaan piiiikaiipunkia. mikä on-

nistui vasta toukok. suuren voreiivuodntuk.sen

jälkeen ja sittenkuin konnnunistit olivat poltta-

neet useat valtiorakennukset poroksi. — TIiiersMu

ansiosta saatiin pian sotavplka mak.setuksi. Ar-
meia uudistettiin, rajoille rakennettiin linnoituk-

sia ja Pariisi varustettiin uudella liniuikevyöhyk-

keellä. Valtiovelka tosin suuresti kasvoi, mutta
elinkeinot elpyivät myös huomattavasti. Kan-
salliskokouksen enemmistö kallistui monarkiaan:
se vehkeili Thiers'iä vastaan, joka erosi toukok.

1873; liiinen sijaans.i valittiin presidentiksi

Mae Mahon. Kunint'asmieliset aikoivat valta-

istuimelle korottaa Cliambordin kreivin (Kaarle
X:n pojanpojan), mutta hän petti heidän toi-

veensa, kun hän ei suostunut vapaamielisiin

myönnytyksiin. Xyt monarkistit yhtyiviit mal-
tillisiin tasavaltalaisiin. Helmikuussa 1875 hy-
väksyttiin tasav.illan valtiosääntö. Sen mukaan
valtion piiiimieheiiä oli oleva 7 v :ksi valittava

presidentti ; kamareita oli kaksi, kansan suoras-

taan valitsema eduslajakamari sekä senaatti,

jonka jäsenet osaksi valittiin elinkaudeksi,

osaksi O viksi. Mac Mahon suosi kirkollista

sekä taantumuksellista puoluetta, mutta uusissa

vaaleissa 1877 fiambeftan johtamat tasavaltalai-

set piUlsivät voitolle. Kun viimemainitut vaati-
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vat monarkistein sekä kirkollismielisteD poista-

mista korkeammista viroista, otti Mac Mahon
erou 1879, ja maltillis-tasavaltalaineu Gr6vy
valittiin presidentiksi. Etluskuuta siirtyi sani. v.

Versailles'sta 1'ariijiin. Uadikaaliiien puolue

alkoi vähitellen voimistua, josta osoituksena oli,

että komumuarJit armalidettiin US8U täydelli-

sesti). Papiston vaikutus supistettiin, kansa-
koululaitos järjestettiin ja koulupakko säädettiin.
\'. 1S81 K. anasti Tunisin, jota Italia oli ha-

lunnut; Egyptissäkin R. tavoitti etuja ^Gambet-
tan ministeristö), mutta siellä sen täj-tyi väis-

tyä Englannin tieltä. Vallautavoittajat alkoi-

vat jälleen kohottaa päätänsä, jonka johdosta

Orleans-suvun prinssit erotettiin sotilasviroistaan.

Siirtomaapolitiikallaan Ferry'n ministeristö (v:sta

1883) saattoi R :n vaikeuksiin. Tonkin ja Annam
valloitettiin, mutta viimemainitusta maasta jou-

duttiin sotaan Kiinan kanssa 1884, jonka joh-

dosta Ferry'n oli pakko lähestyä m. m. Saksaa.
Tämän johdosta kostosotaa Saksaa vastaan vaa-

tiva (revanche-) puolue sai aikaan Ferry'n minis-

teristön kukistuksen 1885. Sam. v. ministeri

Brisson sai kamareissa hyväksytyksi listavaalit.

Seuraavana aikana Clemenceau'n johtamat radi-

kaalit, jotka erosivat varsinaiseksi puolueeksi

muista tasavaltalaisista, saivat yhä enemmän
vaikutusvaltaa; he kukistivat jokaisen ministe-

ristön, joka ei ollut heille mieleen, m. m. Freyci-

net'n, vaikka tämä heitä suostuttaakseen oli ai-

kaansaanut Orl6ans'in prinssien karkoituksen
R;sta U88Ö). Uudessa, Goblefn ministeristössä

esiintyi huomattavana sotaministeri Boulanger
(ks. t.), joka kiihottamalla kostontuumia Saksaa
vastaan itse pyrki johtavaan asemaan. Hänen
innokasten varustustensa tähden oli sota 1887

vähällä syttyä, mutta saatiin vältetyksi. Seura;i-

van, Rouvier'n ministeristön aikana Boulanger
lähetettiin maaseudulle. — Tasavallan arvoa va-

hingoitti tähän aikaan se, että, kuten tuli ilmi,

hallintopiireissä harjoitettiin lahjomista, ja kun
Gr6vy'n vävy \Vilson havaittiin s}"ypääksi vir-

kain. kunniamerkkien y. m. kauppaan, täytyi

presidentin itsensä erota 1887. Seuraava presi-

dentti, henkilönä kunnioitettava Sadi Carnot
osasi jälleen hankkia tasavallalle kansansuosiota
ja arvonantoa. Kun Boulanger yhä jatkoi veh-

keitään, erotettiin hänet sotajoukosta; hän sai

kuitenkin kannatusta sekä radikaaleilta että mo-
narkisteilta ja puuhasi silminnähtävästi tasa-

vallan kukistamista. Tj-ytymättömyys hallituk-

seen kasvoi taas kansassa, kun 1888 Lessepsin

aikaansaama suuri Panaman kanavayritys luhis-

tui tuottaen tuhansille häviön. V. 1889 Boulan-

ger valittiin Pariisin edustajaksi ja odotettiin

hänen anastavan itsevaltiuden. Uhatun tasaval-

lan pelasti Triardin ministeristö (varsinkin sisä-

asiainministeri Constans). Boulanger"ta syytet-

tiin salavehkeistä valtiota vastaan, ja uskalta-

matta nostaa kapinaa hän pakeni ulkomaille.

Täten hän menetti arvonsa ja hänen puolueensa
(„boulangistit") vähitellen hajosi. — V. 1889. sa-

dan vuoden kuluttua suuresta vallankumouk-
sesta, pidettiin Pariisissa yleinen maailmannäyt-
tely, joka todisti R:n korkealle kehittynyttä teol-

lisuutta ja taideaistia. — V. 1892. jolloin vie-

rasten valtojen kanssa tehdyt kauppasopimukset
päättyivät, säädettiin korkeita suojelustullej a vie-

raille tavaroille (Freycinefn ministeristö). Ulko-

politiikassa R. tähän aikaan alkoi yhä enemmän
lähestyä Venäjää saadakseen kannatusta Saksan
johtamaa kolmiliittoa vastaan. — Sisäoloissa ei

rauha säilynyt puolueitten kesken: maltillis-tasa-

valtalaisia (jctka yleensä olivat enemmistönä)
vastustivat toiselta puolen radikaalit ja sosialis-

tit, toiselta monarkistit ja kirkoUismieliset piis-

pain johdolla, vaikka itse paavi paheksui viime-
mainittujen kiihotusta. Levottomuutta aiheutti-

vat myös Panamajutun jälkimainingit : useita en-
tisiä ministereitä y. m. syytettiin lahjainotosta

;

vielä elossa olevat boulangistit sekä monarkistit
käyttivät tätä juttua aseena tasavaltaa vastaan

:

kuitenkin useimmat syytetyt vapautettiin. Du-
puy'n ministeristö (1893) ryhtyi ponteviin toi-

miin sosialisteja vastaan. Kun presidentti Sadi
Carnofn murhasi Lyon'issa eräs it. anarkisti (ke-

säk. 1894), valittiin heti lujan hallituksen ai-

kaansaamiseksi presidentiksi vanhoillinen Casi-
mir P e r i e r ; katkeruuden tähden, jolla puo-
lueet kävivät toistensa ja hallituksen kimp-
puun, hän kuitenkin erosi jo seur. v. Hänen
sijaansa valittiin presidentiksi maltillistasaval-

tainen F a u r e. Hänen aikanaan kiivaat puolue-

riidat yhä jatkuivat; itsellään presidentillä ei ol-

lut vaikutusvaltaa. Slölinen kabinetti kehitti suo-

jelustulli-järjestelmää ja saavutti menestystä
ulkopolitiikan alalla: Madagaskar valloitettiin ja
tehtiin ransk. siirtomaaksi 1896: liitto Venäjän
kanssa vahvistettiin. Kirkollinen puolue, johon

Meline ja Faure kallistuivat, koetti päästä val-

taan käyttämällä hyväkseen Dreyfusin-juttua (ks.

Dreyfus); tämä puolue sytytti katkeran si-

sällisen kiistan esiintyen muka kansallisen kun-
nian puolustajana. MSlinen ministeristö ja useat

seuraavat kukistuivat Dreyfusin-jutusta johtu-

vasta puolueiden vihamielisyydestä. Zolan. Pie-

quart'in (ks. n.) y. m. ansiosta Dreyfusin viatto-

muus tehtiin todennäköiseksi, mutta sotapäällystö

ja vahva puolue vastusti jutun tarkistamista. Fau-

ren kuoltua 1899 valittiin maltillis-tasavaltalainen

Loubet presidentiksi. Tästä raivoissaan nat-

sionalistit DSroulSden johdolla koettivat sytyttää

sotaväen kapinan, joka aie kuitenkin meni myt-
tyyn. — Afrikkaan nähden, jossa R:n 1898 oli täy-

tynyt luopua Fasodasta Englannin hyväksi, tehtiin

seur. V. scpimus viimemainitun valtion kanssa;

R. sai kaiken maan länteenpäin 23° :sta it. pi-

tuutta: tämä siirtomaa-alue seur. aikana yhä laa-

jennettiin. — Dreyfusin-jutussa vihdoin aikaan-

saatu kassatsioni-oikeuden tutkimus selvitti hänen
syyttömyytensä ja hänen vainoojiensa petokset,

mutta uusi sotaoikeus langetti hänet sittenkin syyl-

liseksi (1899) ; hallitus tosin heti armoitti hänet.

Tällävälin (sam. v.) muodostettu Waldeck-Rous-

seau'n ministeristö oli tehtäväkseen asettanut

maan rauhoittamisen : armeiasta poistettiin kir-

kollis-monarkistiset ainekset ja sotilaallinen kuri

uudistettiin. V. 1900 pidettiin Pariisissa jälleen

suurella menestyksellä yleinen maailmannäyttely.
— Koska hengelliset kongregatsionit olivat kir-

kollis-natsionalistisen kiihotuksen pääpesät. päätti

eduskunta 1901 hajoittaa kaikki yhdistykset,

jotka eivät olleet hallituksen vahvistamat. —
Näihin aikoihin R. jälleen lähestyi kolmiliittoon

kuuluvaa Italiaa, jonka kanssa se oli riitaantu-

nut Tunisin t,ähden : liitto Venäjän kanssa pysyi

siitä huolimatta lujana. Työväestön hyväksi sää-

dettiin lakeja. Yleensä Waldeck-Rousseau'n mi-
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nUteristS oli lUiaDut lutljon tunnustusta: 1902 sei

«rt>si. S*iiraa\i». radikaalinen ComlH»s'in niinisto-
]

ristö jatkoi tarmokkaasti laistt-lii» kirkollista

puoluetta vastaan, ll.-n-iellisten johtamat koulut.

jcilla ei ollut hallituks»»n untaniu lupa. suljettiin,
j

V. '""J 1. ,.. II. .tilin kaikilta koniirefnitsioneilta

op. • toinien)>idettii vastaan paavi
|

pai.. -.-a. t\>ml«es'iii ministeristöu

a.sema vakaantui ulkoniaanniiuisteri Delcass<>n

saavuttaman nienestyk>en jululosta : Englannin

kanssa tehtiin 1904 sopimus. jos.sa kumpikin valta

takasi toisensa vaikutusViUlun siirtoniaaalueilla.

Egjpti jätettiin Knf:lauuiu valtaan, ja R. sai va-

paat kSdot Marokos.sji. Tiima R:n ja Englannin

läl • tapahtui sekin Veniijän liiton silti

hei-. i. — Seuraavas-sakin. Rouvier'n mi-

ni*ltri.-tu,>,^ iv:sta 190Si DeU-assO ulkomaan-

ministerinä jatkoi Saksaa va.-.taan tähdiittyä po-

litii- R:n yritykseen saada Marokko val-

toi! -in keisari Villielm II pani vasta-

l«u-«->n-a r.xiöi. Sota uhkasi jo syttyii. mutta

yleinen mielipide R:ssa sitä vastusti, ja Delcas-

s<?n täytyi erota. — Sam. v. hyväksyttiin R :ssa

laki. jolla valtio ja kirkko täydellisesti erotettiin

toisistaan. — Louhefn sijaan, joka kieltiiytyi uu-

desta vaalista, tuli 1006 presidentiksi maltillis-

tasavaltalainen F a 1 1 i »^ r e s. Kirkon omaisuuden

luetteloiminen aiheutti hänen aikanaan jatkuvan

kiistan : taistelua kirkollisniielisiä vastaan johti-

vat radikaali Clementvau ja sosialisti Briand

iSarrien'in kahinetissai . Tappio kirkollismieli-

sille oli, että ka.ssat.sionioikeus 1900 kumosi toi-

men sotaoikeuden tuomion Drcyfusin-jutus-sa:

Dreyfus pääsi takaisin sotajoukkoon saaden virka-

vlennyksen : siten tämä sitkeähenkinen juttu viii-

doinkin ratkaistiin oikeudenmukaisesti. — R:n
piispat vastustivat piuivin viuitimuksesta yhä
valtion ja kirkon erottamislakia .«^ekä kielsivät

katolilaisia muodostamasta sellaisia uskonnoUi-

gja ' -iä. jfjtka se sääsi. Kun Clemeneeau

gyk '. tuli nimellisestikin ministeristön

jol i >e vielä radikaalisemman leiman:

kir- '>mai!-uu8 riistettiin valtiolle: papit

ei».ii ••11. . -.laneet valtiolta palkkaa. — Marok-
koon iiäliden n. .sai vaatimuksensa pääasiassa hy-

väkdytyiksi .-uiirvaltain Alpecirasissa kev. 1906

pitämä.<sa konferenssis.sa. — V. 1907 tapahtui

työlakkoja ja anarkistein toimeenpanemia levot-

tomuuksia sekä myös viininviljelijäin kapina-

liike, he kun syyttivät hallitusta heidän tuottei-

densa myynnin vähentymisestä: liikkeet saatiin

kuitenkin asettumaan. Marokkoon täytyi sam. v.

lähettiiil uusia sotavoimia, kun ranskalaisvastai-

nen liike siellä yltyi, — Menestyksestäiin huoli-

matta Clemenreau'n ministeri.sta alkoi menettää
varoinkin i.laurAitin johtamieni sosialistien kan-

natusta, fte kun ei toimeenpannut lupa.amiansa

valtiollisia ja taloudellisia uudistuksia. V. 1900

a.1 lUe ltriand'in ministeristii. Briand
ef minän entisistä puoluetovereistiian.

»o-iaii-"-i-i 1 j,i läh<*styi maltillisia tasavaltalai-

sia. V. 1910 tn|>ahtui suuri rautatietyörnieslen

laki- . 11 . 1 • ' i':iil|a toimenpiteillä se

kii
' lan. Briand kohtasi

vh.. • i. . — ;..-i,.-;., yhtyneiden riidikaa-

lien ja nooinli-itien puolelta: mutta edugtaja-
kAfli:irWi r..ri,Trii t.. ! .!i1. l.itiliatti. lIUu tOsin

py i-n uuttakin mi-

ni-' '1 hikielidotuksia

yleisen liikenteen häiritsijöitä va.staan. Seuraa-

van, radikartli.sen Monisin kabinetin aikana (v :sta

191 li syntyi taas vaarallisia levottouuiuksia

viininviljelijäin kesken (Champagnessa) ; yhä

jatkuvia rautatieliikenteen häiritsemisiä vastaan

ei hallitus, sosialistien kannatusta saadaksi>eu,

ryhtynyt tarmokkaisiin toimenpiteisiin. Kysy-

mys vaalireformista isnhteellisesta vaalitavasta)

sai ministeristön kukistumaan : uuden etupiiähän

ikesäk. 1911) astui siihenastinen raha-n.siain-

ministeri Caillaux, Se edusti yhtyneitä tasaval-

talaisia puolueita (vastoin sosialisteja). Vaali-

reformia edistettiin, kokonaisuudessaan tiima uu-

distus kuitenkin, kuten myös verotusreformi, jäi

vielä ratkaisematta. Liikenteenhäiritsijöitä ja

uppiniskaisia viininviljelijöitä vastaan Caillaux

osoitti jäntevyyttä, josta syystji hän joutui sosia-

li>tien vihoihin: kuitenkin teollisiuistyöväestön

hyväksi säädettiin lakeja (vanluiudeiivakuutusl.

Katolinen papisto jatkoi yhä taistelua valtion-

kouluja vastaan koettaen jatkaa kiellettyä opetus-

tointansa: sitä vastaan täytyi antaa uusia an-

karoita määräyksiä. Ulkopolitiikassa jatkui R:n
liitto Venäjän ja ystävyys Englannin kanssa

itriple-entente, kolmisopimus). .Marokkoon niih-

den päästiin lopulliseen sopimukseen Saksan
kanssa: sittenkuin R. oli tälle valtiolle luovut-

tanut osan R:n Kongoa, otti se .'»aksan suostu-

muksella ilarokon suojelusherruuden 1911: osa

siitä maasta sen kuitenkin tiiytyi luovuttiui Es-

panjalle. Sopimus herätti tyytymättömyyttä

K :ssa. ja Caillaux'n, jota syytettiin saksalais-

ystävyydestä. täytyi erota 1912. Uusi, maltillis-

tiusavallalaisen Poincari^n johtama ministeristö

koetti sisiiasioissa nou<lattaa |iiiolueettomuutfa

:

.se vahvisti myös lopullisesti Marokon sopimuk-

sen. Varustuksia tehtiin varsinkin ilmapurjeh-

duslaitoksen ja sotalaivaston alalla. Radikaa-

leja Poincar^n ministeristö ei tyydyttänyt: he

va.stustivat suhteellista vaalitapaa, mikä reformi

kuitenkin lopulli.sesti hyväksyttiin heinäk. 1912.

— Tammikuussa 1913 valittiin KalliiTes^in erot-

tu.a tasavallan presidentiksi P o i n c a r f. jolloin

Briand taas vähäksi ajaksi tuli ministeristön joh-

tajaksi. Sam. v. hyväksyttiin laki kolmivuotisesta

sotapalveluksesta. Barthon'n lyhytaikaisia kabi-

nettia seur.^usi (jouluk.) Douinerguen johtama:
siinä Caillaux oli raha-asiainministerinä, mutta
hän erosi 1914 sen johdosta, että hänen puoli-

.sonsa oli surmannut ..rigaro"n toimittajan, joka

kiivaasti oli ahdistanut ministeriä. Doumerguen
kabinettia (eronnut kesiik.) seurasi Ribofn ly-

hytaikaisen ministeristön jälkeen entisen sosia-

listin Viviani'n johtama. — Elok. 1914 Saksa
Itävalta-Unkarin liittolaisena julisti scKlan Venä-

jiiä ja myös li ::ia vastaan: viimemainitut vallat

saivat Kuitenkin heti liittolaisekseen Englannin,

R:ssa Viviani yksimielisyyden aikaansaamiseksi

järjesti ministeristön uudestaan niin. että siihen

tuli kuulumaan eri puolueiden miehiä. Valloi-

tettuaan sinirimman osan Belgiaji saksalaiset

tunkeutuivat Pariisin lähitienoille asti (syysk.),

mutta |)eräytyivät sitten .Marnejoen taisteluiden

jälkeen, pysyen kuitenkin lujissa a.senii88a R:n
aluiK^lla pitkin sen koillis- ja itärajaji. Useita

kuukausia täällä sitten käytiin yhtämittaisia

sitkeitä taisteluja aseman pysyessä pääasiassa

muuttumatta.

I
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(II- riiistdiio (il! France". V 1 (> i s i ä esi-
tyksiä: Miclielet. ..Ili.stiiiie de Frnuce";
Martin. ..Histoire de France"; Guizot. ..Histoire

de la civilisation en France"; Lavisse. ..His-

toire de France jusqu'a la Rfivolution". E r i

a i lv 11 k a u s i e n esityksiä i vrt. myös
artikkeleissa Gallia. Frankkilaiset. Karolin-

irit .V. m. mainittua kirjallisuutta) : Car-
tailhac. ,.La France pröhLstoriciut'". Fustel

de C'oul;in<;e, ..Histoire des institutions poli-

tlqiies de Tancieune France"; Lucliaire. ..Manuel

des institutions frangaises; periode des Capötiens

directs"; Cartellieri. ..Philipp II Au^isf ; Bou-
taric, ..Saint Louis etc". sama. ..La France .--ous

Philippe le Bel"; Denifle. ..La «ruerre de cent ans
etc": Du Fresne de Beaucourt, ..Histoire de Char-
les VII"; Eauke. ..Französische Ge,schichte, vor-

ziifil. im 16 u. 17 Jahrhundert" : Poirson. ..His-

toire du rgfrne de Henri IV": Avenel. ..Richelieu

et la monarchie ah.solue" ; Hanotaux. ..Histoire du
Cardinal de Eiehelieu"; Gaillardin. ..Histoire du
rfigne de Louis XIV"; Weisener. ,.Le Regent etc";
Aubertln. ..L'esprit publie au XVIII :e siede": Jo-

bez. ..La France sous Louis XV". sama. ..La France
sous Louis X\'I"; Tocqueville. ..L'ancien rögime
et la r^volution" : Buchez et Roux. ..Histoire

parlamentaire de la revolution fran(,'aise": Aulard.

..Histoire politique de la r^volution franfaise".

.sama, ,,L'Cloquence parlamentaire pendant la

revolution"; v. Syhel. ..Geschichte der Revolu-

tionszeit" : Sorel. ..L'Europe et la rfivolution

frankaise" ; Taine. ..Les origines de la France
contemporaine": Jlignefn, Thiers'in. L. Blanc'in,

Michelefn ja Dahlmannin R:n vallankumouksen
historiaa esittävät teokset; Barante. ..Histoire de
la eonvention nationale": Ternaux. ..Histoire de

la Terrenr"; Sciout. ..Le Directoire" : Thiers,

..Histoire du consnlat et de Tempire" (y. m. artik-

kelissa Napoleon 1. mainittuja teoksia) ; Hamel.
..Histoire de la restauration" ; Hallendorff. ..De

franska bourbonernas fall" : Thureau-Dangin,
..Histoire de la monarchie de juillet"; de l.i.

Gorce. ..Histoire de la seeonde röpublique fran-

<,aise". sama. ..Histoire du second empire" ; Säve,

..Napoleon III ooh det andra franska kejsar-

dömet". J. Favre. ..Le gouvernement de la dP-

fense nationale" fy. m. artikkelissa Saksalais-

ranskalainen sota mainittuja teoksia): Zevort.

..Histoire de la troisieme republique" : Hanotaux.

..Histoire de la France contemporaine"; Bodley.

..France": Vandam. ..ilen and nianners of the

third republic"; Millet. ..Politique extSrieure".

G. R.

Ranska 1. r a n s k a n t a u t i ks. K u p p a.

Ranskalainen side. kirjan kokonahkakannet.
Ranskalais-saksalainen sota ks. Saksa-

1 a i s-r a n s k a 1 ;i i n e n sota.
Ranskan Ekvatoriaali-Afrikka ks. Rans-

kan K o n g o.

Ranskan Guinea iransk. Giiitiee frnn^aise).

Ranskan Länsi-Afrikkaan kuuluva siirtomaa At-

lantin valtameren rannikolla. 239.000 km-,
1.927,462 as. (1911). joista 1.412 eurooppalaista

(näistä 1,126 ranskalaista). — Lahtirikas ran-

nikko on alavaa, sisempänä maa kohoaa. Suuria

aarniometsiä. Asnkkaat rannikolla neekeroitä.

sisäosissa fulbeja. Päätuotteet cvat kautsukki.

pahnuöljy. hirssi, maapähkinä, kvimi. kalivi. sisä-

maassa pidetään paljon karjaa. Mineraalituot-

teita ovat rauta, vaski, kultahiekka. — Rautatie
(589 km) Konakrystä Kurussaan Nigerin var-

relle avattiin 1911. Sähkölennätinlinjoja on
2.657 km. •— Ulkomaankauppa käy pääkaupungin
Konakryn kautta; vienti ikautsukkia. maapäh-
kinöitä, karjaa, palmu.sydäntä) arvoltaan 19.3

milj.. tuonti 18,? milj. " mk. (1912). — Siirto-

maan hallintoa johtaa varakuvernööri ja hal-

lintoneuvosto. Tulo- ja menoarvio v:lle 1912
päiittyi 7.3 milj. mk;aan. — Viime vuosis;n
keskiniais.sa useat rannikko.seudun neekeripääl-
liköt alistuivat Ranskan jiiherruuteen, ja 1881
Futa Dzallonin (ks. t.) almami tunnusti maansa
Ranskan suojeluksen alaiseksi. Englanti (1882),
Sak.sa (1885) ja Portugali (1886) luopuivat vaa-
timuksestaan alueeseen, josta 1891 tehtiin eri-

tyinen siirtomaa. E. E. K.
Ranskan Indo-Kiina i ransk. Indo-Chine fran-

kaise), kenraalikuvernementti. johon kuuluvat
Ranskan Taka-Intiassa olevat alusmaat Kam-
bodsa. Kotsinkiina. Annam. Tonkin ja Laos
iks. n.) sekä Kiinalta Kvangtungissa vuokrattu
Kvangtsouvan. kaikkiaan 803.050 km-', 17,011.013

as. (1911). joista 20.784 eurooppalaista. Hallin-

non etunenässä on Saigonissa asuva kenraali-

kuvernööri, jonka rinnalla oleva conseil supe-

rictire (neuvosto, johon kuuluu korkeampia virka-

miehiä) antaa neuvoja ja päättää tulo- ja meno-
arviosta. E. E. K.
Ranskan Intia iransk. Etahlissements fran-

Caia dc I'Indc). Etu-Intiassa olevat Rans-
kan sikäläisen siirtomaavallan jätteet: Chan-
dernagore, Karikal. Mah6. Pondicliery ja Ya-
naon (ks. n.) , yhteensä 509 km-. 282.379 as.

(1911). 557 km-:llä. Kuvernööri asuu Pondi-
chery'ssä. Ranskan eduskuntaan R. I. lähettää

senaattorin ja edustajan.

Ranskan Itä-Afrikka käsittää hallinnolli-

sesti toisistaan riippumattomat Madaga.skar. R6-
uuion ja Ranskan Somalimaa uimiset siirtomaat.

Ranskan Jura ks. Jura.
Ranskan kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli.

..R. k." nimitys laajimmassa mielessä tarkoittaa

roomaanilaista kieltä, jota SOO-luvulta lähtien on

kirjoitettu ja keskiajan alusta saakka, puhuttu
kansanmurteina etenkin nyk. Pohjois-Ranskassa.

sittemmin myös kansalliskielenä alueella, johon

kuuluu nyk. Ran.ska. Etelä-Belgia, enin osa

Länsi-Sveitsiä sekä Euroopan ulkopuolella eten-

kin osa Kanadaa, o.sa Haitia ja useat Antillien

saaret.

Romaanilaisena kielenä iks. R o m a a n i 1 a i-

set kielet) ranska melkein joka sulitees.-ia

voidaan johtaa latinasta, tarkemmin sanoen Gal-

lia.ssa Rooman keisariajalla puhutusta latinasta

(ks. Latinan kieli), johon kuoleva keltti-

läiskieli jätti odottamattoman vähän lainasanoja

(melkein yksinomaan substantiiveja) tai muuta
vaikutusta. Lukuisampia ovat siinä germanismit.

joita on monta eri kerrostumaa frankkilais-

sanoista uusimpiin rajalainoihin asti. Vielä enem-

män on nykyisran.ska-ssa latinismeja (oppitekoi-

sia sanoja, niofs savanis) . Muut sivistyskielet,

erittäin myöskin romaanilaiset. ovat ranskaan
vaikuttaneet verrattomasti vähemmin kuin

ranska niihin.

Mahdollisia alajakoja lukuunottamatta en his

toriallisesti erotettavissa: a) esikirjalli-
n e n r. k. (franfais prelitteraire), tavattoman
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pikaisen muuttumisen tilassa ollutta kieltfi. jota

tutkimus voi lähestyä etenkin kniita eri tietfi,

vrt. Romaa n i 1 a i s e i kielet: bl m u i-

oaisraoska (nyk. vicux (rancais I. anrien

fr.: aiemmin k&ytettiin nimitystä langue d'uil.

jossa uil < lat. hoe ilU on vnnhii |>obj.-ransk.

myönlöportikkeli. nyk. omi. vrt. Lanjruedoc
ja P r o V e n r e n kieli ja kirjallisuus,
missä selitetiiiiu vastaava eteläransk. nimit.vs

:

lat. lingma fronci^ca s. o. 'frankkien kieli', josta

> ransk. nimitys lanpur francoise). Tdmä .vh-

teisnimitys soveltuu käsittfimS&n a) :n jatkona

puhutut, vasta myöliemniin kirjakieleltä jossain

inUrin vaikutuksia saaneet paikalliskielet

;

mutta tavallisimmin se tarkoittjui 800-1400-

luvuilla kirjoitettuja r. k :n murteita (dia-

lerle»/. Vanhin säilynyt yhtäjaksoinen kirjaan-

pano on n. s. Strassbur^in valojen romaanilainen
teksti v:lta 842. Murteiden taistelun aika mui-

naisranskan historiassa un pitkä ja tiirkeii. Pää-

murteeksi alkoi Pariisin merkityksen enetessä

vasta 1100-luvulla kohota Ile-de-Francen maa-
kunnan murre [le dialccle dc l'Ile-dc-France, nyk.

mTö.«kin le francien, saks. framisch), johon ny-

kyinen ransk. kirjakieli enimmältä osalt-aan pa-

lautuu, mutta jonka kirjallishistoriallinen mer-

kitys vielä kauan cli melkoista vähempi kuin mo-
nen muun. etenkin pikardian ja an^lonormannin
(ks. A n e 1 on ormannilainen kieli)
»eka vallonin murteitten. Vasta 1539 kuninpas
julifti r. k:n (= Ile-de-Franeen kielen) koko
silloisen Ranskan viralliseksi kieleksi; c) u u s-

ja nykyisranska. Pariisin merkit.vksen yhä
kasvaessa entiset kirjalliset murteet (dialectes)

jo olivat vaipuneet tavallisiksi k.vlästä kylään
vaihteleviksi tnlonpoikaismurteiksi (patois).

Näm2 puolestaan ovat nykyisin unohtumassa,
mutta onneksi niiden tärkeys tieteelle .selvisi

siksi ajoissa, että murretutkimus n. kolmena
viime vuosik.vmmenenä on saanut talteen mitä
arvokkaimpia aineksia. Hävinneitten varsinais-

ten patoia-muotojen sijalla esiintyy nyt laajoilla

seuduin riäntejltään ja muulta rakenteeltaan

..virheellisiä" yleisran.skan muunnoksia, n. s.

maakuntaranskaa ffrancais rigional) — tämä
koskee myöskin prcvenocn kieltä (ks. t.) sekä

D. s. f r a n c op rovencelaista (.sake. myös
,.SQdostfranzösisch"i murreryhmää. jonka alueena
on tai oli romaanilainen Sveitsi ja yleensä HhOne-
joen yläjuoksun lähiseudut. Tosin tämä kielelli-

nen rappeutumisilmiö melkoisesti edistää koko
Ranskan hallinnon ja yleensä ransk. sivist.vksen

yhtenäistymistä. — Suppeamma.ssa mielessä ni-

mitys ..r. k." usein ja nimitys ..nykyisranska"
useimmiten (..yleisranska") tarkoittavat sivisty-

neitten pariisilaisten kieltä — paitsi mikäli sinä
esiintyy n. s. ar(,'ot (ks. t.), ajassa ja paikassa
sekä henkilöstä toiseen tavattoman moninainen
arkiranskn. jonka kä.vtäntö viime vuosikymme-
ninä on levinnvt ja joka jo on vallannut a.semia

Tlei»e«»ä kaunokirjallisuudessakin. — R. k :tä

llaajemma>sa mielessä) tai provencen kieltä

äidinki"''' • 'lui viime vuosisadan-vaihteessa
n. 44 1/ i niistä eurooppalaisia n. 40 '/»

mil> •
'• ' nlamaisia n. 30 milj.

) ' llaan r. k. aina kaikissa
0"i-

,
i'in i'i iiiiiri:i i;ikhain muut-

tuvaa kielt.-l — r-i kuitr-nl :-sa miUlrin
kuin eni^lanti : ainoaltaan -kan dekli-

natsioni oli koko romiumilnisessa kieliheimossa,

poikkeuksellinen vanhanaikuisuns. \'irallinen

oikeinkirjoitus, hitaammin muuttuneeiiii. on van-

hentunutta. .\ännettyuä ei mikään muu romaa-
nilainen suurkieli ole niin vähän latinan kal-

taista kuin nykyisranska. — R. km historialli-

sen kieliopin monet erikoiset vaikeudet on viime-

vuosikymmenien innokas työ jo ehtinyt suhteelli-

sen hyvin selvittää. Ansio kuuluu huomattavaksi
osaksi saks. tieteelle.

Kirjallisuuden ja korkeamman kulttuurin pal-

velijana r. k. on historiassa esiintynyt loista-

vasti. Tämän selittää vain osaksi valtiollisten

olojen r. k :lle suoma, ajoittain suurenmoisen
vallitseva asema: oikeamman selityksen tarjoo-

kielen oma sisäinen sivistysarvo ja aateluus,

joka 1200-lnvulta asti on ollut verrattoman mai-
nees.sa kaukana ulkopuolella Ranskan rajojen.

[Laajin n.vk.visranskan kielioppi: Plattner.

...\usfUhrl. Gramniatik" IV (esitys ei kaikessa

v:>,staa nyk. tieteen vaatimuksia). — Historialli-

sia kielioppeja: Darmesteter I-IV (alkajille suo-

siteltavin). Meyer-Liibke (äänne- ja muoto-oppi,

1908-1914: pieni teos. tieteellisesti etevin), y. m.
m. Suosituin muinaisranskan esitys: Schwan-
Behrens (10:s pain. 1914). Lauseoppia: Tobler,

..Vermi.schte Beiträpe zur franz. Gramniatik"
I-V (1886-1912). — Peru.stava ja loiituaan

ensimäinen on laaja murretieteellinen julkaisu:

Gilliöron et Edmont, ..Atlas linfniistique de-

la France" (1902-12). — Sanakirjoja: mui-
naisranskan: Godcfroy I-X (1880-1903); ny-

kyisranskan, yksikielisiä: Littrf IV (1863-92);

..Dictionnaire p^n^ral" III. julk. llatzfeld, Dar-
mesteter. Thomas (1888-1900) ; suomalaisia: Yrjö-

Koskinen (1900, suom. -ransk.), Hajrlors (1914,

ransk.-suom.). Käsitehakemistoja: Boissifre,.

,,Dictionn. analofrique" (10;s pain., 1908), .v. m.
Synon.vymisanakirjoja : Bourguipnon et Berge-

rol (1890) y. m. Oikeakielisyyssanakirjoja: Vin-

cent (1910)" y. m. Arpol-kieltä: Villatte. „Pari-

sismen" (8:s pain.. 1912) v. m. m. — Tyylitie-

dettä: Bally I-II (1909) y." m. — Kä.vtänniillisiä

ääntämisoppeja : Pass.v. N.vrop y. m.: Thudicliuni.

..Manuel pratique de diction fran<;aise" (3:s

pain.. 1905). — Dauzat. ..La lanpiie frangaisc-

d'aujourd'hui" (1908). — vrt. Romaanilai-
s e t k i e 1 e t.j O. .1. T.

2. Kirjallisuus. R. k :11a yniniärretään

tässä sitä kirjnllisuutta, jonka kannattajana on
la lanfTue d'oII. ja eritoten se kirjakieli, joka-

kehittyi <>tupääs.sä Isle de Francessa puhutun
murteen pohjalla (ks. Ranskan kieli). —
R. k. jaetaan tässä seur. ajanjaksoihin: keski-
aika, joka ulottuu 14:nncn vuosis. alkuun;
r e n e B a n s s i. jonka voi katsoa päättyväksi

sam;ian aikaan kuin Henrik IV vakaannuttaa
monarkian, siis tasaluvuin n. 1600; klassi-
sismi, jonka aika (tav. lasketaan v :een 1715)

tilssä ulotetaan 18:nnen vuosis. keskipaikkeille;

tällöin alkava romantiikka, joka vaihtele-

vin nimin (rousseauismi, romantismi, realismi

ja naturalismi, uusromantiikka) jatkuu meidän'
päiviimme asti. — ..Valistusaika". joka tav.

luetaan v:8la 1715 v :een 1760. on kirjallis-

historiallisessa yhteydessä ehkä sopivampi kat.soa

vain viilikaudeksi. klassisismin hajoamis- jtu

romantiikan i roiisneauismin) valmistusajaksi. kuin*

erikoiseksi ajanjaksoksi.
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Keskiaika. Vanlnnimat iiiiiistoiiioikit kuu-
luvat pikemmin kieleu kuiu kirjallisuuden liisto-

iia»Tn. Kirjallisuus sanan varsi naisessii merkiii-

nössä alkaa, mikäli sitä on säilynyt. ll:nnen
vuosis. viimeiseltä kolmannekselta. Tältä ajalta

•on peräisin ,.L a Chanson de Roland"
(n. 1080), jota on tapana nimittää Ranskan kan-
.salliseepokseksi. Siinä ilmenee kristityn läiinitys-

aatelin elämänkäsitys, jonka peruskolidat olivat

urhoollisuus ja usko molemmissa ilmestymis-
nmodoissaan : antaumuksena taivaallisen hallit-

sijan turviin ja u.skollisuutena maallista val-

tiasta kohtaan, ja jo tässä eepoksessa astuvat

•eteemme ne aatteet, joilla aina on ollut niin

suuri merkitys ransk. elämänkäsityksessä:
l'honneur ja Ia gloire. Rolandinlaulu ou sen

teskiaikaisen runolajiu huomattavin edustaja,

jolle on annettu nimi ,.chanson de geste", s. o.

runoelmia, jotka kuvaavat jonkin sankarin uro-

töitä ja joita jcngleurit (ks. t.) suullisesti esit-

tävät. Alkuaan ne kohdistuvat Kaarle Suureen,

mutta aikaa myöten sepitetään laajaperäisiä

eepoksia yksityisten sankarien tai kokonaisten
sukujen ympärille, esim. runoelma Raoul de
Cambrais'ta ynnä useita sukuja ja sukupolvia

esittävä ,,Les Lorrains"-sikermä. Eepillistä aineis-

toa kehitellään, kunnes siitä muodostuu pää-

asiallisesti kolme eri ryhmää: la geste royale,

joka on karclingeille omistettu; la geste de

Guillaume eli de Garin de Monglane. joka käsit-

telee erikoisesti saraseenien ja kristittyjen tais-

telua, etelässä; la geste de Doon de
Mayence. joka kuvaa kuningasvaltaa vastaan
"kapinoivaa läänitysaatelia. Kosketukset Bysantin.

Kreikan ja itämaiden kanssa, varsinkin risti-

retkien aikana, antavat uusia virikkeitä ja

aiheita kertojain mielikuvitukselle. Ristiret-

kistä saa aiheensa erikoinen „c y c 1 e de la
<I! r o i s a d e". Vastaavalla tavalla rakentuu
muinaisklassillisen historian pohjalle c y c 1 e

de r a n t i q u i t e. romaanit Aleksanteri Suu-
resta. ^Eneaasta. Troiasta, Thebestä fantastisine

ja yliluonnollisine seikkailuineen. Mutta Rans-
kan omallakin pohjalla oli maa. missä haa-

veellinen mielikuvitus sai temmeltää, nimittäin

Bretagne. Kelttiläisen rodun saturunoudessa eli

lumottu maailma, missä kaikki oli mahdollista

ja missä ihme oli alati läsnäolevana prinsiip-

pinä, Ensimäisesää .sepityksessä tällä taholla

Tristan- (ks. t.) motiivissa, ei fantastinen

aines sinänsä vielä ole ylimmällä sijalla

:

..Tristan" on etupäässä rakkauden, sen kaikki-

vallan ja suuruuden ylistys. Mutta hyvin pian
•esiintyy toinen, seikkailumainen motiivi. Feo-

•daalinen. itämaisen mielikuvituksen piiriin jou-

tunut henki omaksuu kelttiläiset tarinat kuningas
.Arturista ja hänen ritareistaan tervetulleena

aineksena, ja pyhän Graalin legendan ympärille
Tvutoutuu kokonainen kristillis-runollinen symbo-
liikka. Chretien de Troyes (ks. t.) runoi-

lee, otaksuttavasti 1170- ja 1180-luvuilla, romaa-
ninsa ,,Le Chevalier au lion", ,.Erec et Enide".

,.Le Roman de la Charrett«", ,,Percevar'. Tämän
hovimaisen runouden ensimäisenä keskustana oli

Champagnen kreivittären Marian hovi Tro}'es'ssa.

— Mainittakoon vielä kaunis ..laulunovelli"

<ehante-fablel ..Aucassin et Nicoletto" (n. 12001.

Historiankirjoituksellakin on samat yleiset

edellytykset : niinpä syntyvät anglonormandia-

laisella alueella \\'acen sepittämiit „Ija geste dee
Bietons" 1. ,,Le roman de Brut" ja „La geste
des Normands" 1. ,,Le roman de rou" (1160- ja
inoiuvuilla). Askelta eteenpäin merkitsi suora-
sanainen kuvaus. Geoffroy de Villehar-
douin (k. n. 1213) kuvaa kronikassaan neljättä

ristiretkeä ja latinalai.sen keisarikunnan perus-

tamista tavalla, jos.sa on vielä paljon Chrfitien

de Troyes'n romaanirunoelmain sävyä. Toisen-
lainen tau.sta on Jean de J o i n v i 1 1 e a
(1224-1319) kirjoittamalla Ludvik Pyhän elämä-
kerralla. Se liittyy pyliimystarinaan, mutta saa

oman luonteensa siitä raikkaasta todellisuuden-
tajusta ja iloisesta mielenkiinnosta maisen elä-

män tapahtumiin, joka kirjoittajassa yhtyy vil-

pittömään hurskauteen. Satavuotissotien aikana
luo Jean Froissart (1337-1410) kronikois-

saan myöhäisen ritariajan elämästä taistelujen,

turnajaisten ja myöskin valtiollisten neuvottelu-

jen kiistämöllä häikäisevän komeita kuyia. Rene-
sanssikauden alussa vihdoin tulee Ludvik XI :n

ajan kuvaaja Philippe de Commynes
(n. 1447-1.511). jonka kronikkaa („Chronique de

Louis XI") elähyttää se valtiollinen harrastus

ja realistinen intellektualismi. joka oli ominaista

niin hänelle kuin hänen kuninkaalliselle herral-

leen, vallankeskittämis-aatteen esitaistelijalle.

Lyyrillinen runous ei Pohjois-Ranskassa saa-

vuta likimainkaan samaa merkitystä kuin mikä
sillä oli Etelä-Ranskassa. Provencessa (ks. P r o-

vencen kieli ja kirjallisuus) oli

ll:nuen vuosis. lopulla trubaduurien lemmen-
lyriikka saavuttanut korkean taiteellisuuden ja

hienostuksen. joka vähitellen muuttui siroksi

muutoleikiksi. Tätä hovimaista runoutta jäljit-

telivät Conon de Böthune, Blondel de Nesles,

Gace BrQlö, Coucy'n linnanherra, Thibaut Navar-

ralainen (12:nnen vuosis. loppu-, 13:nnen alku-

puoli), mutta se muuttui hyvin pian täälläkin

keinotekoiseksi runoudeksi.

Tähän saakka puheenaoUut kirjallisuus on koh-

distunut feodaalisen yhteiskunnan ylempiin ker-

roksiin ja sillä on ollut ylimyksellinen sävy.

Alemmatkin kerrokset saavat kirjallisen ilmai-

sunsa. Porvariston iroonisesta ja positiivisesta

liengestä puhkeaa esiin rehevä ja rohkeasävyinen

lyriikka, joka kohoaa huippuunsa 13 :n!iella vuosis.

Se käsittää varsinaisesti kaksi aihepiiriä. Niissä

kertomuksissa Kettu Repolaisesta, joista sommi-

tellaan yhtenäinen ,.Le roman de Renart", val-

litsee porvarihengen materialistinen siveyskäsi-

tys. samalla kuin ylempiä säätyjä pilkataan ja

niiden kirjallisuudesta tehdään ilvemukailuja.

Niissä runonovelleissa. jotka käyvät nimellä

fabliau (ks. t.), nämä piirteet kärjistyvät jul-

maksi komiikaksi. Porvariston kateus molempia

ylempiä säätyjä kohtaan, porvarien rahvaan-

halveksiminen, sentimentaalisuuden puute, heidän

luontainen itsekkyytensä puhuu repolais- ja

fabliau-tarinoista, joiden muodon mää.rää se

..gallialainen henki", joka alkuperäisimpänään

ja kirpeimpänään elää porvareissa. Varsinaiselle

Ivriikalle antaa porvarien todellisuudentaju ja

satiirinen sävy verrattain persoonallisen ryhdin,

se on elävämpää kuin hovityylinen runous.

Monista eri lajeista, joita viljeltiin, mainitta-

koon pastourelle (ks. t.). Porvarillisista runoili-

joista on erikseen huomattava pariisilainen Rute-

beuf (ks. t.).



115» Ranskan kieli ja kirjallisuus irxjo

Keskiaiaa draiuna

kr!-'

»ei,

l^llllti t n \ .li i.il I II. IN"

liio kirkt>s«a

on HUieisessä yliteydessS

1 kirkou voi itiiioa olleen

' iiniinU. Vniibimmat iiiiy

iiu.iN-i kirjoitetluj» jii ne esitet

jtiiiialaiipiilvelukseii viilit tiiniii.<s;i

vlit'-' '— l"ii-*tii n. s. liturjrisesta ilraaiua.-ita

ke 'iskäksi sepitetyt raamatulliset niiy-

teh....L .kkelit ja m y > t e r i o ii ii y t e 1 m ii t

lk^. n.l. Niiiiiii olivat tarkoitetut lieriittiimiiiiu

uskoiiii.Hisia mielenylennystii. ja ne esittiviit

tor jotka aikaa niyiiteii kitviviit yliii

laa pyliiiii historiaa tai kuvasivat pylii-

luysten elainiiii. 14:nnen vuosis. lopulla syntyy

uu*i muoto, moraliteetti iks. t.t siveys-

opillisine «llepcrioiiieen. Sen rinnalla esiiiityviit

historiat. ..les histoires", s. o. moraliteetit.

jotka vaikuttivat itse moraalisella sisiillykselliiiiir

ilman alle?:orioja. Moraliteetit ja varsinkin his-

toriat merkitseviit kehitystii kirkollisuuden pii-

ristä maalli.seen suuntaan: vielii maailmallisem-

mnu luonteen »aavat ne maalliset iiiysteriot,

jotka viihitellen kehkeytyiviit ritarirunoelmieii ja

m vellien antamisia aineksista. — Koomillisen

niiytelmtin kehityskulku on melkoista hiimiiriimpi.

Oti' --ti on sekii kansanomaisia ransk.

aii^' iiiuinaisklas-illisen komedian muisto-

|i«-i,.,.. -ulanut yhteen, eikil ole mahdotonta.

että litiirj;iöet nilytelmiit ovat antaneet ensimiii-

sen muodon, kansan naiivin ja vallattoman

mielikuvituksen ottaessa varteen m. m. ne nar-

rienjuhla- (ffli- dm fous) ja aasijuhla- (ffte dc

räin) ilveilyt, joilla nuoret lienfrelliset tekiviit

pilkkaa kirkollisesta hierarkiast<i. .sekii niihin

kuuluvan saarnaparodian («crrnoii jovi iix). Kun
nUmii narri-ilveilyt liian siiildyttöminii hiiädet-

tiin pois kirkoista, ottivat alan huostaansa maal-

liset seurat. La Bu.soche, Les enfants sans .souci

y. m., joiden satiiriset esitykset Isollicti) vit-

soivat koko yhteiskuntaa. Tunnetuin tällainen

|Kdiittinen sottie on Pierre Gringoren
iki>. I.) sepittiimU ,.Le jeu du prince des sots

et m>"-re sotte". .Sottie'n rinnalla esiintyy farssi

(farri I. fahliau'n suoranainen vastine ja sen

|>erillirien y|eis4ln suosiossa, kuuluisimpana edus-

tajanaan ..1,'avocat 1'atelin" (n. 14701. — ITie-

mnn ulkopuolelle puitteiden jiiiiviit eriijit yksityi

s^t teokset. jrjiitta erikseen on mainittava

Adam de la Ilallen ..Ix» jeu de la Feuill^e"

m. 1262i. satiirinen komeilia. tiiynnii to<lelli-

suulta ja Kamalla mielikuvitusta, sekä „Le jeu de

Kotiin et de Marion" (1283). viehättävä paimen-
idylli.

13'.nnella vuosis. keskiajan skolast iikka kohoo
kukoiitukseensa. Pariisin yliopiston puoleksi

maiilliset kirkonmiehet levitlilvilt skolastista

henkeil ammatti><ppineiden piirin ulkopuolellekin.

ja kirjallisuni lilyttyy ensyklopedisilla ja vertaus-

kuvalliHilla teoknilla. Morkittiivin tuote on ..Le

rnman de Ih K o k e". Sen ensimiiinen viides-

ooa. <> n i I I B u m e de L o r r i s in sepittUmU

(n. 12.'!7i. kiiilnlyy vielä ylimystö-yhteiskunnan
[Hioleen. In on tarkoitettiinn hovimaisen lemmen
jflkikir ' " v fin vahvasti vertauskuvallinen,

ja riii.' !ne ja luo alini raktsioneja ja

(lernonifi'. .i -I- i-|.i Hkolastis<-<'n tapiuin. Senjatko.
.1 e a n de M e u n t''in kirjoittama (n. 1277),

on ensykloj»-'!' . .r. i,, , t-iynnil tekijän mieli-

piteitii ja t)' i maailmalta, uskon-
tii»«t:i ia -i 'I hiin (*ri. vastakrili-

tana «leltiijiilleon. porvari, ja pcrvarihenki antaa
teokselle ilmakehiin, joka nniistuttaa fahliau'ita.

Uuusu-romaani tahtoo kix>ta yhteoiive<loksi aikan.sa

maailmankalsuniuksen. mutia .loan de Meun};'in

vankka ttHlellisuuilentaju ja jiorvarillisen jiirkevä

kiisitys sallivat hiilien meiinii skolastisen jiirjes-

telmiin puitteita ulommaksi, ja hiin vetoaa luon-

tion jo tavalla, joka ilmaisiv irtautumista ke.ski-

aja.sta. Dlleii itse uskovainen kristitty hiin on

ylistiinyt luonnollista tervettii jiirkeii henjressS,

jonka jo voi katsoa eiiiuislavaii ronesanssiii

tehtiiviiii, keskiaikana epiiillyn liiounoii arvoonsa-

korottamista.

K e n esanssi. Renesaiissiii tuloa yhteiskuii-

nnlliseiia vapautuksena ilmaisevat kirjallisuu-

dessa eiisinniikin ne uudet aihealat, joissa keski-

aikaista yhteiskiintarakeiiniista kannattaneet kan-

sanluokat osoittavat jouliiiieeiisa liikkeelle, esim.

porvarillisen nrvostelulialiin tiiyttiimii valtiollinen

..sottie". Renesanssin tuloa yksiliin vapautuksena
ilmoittaa joukko omasiivyisiii runoilijoita, eritoien

suuri runoilija K r a n i; o i s V i 1 1 o n (ks. t..

k. n. 14701, jonka iiiirettiimiin voimakas tuiiiu'.

väriijiivii levottomuus ja kuuma eliiniiiiikaipuu

ovat uuden aikakauden merkkejii. Mainittakoon

myös Charles irOrlf-ans (k. 146.'>). runoilija,

jonka lyriikalla on persoonallinen siivy. Samaan
suuntaan viittaa niinikiiiin. iiiielpiikiinnossaan

yksilöpsykolofriaan ja muodon vaalimisien siiiiinsii.

kertova proosarunoilu 15:nnen vuosis. keski- ja

loppukaudella. ..Les eeiit nouvelles nouvelles"

Il4.'i0-luvulta), .,1^ Petit .lehaii de Saintrö"

(14.")!t). viimemain. .\iitoiiie de La Salen kirjoit-

tniiia. tuntematlr,maii tekijiiii romaani ,.,)ean de

Paris" (1400-luviilta). merkittiivii iiorvarilienjieii

it-setietoi.sena ylistykseiiii omalle it-selleen ja

samalla kansallisen yksinvallan aatteelle. —
Keskiajan lopulla valtiolliiiiMi ja kirkollinen jiir-

jestelmii alkaa hajota. Maakiinlakokonaisimk-
siin jaetun valtion aate vaihtui viihitellen uu-

teen, keskittymistii vaativaan. KirjallisMiiden jii

kulttuurin alalla fiimii merkitsi hoviyhdyskuii-

nan |iiiii.sy;i miiiiriiiiviiksi. Liihiniiii tiiiiiii taas

merkitsi sitii. ettii it. renesanssin virtaukset oh-

jautuivat Ranskaan ja ettii liionnon ja eliimiin

siihen saakka kristillis-.skolastinen kiisitys maal-

listui. Hovi sivisfyskeskustana merkitsi edel-

leen, ettii murto astui etualalle ensiarvoisena es-

teettisenii prinsiijipinii. TMtiistiiiiiiiien antiikki-

seen sivistyk.seeii antoi avartuiiiislialuiselle rene-

sanssihenpelle runsaan miliiriin uusia aineksia ja

aiheita esikristilliseltil ajalta. Itse kristillisyy-

dessäkin tapalitiii kehitystii; kristillinen huma-
nismi antoi siiiireiiipaa liikkiimisvapaulla yksi-

tyisen tunteelle. Toisaalta siis maallistui ihmi-

nen, toisaalta kristinusko sai persoonallisen us-

konnollisiiiideii sUvyU. Kumpikin merkitsi yksi-

löitymislii. oman minuuden tiihdciiliimistii. —
Marpareeta d' A n jr oni I O m e (ks. t.), Na-

varran kuningatar. Frans 1 :n sisar (1492-15401,

ilmaisee ..L'lIeptam(^ron"insii novelleissa tiitä

uutta itseyilentajua. sen syvempilii ja rikkaam-
paa tunne-eloa; häneliii on pohjana havaintojen-

teko suoraan eliimilstä. f I (• m e ii t .M arot
(ks. t.. k. 1,'>44) liittiiii porvarillisen henfren uuden
sivistysihanteen yhteyleen. Molemmilla saa aja-

tus, että elilmä on eliiiiiistii varten, ratkai-

sevan merkityksen. V r a n <; o i s H a h e I a i ft

iks. (.. n. I4!lO l,"i.'i:!i un i,|:liiiiiii-niion ia eliimiin-
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iiskulluksea merkittävin edustaja. Hänen ,,Pan-

tagruel" ja ,.Gar<rantua" romaanejaan kannat-
tava katsomus on l_\b\esti sanoen se. että luonto
on liyvä. eli moraalina on oppi. että se ihmi-
nen, joka on antautunut luonnon ohjattavaksi,
osuu oikeaan: Physis-kSsitlPen vastakohdaksi ase-

tetaan Antiphysis. Thflömc.i luostarin vap;uita ja

pakotonta yhdyselämää elävillä normaali-ihmi-

sillä on siis ohjeena: ..fais ce que voudras". Us-
kontona taas on se ajatus, että Jumala ilmestyy
hyvässä ja kauniissa luonnos.sa. Tiedonhalu, mää-
rätön havainnollisen ja käsinkoskettavan tietä-

misen jano, on toinen puoli, joka täydentää Ra-
belais'u persoonallisuutta ja tekee hänestä va-

reniman ransk. renesaussin tyypillisimmän kir-

jallisen ilmiön. — Tätä naturalistista maailman-
käsitystä vastaan asettuu toinen, kristillinen.

Mutta sekin rakentaa luonnontarka,-;telun poh-

jalle, ja Calvin (..Institution chrötienne". rans-

kaksi 1541) asettuu periaatteellisesti vastakkai-

selle kannalle skolastiikkaan nähden. Xiistä
käännöksistä, jotka avaavat antiikkisen maail-

mankatsomuksen ransk. renesanssille. on erikoi-

sesti mainittava Amyofn ^^ies de Plutarque"
(1ÖÖ9). jolla oli merkitystä ajan käytännöUi.seu
elämänihanteen muodostumiselle. Renesanssi saat-

taa valtaan kansankielen. Rabelais'u ..Panta-

gruel'', Calvinin ..Institution" ja .Vmyofn Plu-

tarkhoksen käännös merkitsevät ranskan kielen

rikastuttamista ja kehittämistä eri suuntiin.

Robert Estienne ik. 1559) ja Henri Estienne
(k. 159S) y. m. liittävät näiden käytäntöön teo-

reettiset selvittelynsä.

Lyyrilliselle runoudelle antaa leimansa ajan
mieltymys antiikkisen ja it. sä%-Tn tavoitteluun.

Xe 7 runoilijaa. Pierre Ronsard (1524-85).

Joaehim du Bellay (k. 1560). £ tienne
J o d e 1 1 e (k. 1573) y. m., jotka muodostivat L a

P 1 e i a d e nimisen ryhmän, koettivat ranskaksi
sepittää kreik. ja it. runoutta. Heidän lyriik-

kansa oli ..oppinutta". Se oli samalla, tietoisesti

pyrkien välttämään jokapäiväisj-yttä. ..artis-

tista". X'iin toinen kuin toinenkin antoi sille

ylimyksellisen ja piiriinsäsulkeutuvan sävyn, ja

se häipyi vähitellen maneeriin ja teennäisyyteen.

Plejadin yrityksellä on kuitenkin ollut suuri

merkitys runotaiteen ja myöskin kielen muodos-
tumiselle, ja osa sen lyriikkaa, varsinkin Ron-
sard'in lemmenrunous. on jäänyt elämään het-

keänsä kauemmin. Toinen tausta on Agrippa
d'Aubign6n (1550-1630) runoudella. Hän on
protestanttisuuden puolustaja, ja hänen karuja
ja hehkuvia sakeitaan (..Les Tragiques", v :sta

1577 alkaen) täyttää omituisen voimakas uskon-
noUis-poleeminen intomieli. Sisällisten sotien

ajan uskonnollisista ja valtiollisista vastakoh-

dista tekee pilaa muutamien Pariisin porva-

rien vähää myöhemmin sepittämä ..Satire M6-
nipp6e" (1594). — Perustuksen tragedialle las-

kevat Jodelle ja Alexandre Hardy (k. n. 1631).

— Se )ienkilö. joka itseensä sulkee koko rene-

sanssikauden. samalla kuin hän viittaa klassi-

sismiin päin. on Michel de Montaigne
(ks. t., 1533-92). jonka tutkistelut i..Essais")

ilmestyivät, yhä suurenevina painoksina. 1580.

1588. 1595. kiinteänä pisteenä Montaignen skep-

tillisessä ja epikurolaisessa elämänkatsomuk-
sessa, joka sallii hänen siirtyä itseysoppiansa

ulommaksi, on se ajatus, että ihminen lopulta-

kin aina on identtii:en oman itsensä kanssa ja

että järki aina on ja pysj-j" samana, ja että siis

on olemas.sa yhteinen polija sille pyrkimyk.selle
järjellisiin elämännuiotoihin. jota kaikkien ih-

misten on velvollisuus koettaa toteuttaa elämäs-
sään. Tässä ilmenee myönteinen ajatus, jota
seuraava aika, klassisismi, etlelleen kehittelee.

Klassisismi. Se valtiollinen aate, jonka
voittaessa uusi ajanjako alkaa, on vallankeskit-
tämisaate: Henrik IV :n, Ludvik XIII:n ja

Richelieu'n monarkia merkitsee valtion ja yhteis-

kunnan vakauttamista. Työ tämän aatteen toteut-

tamiseksi on vallitsevana 17:nnen vuosis. ensi

kymmenluvuilla. Kielen alalla se ilmenee pyrki-
rayk.senä esikuvalliseen normaalikieleen. M a I-

h e r b e (k. 1628. ks. t.) taistelee edellisen ajan
omaksumia arkaismeja ja lat.-kreik. oppisanoja
vastaan, asettaen periaatteeksi, että kielen tulee

olla kaikkien tajuttavaa, s. o. mahdollisimman
yleiskelpolsta. Hän vaatii runoilijalta Midekei-
nojen vallitsemista ja erikoisesti kykyä ilmaista

sen. mikä esitettävässä on olennaista. Uuden
hovin kera syutvi uusi seurapiiri, la soviele polte.

Sen päämajana oli markiisitar Rambouillefn
salonki (1624-48). Kielen kehittäminen ja seu-

rustelutapojen hieuostuttaminen ovat tämän pii-

rin molemmat tärkeät harrastukset : laiksi tulee

se, mikä on sopivaa, s. o. ylhäisinten piirien

tapa. Tässä hengessä työskentelee Balzac (k. 1654)

proosan, erittäinkin kirjetyjlin. kehittämiseksi

yhä suurempaan muodolliseen sopusointuun ja

täsmällisyyteen, kun taas Chapelain (k. 16741

muodostelee muutamia klassillisen estetiikan tär

keimmistä oppilauseista. ennen kaikkea opin

tragedian kolmesta yhteydestä, paikan, ajan ja

toiminnan. Kielellisen ja esteettisen työskentelyn

julkiseksi äänenkannattajaksi tulee Ranskan aka-

temia iper. 1634). Akateemikko Vaugelas esit-

tää (..Eemarques sur la langue frankaise". 1647

1

useita ratkaisevan tärkeitä kielellisiä huomioita

ja käsitemäärittelyjä: tärkein on se. joka aset-

taa ..hyvän kielenkäytön"', ei vain sellaisenaan

kuin se jo on olemassa, vaan sellaisenaankin,

miksi se kehittyy, ylimmäksi määrääjäksi. Aka-
temian oma sanakirja ilmestyy ensi kerran 1694.

— Xuo molemmat aatteet alkavan klassisismin

tvössä uuden ihanteen muodostamiseksi kielelle,

kirjallisuudelle ja elämälle, saavat ilmaisunsa

Descartesin (1596-1650. ks. t.) teoksissa

..Uiscours de la mfthode" (1637) ja ..Traite des

passions" (1649). Yleispätevä järki, joka on kai-

kissa itsensä kaltainen, tahdon kyky vaikuttaa

intohimoihin — siinä on klassisismin esteetti.sen

ja käytännöllis-eetillisen järjestelmän kaksi

kulmakiveä. Se merkitsee toiselta puolen, että.

mikään ei ole kaunista, joka ei ole ..totta", sekä

toiselta puolen, että ihmisellä on kyky muodos-

taa elämänsä järjen mukaan. — Tämän, klassil-

lisen ajan kirjallisuudelle leimanantavan ajatus-

kannan rinnalla vaikuttaa toinenkin tärkeä

tekijä; u.skonnollinen ajatus. Sen edustajana

\-uosisadan alussa on Saint Frangois de
S ai e s (1567-1622). joka opettaessaan, että

hurskauden paikka on ulkona maailmassa

Yhtähyvin kuin kuunaan luostarikammioissa,

antaa vastaheränneelle uskonnollisuudelle myös-

kin vhteiskunnallisen tehtävän. — Pierre
Corneille (1606-84. ks. t.) yhdistää nämä
realistiset ja u.skonnoUiset suunnat toisiinsa ja
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julUtaa trag«<liois$iian v&ltiollisia jti sireellisiii i

ki&kylau^eita. joilla oii kristilliueu viiritys. var- I

siukia yksityisen velvi>llisuutlti uhrautua yli-i-

»en hyväksi. Moralisti vailla moista jyrkkii

leimaista tdrkoituks«llisuutta ou L a r o e h e-

foucaulj i 161380. ks. t.). — Kristillinen

ajatus persoonallisena uskoiiuollisuutena meuet-

tU aikaa myöten melkoisesti uierkitystUiiu.

Pascal ik. 1662, ks. t,) antoa tosin vielii

uskonnollisuudelle suuren kirjallisen ilmaisun

(..Pens^es"). Mutta suuresti katsoen kristilli-

nen ajatus klassisismin kirjallisuudessa muut-

tuu oikeaoppisuudeksi, joka sopusoinnussa klas-

sisismin hengen kanssa kannattaa kaikkea yleis

(ätevää vastustaen vapauden yksilöllisiä ilmauk-

sia. Bossuet (1627-1704, ks. t.), suuri heupel-

liuen kaunopuliuja. ..viimeinen kirkkoisä", ku-

ten aikalaiset häntä nimittivät, ja samoin saar-

naajat Bourdttloue (k. 17041 ja Massillou

(k. 1742). edustavat tätU virallista klassillista

kristillisyyttä. — IJenesanssilto perityssä realis-

tisessa hengessä vaikuttavat ne lukuisat mora-

listit, jotka pyrkivät muoilostamaan uutta elämän-

ihannetta (..rhonnetet*^", Thouuete homme") ja

joista mainittakoon .Seuault (k. 1672) jaChevalier

de yi^T6 (k. 16Söi. samoin B o i 1 e a u-D e s p r <5-

aux (1636-1711. ks. t.), niinhyviu itse runoilles-

«oan kuin säätäessiiän lakeja hyvälle aistille ja

teroittaessaan oppilauseita, että taiteen tulee

..jäljitellä luontoa", että ,.ainoastaan tosi on kau-

nista". Tämä käsit.vs ei jätä tilaa taiteelle tai-

teen \Tioksi; se vaatii taiteelta eräänlaista si-

veellistä ryhtiä, ja esim. huvinäytelmälle se sää-

tU tehtä\"äksi ..parantaa tapoja". Tällaisen kaa-

van toteuttaa Moliöre (1622-73, ks. t.) näy-

telmissä, joiden avara inhimillisyys ja ikuinen

kauneusarvo kohottaa ne yläpuolelle kaikkien

kaavojen. MoliOren runous kohoaa aikaansa kor-

keammalle, mutta hänen kirjallinen menetel-

mänsä on kla&sillisuudelle luonteenomainen. Yk-
Rityi^tapauksista eritellään esikuvallinen tapaus;

kaikki erikoinen korvataan yleisellä, jolla kat-

sottiin olevan korkeampi pätevyys. Näin synty-

vät sellai.set melkeinpä kuvannolliset. tavall<'uin

al>ntrakti.<-et hahmot kuin esim. ,,.Saituri". —
TSmä pyrkimys ylcisinhimillisy.vden („rhomme
gtfn^ral") synteettiseen ilmaisuun lähtee seikka-

peräisestA ihmistuntemuksesta. Psykologinen
mielenkiinto on klassillisen ajan ominaisimpia
piirteitä. .Se ilmenee niis.^ä muoto- ja luonne-

kuviHfta Rekä mietelmissä (portraila, caractirea,

tmirime»}, joihin kirjailijat kokoovat ihmistut-

kiMelunsa tulokset. Tämän erikoisalan edusta-

jina mainittakoon. paitsi I.>arr>clipfnu('auld'ta,

jonka mietelmiin (..Maximes") jo viitattiin. La
B r u y {• r e ik. 1696, ks. t.). jonka ..Caractöres"

tarkajttelec loppuvan klajisisismin ihmistvyppejä
ja tapoja tähdäten ivansa niihin hajaantumis-

oireihin, joita hän yhteiskunnnKsa huumaa. Sama
vieinen tauiita kuin muotokuva-kirjailulla on niillä

kirjeillA (m. m. M :me de S (^ v 1 g n <;. k. 1690,

kn. t.l ja muixtelmilla (ej<im. kardiniuilj dc Kelz,

ka. t.), joihin kootaan päivien tai elämän havain-

not. — Ajnxxa N<-llaii<e><Ha. kuin klasHisismi oli hen-

kiiteltS o|i-miikM-lta;in. ei runoudella nykyaikaise-iisa

merkityk'<-"-ii. nemminkiiän perHf.on ali islyyri lii-

dellä, aoiita olla rnitilän huomattavampaa sijaa.

Rotevaa voiman on .Mnthurin R<'-gnier'n (k. 1613.

k*. t.| iuitiiri<iiiKa ruiiokirjeiHHil. Muista klaHsi-

sismin alkuka\iden runoilijoista toiset kuuluvat

suloukimaiseeu kirjallisuuteen - Voiture (ks. t.).

Haean ja Benseradc — . toiset runoilevat burleski-

ja bakkauttisoen tyyliin, esim. Scarron (ks. t.).

Yrityk.set sepittää kansalliseeposta (esim. Chape-

lain'in „La Pucelle") eivät onnistuneet. Tosi-

runoutta kohtaamme oikeastaan viusta aikakau-

den jälkipuoliskolta. Sitä edustaa ensisijassa

La Fontainen (1621-95, ks. t.) fabula ja

Rae in en (1639-99, ks. t.) traagillinen runotar,

nuitta myöskin Boileau'n realistisessa runou-

dessa on tositaiteellisia kohtia. ITerkkä luonnon-

tuntemus, voimakas elontunne ja bon sens'mainen

arkipäiväisfilosofia antavat La Fontainen tari-

noille niiden vahvan elävän elämän sävyn. Sa-

moin on Uacinen tragediain runoudella edelly-

tyksenään läheinen suhde elämiiän. Muutamien
sukupolvien ihmistutkimus oli vähitelleu lisännyt

intohiinon tuntemusta. Hacinen nUyteliiiiit liik-

kuvat intohimojen maailmassa, ja tuntuu siltä

kuin omakohtaisesti tunnettu ristiriita luonnon

viettymvslen ja kristillisen vaatimuksen välillä

olisi lisännyt hänen tunti>e.seensa sitä väräjävää

eloa. joka kuvastuu hänen otteessaan ihmiseen ja

hänen murlienävtelmäinsä säkeissä. — Romaanin,
jota vuosisadan alussa viljelee d'Urfö (ks. t.) ja

sitten ajan mieltymystä psykologiseen erittelyyn

kuvaavalla tavalla m:lle de .Sciulery (,.Le grand

Cyrus" romaanissa kehitelläiin oikea rakkauden

metafysiikka), saattaa vuosisadan jälkipuolis-

kolla "m :nie de la Fayette (1034-96) nykyaikai-

sessa merkityk.sessä jjätevään muotoon (,,La prin-

cesse de CliM-es", 1078). Ajan utilistisen taide-

käsityksen läpitunkema on F6 n el o n' in (1051-

1715. ks. t.) opettavainen romaani ..TCilC-nuique"

(1699), (sama henki on myös Perraulfn saduissa)

.

Porvarillinen realismi kannattaa Furetiören ro-

maania „Le roman liourgeiiis" (1006).

^'uosisadan vaihteessa alkaa liikkua virtauksia,

joissa klassisi.smi yhteiskunnallisena ja valtiolli-

sena järjestelmänii joutuu arvostelun alaiseksi; F(5-

nelon. \'aulian. Roi.sguilbert (ks. t.) esittivät pn-

rannusehdotuksiaan. Pierre Bay le (ks. t.) ko-

koo ..l)irtionnaire"iinsä runsaan aineksen alka-

valle filosofiselle kritiikille. Samoin ilmenee kau-

nokirjaIlisuiidcr(kin alalla oireita klassisismin kir-

jallisten keliystcM avartumiseen. 1700 luku pyrkii

uuteen maailmankatsomukseen, uusiin valtiolli.sen

ja .vksityi.sen elämän muoloihin. Tästä aiheutuva

.ajatustenpohdinta lähtee tosin suoraan päivän ti-

lanteista ja oloista ja tarkoittaa — paljoa useam-

missa kohdin kuin aivan viime aikoihin asti on

otaksuttu — eriiitä aivan määrättyjä uudistuk-

sia, mutta se askartelee suuresti katsoen kuiten-

kin sellaisilla käsitteillii. jotka olennaisesti kuu-

luvat ajatiiskokeilujen alalle ja joille ei vielä ole

olemassa kirjallista muotoa. Tämä uusi. erääs.sä

mcrkitvk-sessä abstraktinen sLsällys antaa ha-

jaantumistaan kohti kulkevan klassisismin kir-

jallisuudelle suuressa määrin älyperäisen leiman.

Kuvaavaa on. että runous tällä ajalla on mil-

teipä olematonta; ruKomuodon viljelyä edustaa

epigrammi, salonkirdiio, lyliyt rivosisältöinen

kertomus — se. milh' on auiietlii nimeksi la

p o f s i e \ f- g !> r e.

.Väylelniiirdnoiiden alalla tragedia jättilä si-

jansa komedialle. fX-billoiiMn murhenäytelmältä
puuttuu plastillinen sävy, hän muuttaa tragedian

jiioninäylelmäksi, jossa jännitys on kaikki kai-
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kessii. Voltaire (k. 1778. ks. t.) antaa tosin

parissa aikaisimman runoihinsa tuotteessa vih-

jauksia uusista ajatuksista, mutta se filosofinen

tragedia, jonka luin uransa loppupuolella luo, on
haurasta aaterakennelmaa. Se huviuiiytelmä,

jonka Destouches (k. 1754, ks. t.) liittyen Mo-
liören ja klassisi.smin ohjelmaan, sepittäsi, jää
teennäisyydessään kauas Moliörestä. Enemmän
koomillista ryhtiä osoittaa R e jr n a r d (k. 1709,

ks. 1. 1. jossa jo on aavistavinaan tämän runo-
lajin vapautumista klassillisesta käsityksestä.

D a n c o u r t (k. 1726) osoittaa tapahtumassa
olevan yhteiskunnallisen uudestaanarvioimisen
merkkejä ; raha vaikuttaa ratkaisevana teki-

jänä ihmisten töissä ja toimissa; lyhyissä niu-

koissa vuorolauseissa kehittyy nopeasti hänen
komediainsa realistisesti käsitetty juoni. Rajojen
siirtymistä todistaa samoin Lesagen (k. 1747,

ks. t.) huvinäytelmä „Turcaret", niiden romaa-
nien, eritoten ,.Gil Blas"in. vastine, joissa yh-
teiskunnan kaikki säädyt ja olot kuvataan kir-

javassa vilinässä, ilman ihanteellisuutta ja il-

man mitään sisäistä kunnioitusta klassillista yh-
teiskuntajärjestystä kohtaan, vaikka myös mi-
tenkään tämän kimppuun hyökkäämättä. Kir-
jallisesti huomattavimman muodostelun antaa
huviuäj-telmälle Mari v au x (k. 1763. ks. t.),

jota on nimitetty komedian Raciueksi. Hänessä
elää edelleen klassisismin psykologinen mielen-
kiinto, mutta rajoitettuna hienostuneen, ohenne-
tussa ilmassa orastavan tunteen siroihin ilmauk-
siin. Nivelle de la Chaussöen (k. 1754. ks. t.)

komedioissa ilmenee uusia tunnelmia, ei enää
yleisten vikojen. yleisten olojen maalausta.
Hänen komediansa liikkuu yksityiselämän pii-

rissä, tunteella on ratkaiseva osa hänen kuvates-
saan yhteiskunnallisten ennakkoluulojen ja sy-

dämentaipumusten ristiriitoja. Tämän sentinieu-

taali-sen huvinäytelmän (..lacomödie larmoyante")
suoranaisena jatkona on Diderofn (k. 1784,

ks. t.) porvarillinen näytelmä, Sedainen (k. 1797)

ja muiden tendenssinäytelmät. todisteluineen sy-

dämen äänen, luonnollisen tunteen, yksinkertai-

sen terveen järjen puolesta ja rikkauden, loista-

van aseman, kunnian ennakkoluuloja vastaan.

Ajan oppositsionihengen ja epäkunnioituksen il-

mauksena ovat B ea u m a r ch a i s'n (1732-99.

ks, t.) molemmat huvinäytelmät ,,Le barbier de
Seville" ja .,Le mari;ure de Figaro", jotka ovat
ikäänkuin suuren vallankumouksen alkuprologi.

Lesagen romaanin suuntaan liittyy A h b 6

Prövost d'E X i 1 e s (k. 1763, ks. t.). jonka
tarina Manon Lescaufsta ja Chevalier des

Grieux'stä omituisella tunnelman voimakkuu-
della kuvaa rakkauden kaikkivaltaa ja yhteis-

kunnallisten käsitysten, sekä säätyarvon että per-

soonallisen kunnian, voimattomuutta taistelussa

intohimoa va.staan. Tämä latu johtaii. suoraan
Rousseau'hon. — Toista latua kulkee se romaani
ja novelli, filosofinen kertomus, joka lähtee lä-

hinnä tarpeesta esittää uusia aatteita ja jonka
kannattajana ei siis ensi sijassa ole taiteellinen

tarkoitus, vaan joka kuitenkin saavuttaa huo-

mattavia kirjallisia ansioita, jopa tulee merkitse-

mään käännekohtaa ransk. proosatyylin kehityk-

sessä. Maan todellisesta tilasta oltiin kylläkin

tietoisia. Mutta koko laajuudessaan asia selvenee

vasta sitten, kun tutustuminen toisen maan
oloihin antaa aihetta vertailuun. N. 1700 aletaan
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tutustua Englantiin, ja ollessaan kaksi vuotta
siellä maanpaossa 1720-luvulla Voltaire syventää
tämän tuttavuuden kaikinpuoliseksi ja i>erinpoh-
jaiseksi Englannin yhteiskuntalaitokseu, engl.
ajattelun, kirjallisuuden, katsantotavan tuntemi-
seksi. Tällöin paljastuu parempien ja huonom-
pien olojen j}'rkkä va.stakohta. Ei suunnitella
engl. elämän mukailemista ransk. nmotoihin,
mutta tunnetaan, että tuo engl. ominaisluonne
on luonut itselleen koko joukon täydellisiä ilme-
nemismuotoja, joiden va.stineina Ranskassa oli

koko joukko vanhentuneita laitoksia, ransk.
omiuaisluonteen tuiki epätäydellisinä ilmauksina.
Tämä vastakohtaisuuden tunne, tämä antitee.si-

suhde paheksitun huonon ja päämääräksi asete-

tun hyvän välillä, antaa uusia ominaisuuksia
proosatyylille: se tulee itsekin antiteettiseksi, se

alkaa käyttää ironiaa yhtenä tärkeimmistä
ilmaisukeinoistaan. On ar%-osteltava vanhaa ja

ehdotettava uutta: proosa muuttuu poleemiseksi
ja agitatoriseksi — täytyy saada lukijat puolel-

leen, ei vain salonkien yleisöä, vaan yhteiskun-
nan ylemmät kerrokset ylipäänsä: se vaatii esi-

tykseltä selkej-ttä ja helppotajuisuutta sekä myös
huvittavaisuutta. Tämä tarve johtaa hämmästyt-
tävän pian niihin ominaisuuksiin, jotka yhä vie-

läkin ovat ransk. tvylille luonteenomaisia. Kla.s-

sillinen lause lyhenee, .sen selkeä asiallisuus saa
älyllistä joustavimtta ja iskeväisyyttä. Voltairen
..Lettres anglaises" (1. .,L. philosophiques") ja

hänen esityksensä Ne\vtonin filo.sofiasta, Montes-
quieu'n (k, 1755. ks. t.) .,De Tesprit des lois"

ja ..Lettres persanes" voidaan pitää ensimäisinä
esikuvina. Voltaire liittää näihin koko filosofis-

ten romaaniensa sarjan, joista mainittakoon
..Zadig" ja ..Candide". ja lukemattomat pamflet-

tinsa. Mutta nämä uudet riennot ovat elävän

tahdon ilmauksia, ja älyperäisyyden rinnalla

esiintyy myöskin rotevaotteinen, jopa aistilli-

nenkin piirre Diderofssa. — Vuosisadan keski-

paikkeilla alkavat Diderot ja d'Alembert koota

, ,filosofien" saavuttamia tuloksia ,,ensyklope-

diaansa" (..L'encyclopedie", 1751-80). Se edustaa

sitä ajan tietämystä ja yhtei-skunnan parantamis-

halua, mikä liittyy nimiin Montesquieu, Voltaire,

Diderot. d'Alembert. Condillae. Helvgtius. Con-

dorcet. Buffon (ks. n.), jotka eivät kaikki ole

vakinaisia avustiijia. mutta kaikki saman ajan-

hengen tulkkeja, joka ensyklopedisteilta saa

ilmaisunsa.

Romantiikka. Samaan aikaan kuin tämä
kokoomistyö alkaa. esiintyy Rousseau
(1712-78, ks. t.). Hänessä ilmenee uudistusaate

persoonallisen tunne-elämän alalla. ..Filosofien"

toiminta tarkoitti yksilön irroittamista niistä

aitauksista, joilla klassisismin yhteiskunnallinen,

valtiollinen ja kirkollinen järjestelmä saarsi

yksityisen : Rous3eau'n toiminta tähtää tunteen,

siis vksilöllisen minän, vapauttamiseen. Perus-

ajatus on molemmilla tahoilla yhtäpitävä, ja jos

Voltaire etsii täysin vastaavaa — „järjellistä" —
yhteiskunnallista muotoa yhteiskunnalliselle olen-

nolle, niin Rousseau puolestaan julistaa ihmisen

luontaiset viettymykset oikeaksi ojennusnuoraksi.

Tuomiovaakana, jona toisilla on järki, on hänellä

tunne. Kummallakin taholla on pohjimmaisena

se käsitys, että olevat ©"'•t eivät enää voi kestää.

Kristillinen maailmankatsomus on menettänyt

valta-asemansa (ylemmissä yhteiskuntakerrok-
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II. jn sijalls nmm.MtHvu ..horror vacui" joh-

taa yr '
' el&niftnkäsitystä. Siksi

lul«« i!irjeu liaUitsoniu.>^:i

valtiito.->a kw.it-La U'li.iitt.ia sivoysoppin ;

sikii tul<* Ri>u*seau'lle -.iiipi ujutus

koettaa luteutlait luoi x .i.ireiitiuiiätöutU

moraalin. Virallisen in silmissii tois-

kT\ i uNUUjoiu liiknlidel-

li.' »ot liikk>-«?tK ju tuiine-

elinii.i i'ii -unnii vi.i.- ....ii lierkeinmiiksi. Roiis-

s««u'sBa tuuiie purkautuu esiiu roimana, joka

kvL - i..'tin..i.v ! ini.tu ja vrtstnamann kysy-

n ja |Hihun. sekii antu-

iiiA , lltfen. — Tunteen vnltu

on uiio vakera. ettU seu innoittamana ilmestyy

18:nnen vuosis. viime hetkinli runoilija, jolla an-

tikiseeraavaii lyriikkaa kunnuttaa suuri ominta-

keisuus, A n (1 r # C h 6 n i e r (k. mestuusluvalKi

ITM. ks. t.K — Romantiikan ensi kausi, rousseau-

laint-n «tai oikeammin roussenulainen ja ensy-

k! :\i kausi, joka uskoi ju uneksui tuota

|,; .aavansa tuliatvuoti.sen valtjikunnun.

päaitv i vallankumoukseen. SiitU ei tullut toi-

vottua ihanteen toteutumista, ja paljon («.»ttyniyk-

sen tunnelmaa «m uuden vuosisadan ensi vuosien

kirjalli.vuudessa. Iäti ikävöivä tunne, ainaisen

yksinäisyyden mielialat. ..tristesse" ja .,enuuie"

ovat pääsilvynH Senancourissa (romaani ..01>er-

mann" I804I ja myöskin C h a t ea u b r i a n d-

issa (1768-1S48. ks. t.), jonka romaanien (..Atala".

..Ren*"l takana kuvastuu Goethen ..Werther".

TSmän mielialan edellytyksenä on pätevän elä-

mBnkatsomuksen puute. M ;nie de Statl il"6ö-

1817. ks. t.) huomauttaa (,.De la littC-ruture"),

ett£ viime kuluneina vuosikymmeninä on tapah-

tunut muutos ihmisten ajatuskannassa. ja vaatii

elVk kirjallisuuden tulee ilmaista tätä uusissa

muodoissa. Hänellä on ransk. t700-luvun kosmo-

poliittinen siivy. ja „De rAllemagiie" teok.ses-

soan 11810) hän o«oittua muiden maiden, erito-

ten Saksan, henkisen elämän siksi lähteeksi,

josta ransk. hent'en tm ammennettava suurem-
paa välittömyyttä ja hartautta. Pohjoinen ja

etelä a.i.etetaan vastatusten, romantiikka ja klassi-

sismi kahden eri tajuamistavan ilmauksiksi. Cha-
teauhrinnd'in teoksessa ..Le pöiiie du Chris-
t i a n i H m e" (1S02) esitetään kristillisyys sinä

V. I..ii yksinomaan kohottaa ihmishenkeen
»• • iytwn tajuntaan ja kehitykseen. —
C'ii..i- li iiid on pitkän ajan perästä ensimäi-

nen taiteilija, hän täyttää näkemänsä eksootti-

set maisemat äiirettömän voimakkaalla lyyrilli-

»yydellB — tunnelma tulr^e hänellä kirjalliseksi

tekii:ik-i Vallankumousvuosien välinen aika
I'. i tapana lukea romantiikan varsinai-

s'-' r o iri :i n t i H m i n. kuten sitä sopii

nimittää • koko romantiikasta. Ro-

manti=mi l > ..»en monta runoilijayksilöl-

li ' «r vetHii piiriinsä ja uudistaa kaikki
k '-n lajit. — Romantiikan yleisenä

edellylvkM-iiä oli, kuten jo on huomautettu, tyh-
jyydon knmmo' «»n «i«impUntt kannustimena on
11-' syntyi klassillis-

'. "-tl vilhitellen me-
ii- li sfiattoi kat-
^• ylevällä mie-
Inriri. «-tT;! -III utiti. liljoille eliimä ei

ollut M. vaaii valmistiiHta korkeam-
paan ei..ii, ...:i ji>«-n lopullinen hyvitys ja tasoi-

tus tapahtui. 18:unelle vuosisadalle antoi taas

sen usko järjen kykyyn -saattaa ihminen toteut-

tamaan tarkoituksensa maallisessa elämässään

optimisfiseu käsityksen olemassaolosta. Suuren

vullankuinouksen jälkeisillä ja Napoleonin ajan

sukupolvilla ei ole enää tätii itseluottamusta.

|>iiinvastoin tietoisuus inhimillisestä rajoituk-

sesta iiiäurää sävyn. Tunne-elämä on alati koske-

tuksissa kohtalon arvoitusten kanssa: roniantis-

niia puistattaa ..metafyysillineii vavistus" (Lan-

gon). — Henkisen elämän iiitellektualisuus oli

pidättiinyt lyyrillistä tulvaa niin kauan — nyt

se purkautuu tvihansista lähteistä. L u m a r t i n e

(1790-1SC9, ks. t.) muuttaa Chateaubriand'in

tumman kaipauksen vienoksi surumielisyydeksi,

joka viehättävänä ja kevyenä väikehtii hänen
sopusointuisten säkeidensä yllä. Hiinen hieman
epämääräisten spirituaalisten näkemystensä
vastakohtana on .\ 1 f r e d de V i ;; u y n (1707-

ISfiS, ks. t.) traagillinen yksinäisyydentunne.

joka patoutuu stoalaiseksi pessimismiksi hiinen

esikuvalliseen symbolisuuteen tiihtäävässit runou

des,saan. Victor Hugossa a802-8,'>, ks. t.)

metafyysillinen tunne purkautuu runoudeksi, jos.sa

eliiä myyttejäluova mielikuvitus. .A. 1 f r e d de
Musset (1810-57, ks. .) toteuttaa romanttisen

ajatuksen taiteilijan elämän ja teosten yhteydestä

subjektiivisessa runoudessaan, jossa ironia pil-

kahtelee kaiken elegisyyden keskeltä. Tavallaan

objektiivista sävyä edu.staa T h ^ o p h i 1 e O a u

tier (1811-72, ks. t.). luonteeltaan taiteilija,

jolla on maalarin silmä oivaltamaan iiäriviivojn

ja värejä. Myöskin vanha, porvarillinen ly-

riikka saa edustajansa: B 6 r a n •; e r (17S0-1857,

ks. t.) pukee kansanomaisiin rytmeiliin kansan-

omaiset draamalli.sen vilkkaat tuokiokuvansa. —
Suuri uudistaja on Victor Hugo. Hän on ulko-

maailman yhteydessä kaikilla aistimillaan, var-

sinkin hänellä on kyky nähdä; hänen tajiuinsa

tarttuvat eliimän muodot ja värit; nämä niiyt

vaativat uusia sonoja ja rytmejä ilmentyäkseen

ja hän luo runokielen aavistamattoman runsau-

den uusia aistittavia kauneusarvoja, niinpä hän

antaa aleksandriinisäkeelle aivan uuden ilmeliik-

kyyden. Hänen silmissään on niiiailniannieno

sarja valtavia tauluja, joita yhdistäii toisiinsa

e<iistyksen aate. P.sykolopinen mielenkiinto on

hänelle viera.stn. luonteenomiiisen erikoispiir-

teen hän suurentaa symlioliseksi. Romantismin
luonteenomainen tapa tajuta maailma vastakoh-

tien summaksi miiiirää Victor Tlujron tyylin : sen

peruskohtana on kontrasti, va.stakohdat yhdiste-

tiliin, ,.kaunista" ja ,. rumaa", traagillista ja gro-

teskia sekoitetaan toisiinsa.

Romaanin alalla synnyttäii mieltymys maa-
lauksellisuuteen, suuriin, symbolisiin tauluihin

uuden romaanimuodon, historiallisen romaanin.

Sen päiltuote on Hugon .,Notre Dame de Paris",

niissii keskiaikainen Pariisi leviää ihmisvilinäi-

sine katuineen omaa salaperilistä elämäänsä elä-

vän katedraalin ympilrillä. Sen kansankuvauk-
sessa liäämölläväiin yhteiskunnalliseen kysymyk-
seen kohdistuu voimakkaasti romaani „lyes mi-

serables". missä yhteiskunnan hylkyjen elämä on

kiinnitetty jylhiin tauluiliin. Viiosisadnii alun

yksilöllinen romaani (,,Obermnnn") pysyy eleillä

käyden yhä ilmeisemmin lyyrilliseksi: O e o r g e

Sand (1804-76, ks. t.) ilmaisee aluksi omaa vä-

räjävää ja rakkaudenjanoista itseään; tämä tunne
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avartuu vähitellen tuntemiseksi muidenkin mu-
kana ja puolesta, ja hiin kirjoittaa romaaneja,
joilla on yhteiskunnallinen ohjelma, tulkiten lo-

puksi, rousseaulaisten mielialojen merkeissä, tun-

nettaan luontoa kuvaavissa romaaneissa. Ana-
lyyttistä romaania vihdoin, jolla Benjamin
ConstantdeRebecque'n (k. 1830, ks. t.)

..Adolphe" (1816) oli ollut merkittävänä edustaja-

naan, ryhtyy jälleen viljelemään StendhaI
(Henri Beyle" 1783-1842, ks. t.). Hän erikoisesti

edustaa romantismia äärimäiseksi egotismiksi ko-

hotettuna minuudentuntona. Hän ylistää romaa-
neissaan häikäilemätöntä energiaa, mitään vääjää-

mätöntä toimintaa. StendhaI ei tavoita maalauk-
sellisuutta ulkokuvauksessa, vaan sisäisen elä-

män alalla — hän erittelee ja kuvaa tahdon il-

mauksia, hän tutkistelee suurimmassa romaanis-
saan ,.Le roujre et le noir" (18ol) tapausta, missä
tahdon ehkäi.seminen vie ihmisen turmioon.
StendhaI katsotaan p.sykologisen romaanin perus-

tajaksi. Prosper Mörimöe (1803-70. ks. t.),

kärjistää edelleen egotistista piirrettä: ylhäinen

ja viileä välinpitämättömyys ihmisistä ihmisinä
tulee hänelle uskontunnustukseksi. Hänessä roman-
tismin lyyrillinen tunteellisuus muuttuu romant-
tiseksi tunt«ettomuuden asenteeksi. JKrimeen
novellien äärettömän asiallinen ja täsmällinen

tyyli viittaa jo suorastaan purnassolaisten abso-

lutismiin. — Suurin nimi romaanin alalla on
Honor€ de Balzac (1799-1850. ks. t.), jossa

huomaamme, kuinka romantismin kiintymys pai-

kallisväriin, ympäristön vilisevään elämään ja

suuriin symbolisesti nähtyihin tauluihin synnyt-
tää realisti-sen kuvaustaiteen. Balzacissa tämä
taipumus kohdistuu hänen omaan aikaansa; hän
kuvaa parhaiten sen porvaris- ja kansanelämää.
Luonnontaju on vähän kehittynyt, mielenkiinto

ihmiseen sitä enemmän. Hän tuntee romanttista
vetoa symbolisuuteen päin. Se ilmenee osaksi eri-

koisena synteettisenä menetelmänä, kun hän olen-

noitsee ihmiskuvauksissaan hyveitä ja paheita

tavalla, joka ei ole vailla vertauskohtia Moli6ren
kanssa, ja osaksi se antaa hänen katsoa romaa-
nejaan suuren kokonaisuuden. ..la comödie hu-

maine"n. inhimillisen näytelmän, osina. Varsin-

kin miljöön kuvaajana Balzac esiintyy uuden-
aikaisen kertomataiteen luojana. — Samat edel-

lytykset kuin uudella romaanilla on uudella his-

toriankirjoituksellakin. Voltaire oli koettanut
antaa historialle filosofista ryhtiä käsittäen sen

tapojen historiaksi ; Augustin Thierry
(1797-1873. ks. t.) poimii lähdekirjoituksista

kaikki ne värikkäät pikkupiirteet. joista alku-

peräinen kuva kutoutuu; Michel et (1798-1874.

ks. t.) loihtii eläviksi tauluiksi menneiden aiko-

jen, eritoten keskiajan elämän, kansoissa hän
näkee maan kasvattamia ja ruokkimia, kunkin
ilmanalan mukaisekseen muodostamia tuotteita,

ja hän kuvaa värikkäällä ja intohimoisella tyylil-

lään sitä elävää voimaa, joka kohottaa ihmis-

kuntaa asteelta asteelle.

Romantismin näytelmärunous kulkee sekin

uusia teitä. Tragedia käy mahdottomaksi. Se oli

liikkunut omine ylhäisine henkilöineen omassa
eristetyssä ja korkeassa maailmassaan. Hugo
ottaa draamaansa kaikenlaisia ihmisiä. Klassil-

lisen estetiikan kolmea yhteyttä ei enää nouda-

teta: muoto, sävelasteikko avartuu, lyyrillisiä ja

eepillisiä aineksia tunkeutuu joukkoon. Kome-

diass;i mullistus ei ole aivan yhtä suuri. Mus-
sefn näytelmissä sulaa tunne henkeväkuvitteisen
ironian ja lyyrillisyyden kanssa yhteen.
Romantismin kirjallisessa vallankumouksessa

klassilliset traditsionit ovat kukistuneet, klassi-

sismin ankarasti noudattama eri kirjallisuuden-
lajien erotus raukeaa, uusia muotoja syntyy.
Esikuvana pidetty antiikki sysätään syrjään
keskiajan, renesanssin ja nykyaikaisten ulko-
maiden. Espanjan ja Italian, eduksi. Ankaria
sääntöjä noudattava klassillinen säe vaihtuu
uuteen, jonka vapaampi rakenne kuvastaa uusin
sävelin väräjävää tunnetta. Kielen sanasto rikas-

tuu, kieli saa aisti puolisia ominaisuuksia, se

tulee aineelliseksi, vetoaa korvaan, jopa silmään-
kin — uudelta, tavattomalta, kuvaavalta soin-

tuva ..maalauksellinen"' sana pääsee valtaan sekä
runossa että suorasanaisessa tyylissä; menneitten
aikojen tai kaukaisten maiden kuvaukseen koete-

taan luoda oikea „paikallisväri". — Uuden kou-
lun kilpilauseena on „taide taiteen vuoksi"
(l'art potir 1'art;, s. o.: taiteella ei, kuten klas-

sillinen estetiikka oli opettanut, itsessään ole

mitään positiivista moraalista tarkoitusta. —
Romantismin kaunokirjallisista julistuksesta mai-
nittakoon Victor Hugon ..Cromnell" nävtelmän
esipuhe; suunnan kirjallisia teorioja kehittelee

sen kriitikko S a i n t e-B e u v e (1804-69. ks. t.).

Vallankumousvuodesta 1848 voidaan katsoa
alkavan uuden jakson romantiikassa: romantis-

min sijalle tulee naturalismi, jonka valta kestää

neljä vuosikymmentä. — Tunteen myrsky on
tyyntynyt. Tullaan todellisuutta lähemmäksi
kuin ko.skaan ennen. Elämänkäsitys käy yhä
materialistisemmaksi. Uskonnollisuuteen pyrkivä
tunne ilmenee August e Comtessa (1798-

18.57, ks. t.) positivismina. Uskonnollinen sävy ku-

luu kuitenkin pois varsin pian. ja saattaa sanoa,

että naturalismin neljä vuosikymmentä ovat mate-

rialismin aikaa. Kunnioituksen esineeks' tulee

tosiasia, se kehitystulos. jonka voi mitata ja pun-

nita. Tieteellisyys painaa värityksensä sekil

kä.sitystapaan että esitykseen : ajan merkkinä on

m. m. se vaikutusvalta, minkä arvostelu nyt saa:

se, pikemmin kuin itse kirjallisuus, on aat-

teiden ja yleisön välittäjänä, ja se esiintyy

tieteellisyyden vaatimuksilla. Hippolyte
T a i n e (1828-93. ks. t.) muodostelee oppinsa

rodusta, ympäristöstä ja luomishetkestä, jotka

määräävät taideteoksen. — Tämän ajanjakson

oirinaisin ilmaus on kertova taide. Flaubert
(1821-80. ks. t.). jonka pohjasävynä on vielä

paljon romantismia. sen porvarillisuudenhalvek-

sintaa. sen mieltymystä eksoottisuuteen, antaa

romaanille objektiivisen leiman. Sen tulee vain

luoda pätevä kuva elämästä ja ihmisestä, sen

ainoana tarkoituksena on toteuttaa taiteellisen

ideansa. — Goncourt veljekset saattavat

kirjallisuuteen tarkan, tieteellisyyttä tavoittavan

dckumenteeraamisen. He käsittävät romaanin

lukemattomien pikkupiirteiden summaksi, ja he

ottavat ne kaikkialta, katujen elämä.stä, sanoma-

lehtien uut'sosastosta, sairaaloista. Samalla he

kannattavat Flauberfin taiteellisuudenvaati-

musta. että tyyli on oleva runoilijan vaikutel-

mien suoranaista ilmentämistä, värikästä, vali-

koitua, ilmehikästä („ecriture artiste"). Voimak-

kaimpanaan tieteellisyys esiintyy Emile Zo-

lassa (1840-1902. ks" t.). Flauberfin realismi.
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Taiii'Mi il.i.iiiiiin-iiii. Cinmli* B«>riiarJi"ii jii imii-

d>- kirjailijain periiiiuillisyys-

l«« Viliä tekijöiuU Xoliiii iiio:?-

M>ja Ja iiuljoita vvöryttelevSssU taitiv«>a. Iiii-

neliä ou lIiiL'ohoii vivalit-avu mielikuvitus, liiiueu

mahtaviBta i

bolejn — k..

koDe, jouka luh.a
rot kietovat niaan.

jall«, vaikka Zola

ksistaan kasvaa esille sym-
• nielee tyiiinieliet. alkoholi

ikiiänkuin polyypin lonko

Taiti-ellisuus jää toiselle si

niyiiiilaakiu (lersooualliselle

ilmaisutavalle arvou iiiäärilelles.-iiiiii tuit(>eii ..pa-

las«k»i todellisuutta katsottuna tcnipeniinentiu

lipi".— Uaudet's9a 1 1840-9". ks. t.i on tempe-

ramentti mSärUävänä tekijänä ^iinä iiiielessä.

ettu h&n kuvate.-sdan todellisuutta kohdistuu nii-

hi- ' -piirteisiin, jotka erikoisesti ovat kosr

k>' --n omaa herkkää tunnettaan. .Samoin

nr..-.v... i . e r r e Loti is. 18.">0, ks. t.) bretajj-

nelaisiäsa ja eksoottisissa luonnontunnelmissaan

kuraa sitii katoavaisuuden tunnetta, jonka haih-

tuvan elämän näyt häne$.sä herättävät. — M a u-

passant ilS.i0 93. ks. t.) esittää tavallista ih-

mistä novellei.s.sa ja romaaneissa, joille tieteelli-

nen tarkoituksellisuus on yhtä olematonta kuin

moraalinenkin. Aistien ja halujen uKuiilina on se

nSyttiimö. jolla hänen ihanteettoinalla ohjektii-

risuudella kuvatut henkilönsä elävät traa^illisia

tai koomillisia vaiheitaan. Hän on uaturalisniin

puhdasverisiä edustajia, vanhan fal>liau'n hengen-

heimolainen. — Boiirjiet käsittelee aikaisemmissa

p>

.

-.1 romaaneis.saan erilaisia siveellisiä

ri- .1 niiden vaikutusta nykyajan ihm -

sen i.iiii'>.n.

Teatterin alalla romantismin draama menettää
merkityksensä; sen voi sanoa elävän edelleen

S a r d o u'n juoninUytelniissä. Uutta un .se rea-

listinen tapakomedia, jota edustaa läliinnä A u-

gier ilH20S!ti, |>orvarillisen elämän ja porva-

rillisten. ei>äromantti.sten ihanteiden kuvaaja. Au-
gier'n kome<lialla rm taustanaan vuosisadan keski-

palkoilla tapahtuva ta|iojen ja katsantokannan
muiito»; tarve selvittää uusia elämäiikäsitys-

ky.«ymylt»iil luo 1) ii m a s niior:n (1824-9.TI kes-

kustelukomedian. Hän <in tiiman ajan moralisti,

joka jotenkin ankarasti julistaa siveellisiä aat-

teitaan ja sosiaalisia totuuksiaan yhteiskunnan
hajaannusoireita vaxtaan. — Vuden ajanjakson,

uunien lupaavien suuntien antama riemun tunne
ilmenee Sfeilhacin ja HalOvy'n epäkunnioitusta
ja nautinnonhimon pursuvissa tekstisepityksissä

Offenluir-hin operetteihin sektt Lubiehen iloisessa

vaud>-ville--a.

liiiniiuteenkin tieteelligijryg tunkeutuu vuosi-

dan keski|iaikkeilln. Tlii^on ja de Vignyn
«yrnltolismi. Tli*"- »lore de lianvllen (k. 1891) ja

f;aiitier'n loistelia.i leikittely loppu.soiniiuilla ja

[xiljennolln valmistavat uutta ilmaisumuoto. i.

Sen romanttista alkujuurta osoittaa Haude-
lairen (1821 07i ekhO<j|tineii ja voimakkaasti
pefMionnlliiien lyriikka. .Mutta yleensä ..parnasso-

loi«ten" runous on suuressa miliirin miiototai-

detta, jossa runoilijan »rna minä jää syrjälle ja

runo koettaa suuri-sa synilsdeis^a ilmentilä jtlrki-

periiiMmrti rnkennelliija filonofisia aatteita. L e-

conte de Msle n820-!l4, ks. t.) etsii muin.-
kreik. runoudesta ja traeediasta lähtökohtia
objektiivix-lliv ep;iiKT-'xin;illisellp taite<'lleen. Elä-

män epuvakai-iiu^. kaiken ikuinen vaihtuminen,
olioiden ja kansojen kulku elämilHtU kuolemaan

on katsuinukseua. joka innoittaa nu» hänen
iiiuotloii täydellisyyteen iiyrkiviit ja piiä.sevät

runukuvansiu Sully-1'nidlioiniiie (18S9-190T) ko-

rostaa filosofista piirrettä. Muodoiipalvonta

ainoana aatteena kohtaa II e rediä n ilS42-nril

.sonettirunoiidessa. jossa teknillinen kauneus näyt-

tää saavuttaneen ehdottoman täydelli.syyden.

90-luvun kera alkaa uusi ajansuunta. .Materia

listinen ajatus ei tyydylii eniiii; tavuitellaaii

uutta maailmankatsomusta. Kriitikko Kerdinaiul

Bruiiet i-re leimaa tilanteen sanalla ..tieteiden

vararikko". Keaktsioni pukeutuu monenmoisiin
muotoihin, yhteispiirleenä on ..idealistisuus".

.I.-K. II uv s ma ns is. 18481. joka romaanirunoi
lunsa alkukaudella oli edu.stauut ääriniiiistä natii

ralismia. piiätyy katolisuuden helmaan. Vierre

I.oti koettaa, viihennniillä iiienestyksellii. kulkea
samoja polkuja ; foiouard Rod y. m. julistavat

..uuskrislillisyyttä": Houreet, myöheiumiiUii kau-

dellaan, kannattaa kirkkoa voimana, joka lujan

järjestyksensä ja traditsioniensa arvovallan

nojalla kykenee antamaan vakuutta sekä yhteis-

kunnan että yksity'sen elämälle. Skeptillisenä

leikittelynä sovinnaisilla arvoilla esiintyy uusi

mielensuunta n. s. dileltantismissa. Ernest
R e n a n i.ssa (1823-92). joka valmistaa sille alaa,

yhtyy tieteellinen kulltiiiiri käsitykseen ratsio-

naalisen tieteen rajoituksesta johtaen hänet
hymyilevään ja hyväntahtoiseen suvaitsevaisuu-

teen; Anatole France (s. 1844) kohdistaa

ivansa selviöön tieteen ja kulttuurin «livallisuu-

desta. Jules L e m a 1 t r e n (k. 1914) impres-

sion-stisossa kritiikissä ilmeree ajanlienki vapau-

tuneena, .sensuaalisena leikinlaskuna siveellisistä

ja esteettisi.stii arvoista ; Maurice Barrös
on näitä lähellä minänpalvonnassaan (..la eulte

du moi"), niletlanlismin ironia ja efrotisnii

eivät kuitenkaan ole mikä.-in eliiniänkatsomus.

vaan ainoastaan tapa kat.sella elämäii. Milloin

elämiinkatsomukson tarve käy pakottavanimaksi,

etsivät he sitä eri tahoilla: Lenulilre ja Harrös
valtioll'sen natsionalismin ja kirkollisen oikea-

uskoisuuden aatteista, France sosialismista ja

antiklerikalismista. Kuvaavaa ajan mielialalle on

vihdoin se tavaton merkitys, minkä yhteiskunnal-

linen runous saavuttaa, niinpä esim. Zolan

miljöötä kuvaavissa romaaneissa yhteiskunnalli-

nen oh jelmallisuus huomattavasti kiirjistyy. —
Nämä erilaiset ilmiöt ovat tulleet näkyviin suora-

sanaisessa kirjallisuudessa. Runoudessa esiintyy

vasloiivalla tavalla ..symliolismi" ohjelmanaan
,,aatteen ilmentäminen maalanksellisilla ja musi-

kaalisilla inielenliikunnoilla". S t e p h a n e Ma 1-

1 a r m 6 (1842-98) edustaa tätä suuntaa kenties

enemmän nimellään kirn teoksillaan. Symbolis-

tisten runoilijaiii luku on lejrio : .lean Moröas

;

ftmile Verhaeren (s. 18.5,5) ja TTenri de

Iteffnier, jotka kumpikin kasvavat siitä irti;

.Mbert Samain. Franc'8 Vi<'-h'--(!riffin. jonka
elämäjlylistävä lyriikka on kehittynyt yhä syvä-

siiveli>eniiiiiiksi. Fernand Oreph, Stuart Merril,

Albert Mixkel. Robert de .Soiiza. samalla suunnan
eht(wtikko. j. n. e. Merkillilvin nimi on kuiten-

kin Paul Verlaine (1844 90). suuri runoi-

lija, jonka runouden molempina Uihleensnonina

on voimakkaasti aistillinen sekä uskonnollinen

tunne. Symbolismi merkitsee runouden rikastut-

tamista lavalla, joka muistuttaa roniantismia.

Kieli ja tyyli tulevat persoonallisemmiksi, musi-



1513 Ranskan Kongo 1514

kaalinen puoli herkemmäksi, monisäveleisem-
mäksi : halu saada esiin symboleja luo ne laajemmat,
iiiiköalat, jotka kohtaavat symbolisniiujälkeisessä
runoudessa, esim. m :me de Noailles'in persoonal-

lise.ssa lemmen- ja luonnonlyriikassa. — Natura-
lismin kokeet luo<ia uutta näytelmää olivat, paitsi

eräitä teok.^ii^i liikkeen valtaajalta — Zolan
.,Ther6se Raquin"', Henry Becquen (k. 1809) ..Le.s

corbeaux" (1882) ja „La parisieiine" — ajan-

jakson loppupuolella synnyttäneet kokonaisen
koulukunnan, joka ryhmittyi AndrS Antoinen
|>erustamau ..Thfiätre libre"n (1887-96) ympä-
rille: mutta paitsi voimakkaampaa aiheen pite-

lyä ja mutkattomampaa muotoa jäi saavutus ver-

rattain pieneksi. — Murroskauden näytelmäkir-
jailijoista Francois de Curel (s. 18-54) käsittelee

ajan siveellisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä
arvokkaalla ja hillityllä paatoksella; tämän ajan
mystiikkaan päin suuntautuva spiritualismi ilme-

nee kuolemantunteelle omistetussa ensi jaksossa
>r a u r i c e M a et e r 1 i n e- k in (s. 1862) näy-
telmiä.

Antinaturalistinen virtaus oli vuosisadan vaih-

teessa menettäni,-t voimansa vastustusliikkeenä.

Viimeisen vuosikymmenen osalla on koko joukko
erilaisia -ismejä, millään niistä ei liene erikoi-

sempaa merkitystä, ja tällä haavaa Eanskan kir-

jallisuudessa tuskin esiintyy mitään virtausta

tai mitään runoilijaa, jonka henkinen kantavuus
olisi yleisempää laatua. Romaanista ja runou-
desta s.iattaa kuitenkin sanoa, että eräitä merk-
kejä käsityksen syventymiseen, kirjallisen koneis-

ton yksinkertaistumiseen päin on ollut havaitta-

vissa, on syntynyt taholla ja toisella alkuperäi-

sempiä säveliä, herkempiä, sisäisempiä prob-

leemin asetteluja, esim. Francis J a m m e s'i n
bukolisessa runoudessa tai romaanin-sepittä-

jissä sellaisissa kuin Alphonse de Chateau-
briand tai Romain Rolland. 90-luvun keski-

paikkeilla näytti hetkisen siltä kuin kristil-

linen ajatus olisi voinut aiheuttaa uudestaan-
arvioimisen tähän suuntaan. Niin ei kuitenkaan
käynyt, ja joskohta sillä on ollut ja on yhä
edelleenkin merkityksensä, esim. Paul Ciaudelin
draamanmuotoisessa runoudessa, niin pätee kris-

tillisyys kirjailijain silmissä suuresti katsoen
etupäässä kurinpitokeinona ja kirkko hyödylli-

senä valtiollisena laitoksena; ei myöskään uskon-
nollinen oppositsioni katolista oikeauskoisuutta
vastaan, ..modernismi", ole toistaiseksi tuottanut
mitään sen erikoisempia tuloksia. — Barresin,

Charles Pögiiyn (k. 1915). Charles Maurras'n
y. m. tekemät yritykset muuttaa kansallis-

tunnetta, enimmäkseen natsionalistisesti kä-

sitettynä ja samalla kirkkoon vetoavana, kir-

jalliseksi tekijäksi eivät nekään yleensä ole

vieneet mihinkään taiteellisesti ratkaiseviin saa-

vutuksiin. — Selvimmin kuvastuu kirjallisuuden

nykyhetkinen tila teatterissa. Yhtenäistä, johta-

vaa aatetta ei ole. Teatterilla voi olla yhteis-

kunnallinen tendenssi, kuten Paul Hervieu'n
(s. 1857) ja Eugtoe Brieux'n näytelmissä; se

pohtii kevyin ja ironian värittämin vuorolausein
rakkauden moraalia Maurice Donnaylla ; se on
intoliimoista tragediaa Georges de Porto-Richen
komediassa; siihen sekoittuu kernaasti pisara

tunteellisuutta, kuten voi sanoa olevan laidan
Tristan Bernardein psykologisessa farssissa ; se

on loistavaa säetaituruutta ja antiteettista älyä

Edmond Rostand'illa (s. 1868), sensatsioninäytel-
mää Henri Bernsteinillä. Yleensä voi ran.sk.

teatterin, liuoiimatta teknillisestä täydellisyydes-
tään, sanoa liikkuvan pinnalla; suotta ei ole sen

tätä nykyä kenties kuv;uivim[>ana muotona .se

uusi uäytelmälaji. .,1a eom6die-faroe", joka on
kehkeytynyt viimeisinä 15 vuotena ja jonka käte-
vimpänä edustajana on kirjailijayhtiö Robert de
Flers ja Gaston de Cailiavet. — Siten esiintyy

nykyhetken r. k. kirjavana moninaisuutena vir-

tauksia ja pyrintöjä — on lähellä se ajatus, että

paraikuisel tapahtumat kenties voivat luoda
yhteyttä moninaisuuteen ja synnyttää johtavan
aatteen ; ei ole aivan mahdotonta, että Henri
Bergsonin filosofiasta aikanaan tulee sellai-

nen uusi katsantotapa, josta uusi sisällys voi

puhjeta esille — kenties nämä eri tekijät yhteis-

vaikutuksessa tuottavat uudistuksen tälle van-

halle kirjallisuudelle, joka niin usein, niin ihme-
teltävällä elinvoimalla on itsensä uudelleen nuo-

rentanut.

[Gustave Lanson. ..Histoire de la litterature

frangaise" (1895. useita laajennettuja painoksia),

Petit de Julleville y. m., ..Histoire de la langue

et de la litterature frangaises". I-VIII (1896-99).

Gustave Lanson. ..Manuel bibliographique de la

litterature frangaise moderne 1500-1900". I-TV

(1909-12), Robert Federn. ,,R6pertoire biblio-

graphique de la litterature frangaise des origines

ä 1911..." (1914). Hugo P. Thieme. ..Guide

bibliographique de la litterature frangaise de 1800

ä 1906" 1 19071.] O. H-n.

Hanskan Kongo (ransk. Congo fratigais,

v:sta 1910 virall. Afrigue eguatoriale frangmse

= Ranskan Ekvatoriaali-Afrikka),
Ranskalle kuuluva siirtomaa Keski-Afrika.ssa.

ulottuu Guineanlahden itärannikolta Kongoon,

Uliangiin ja Mbomuun. sekä näistä pohjoiseen

Tsad-järven pohjoispuolelle Saharan etelärajalle;

1911 R. K;sta Saksalle annettiin laaja alue,

joka Kamerunista ulottuu etelään ja itään, kah-

dessa paikassa koskettaen Kongoa ja Ubangia

ja siten erottaen R. K:n kolmeen osaan;

1.439,000 km=, 9.800.000 as. (1912; 1907 1.733.900

km-. 10 milj. as.). — Rannikko on eheää (poik-

keuksia Gabunin-lahti. Lopezin-niemil. alavaa,

paikoitellen rannikkolaguuneja; rannikolta maa
penkereittäin kohoo rannikon suuntaan kulke-

vaan, vanhoista aineksista syntyneeseen Kristalli-

vuoristoon päin (Magoba 1.200 m yi. merenp.),

jonka takana alkaa 300-450 m korkea, hiekka-

ki\-estä mucdostunut ylätasanko. — Joet laske-

vat Guinean-lähteen (Ögcve. Kuilu), Kongoon (Li-

kuala), Ubangiin, Mbomuun ja Tsad-järveen

(Sari) . .Jokien kulkukelpoisuutta vähentävät

.suupuolella olevat kosket (ks. Kongo 1.1. II-

ma.sto kuuma (Gabunissa keskilämpö +25°-

-}-26°C). rannikolla sangen epäterveellinen ja

kostea. Kaksi sadeaikaa, pitempi helmi-huhtik.,

lyhyempi loka-marrask. Kasvullisuus etelässä

troopillisen rehevää aarniometsää, sisämaassa

vaihtuen puu- ja ruohosavanneihin. — Eläimistö

on vielä koskematonta; elefantteja, leopardeja,

virtahepoja, krokotiileja, gorilloja, simpansseja

y. m. tapaa runsaasti. — Asukkaat Kongon alueella

ja rannikolla ovat neekereitä (fan. mpangve, ba-

kelai, bateke. ubangi. niam-niam) . joiden jou-

kossa Ogoven eteläpuolella olevissa aarniomet-

sissä asustaa vaaleaverinen obongo niminen
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kUpifikaniia «pituus l.iil.ti in). Pohjoisessa ou

hm- .-itä. tulbeja ja araliiiilaista seka-

ka: i ovat eiiimmilkseeu niuliamettihiisia

(K > rauiiikoL neekerit pakanoita)

j» iieet useita laajoja valtakuntia

^\ . jolavastoin Koniron uevkerit

ov.i • lukeniattouiiiu toisistaan riip-

pani iumi..;. rajakuntiin. Alkuasukkaat vilje-

levät mauiokkia. banaaneja. niaapähkinJiittt,

m^..., . 1 ,,-.,ij sekä eurooppalaisten plantaaseilla

k.i lota. vaniljaa y. m. Kultaa, vaskea,

r»;.; :..... Y. m. tavataan. Laajojen alueiden

kauppa- y. m. oikeudet on luovutettu komppa-

nioille (joita 1Ö04 oli n. 40). Vaikeat liikenneolot

ehkäisevät »isänuian kehitystä. Vienti (kaut-

sukki. norsunluu, palmuiiljy. jalot puulajit, kahvi,

kaakao, kopaali) 1912 arvoltaan 20.» milj., tuonti

(puuvilla- ja nietalliteoksia. juonia- ja ruoka-

tavaroita) 20.1 niilj. mk. Satamissa itiirkeimmiit

Cape Lope/ ja Libreville) selvitettiin 1911 O,»

milj. rek.ton. Postitoimistoja 30. siihkölenniltiu-

linjojn 3,602 km (lOtli. — Siirtomaata johtaa

kenraalikuvernööri, jonka rinnalla ou neuvosto.

Kenraalikuvernöörin alaisina ovat Gabunin, Keski-

Kongon sekä Ubangi-.^^^ariTsadin piirien vara-

kuvernöörit. Pääkaupunki Brazzaville, Siirto-

maan tulo- ja menoarvio v :lle 1913 päättyi 5,

s

milj, nik:aan. Velka G.j milj. mk. .Jokaisella pii-

rilli on lisäksi oma rahavarainhoitonsa ; niiden

tulo- ja menoarvioiden yhteissumma oli T.j milj.

mk. Siirtomaan hyväksi Ranska 1914 suoritti

10.4 milj. mk. — Historia. Portugalilaiset löysi-

vät Gabunin «eudun 1470 ja rupesivat pian

^«ieltäkäsin harjoittamaan vilkasta orjakauppaa.

Ranskalaiset saivat jalansijan Gabunin suussa

1839, 10 v. myöhemmin sinne perustettiin Libre-

Tille. Seur.
' vuosikymmenillä tutkittiin (Du

Cbaillu. Savorpnan de Braiza) ja vallattiin ran-

nikkoseutu ja Konpon alue sekä 1890-luvulta ai-
;

käen Tsad-järven seutu. Viimeinen rajasopinuis

tehtiin 1911 Saksan kanssa, jolloin tälle liyvi-

tykseksi myönnytykHi>.tä Marokko-kysymyksessä
luovuteltiin alussa mainittu alue. E. E. K.

Banskan Länsi-Afrikka (ransk. Afrique oc-

cidentalc finnrinni). kenraalikuvernöörin alainen

hallinnollinen alue. joka käsittää kaikki Rans-

kan I-iinsi .\frikas..a clevat siirtomaat: 3,922.900

km», 11,620,000 as. ilOll), joista 8.9.57 euroop-

palaista (näistä 7.320 ranskalaista). Siirtomaat

ovat nyk. Senepal, Ranskan Guinea,
Norsunluurannikko. D a h o m e y, M a u-

r e t a n i a, VI äS enepal ja Nipcr ynnä
Ni perin sotilasalue. Kenraalikuver-

nööri OJiuu Dakarixsa. R. L.-A:n tulo- ja meno-
arvio v:lle 1011 päättyi 20.i milj. mk:aan, li-

ft8k.ii Ran-ka suorittaa suuria summia, etupäiissä

sotila-tnienoihin. 1914 24,i milj. mk. R. L.-A:n
velka 1912 oli 1.56. i milj. mk. Sotavoima 9,000

mieitt&, joista 2.000 eurooppalaista. — .Siirto-

maiden yhteenlaskettu tuonti 1912 oli arvoltaan

135,1 milj., vienti 118.t milj. mk. — Jokaisella

•iirtomaalla on oma hallintonsa, etunenässä vara-

knvTiifiiiri 'MuuretaniasHa asiamies) ja oma
rahavuraiiitioitonsa. E. E. K,
Banskan Mauretanla, Ranskan Länsi-.\frik-

kaan knnldvri >.iirl'im>(a .'spne^-alista pohjoiseen

8.i' ;i jn Allaniin valtameren vä-

li -:m'. 2.')O.OiK)-fiOO,000 as., joista

llH..n... |. .:rii.-;ii..lffli'.ia maurej». - R, .M. on suu-

rimmaksi osaksi aroa ja erämaata. — It. M:u
ranskalaiset julistivat suojelusalueeksi vasta

190;i; taisteluita paimeutolaisten kanssa onniin-

omaa. Hallinnon etunenässä on a.siainies. Siirto

maan tuloarvio ville 1914 päättyi 1.: milj., meno
arvio !.•< milj. mk :aan.

Bnnsknu Soninliinna (ransk. l/omalie (nm-
laisc. myös Völi (ruiiiuisc des Somalix; ennen
Obok) on Punaisen-mereu suussa, Adenin-läh-

den länsirannikolla Tadzura-lahdeu ympärillä:

120,000 km», 208,100 as. (1910).
—

" H, S, on

enimmäkseen sateetonta kumpuista tasankoa. Ai

noa kelvollinen satama on Dzibuti Tadzuralah-
den etelärannalla. Rautatie Dzibiiti'sta Hara-

riin Abessiiniassa; R. S:n rajojen sisäpiiolelhi

siitä on 246 km. Laajan abessiinialaisen alueen

läpikulkumaana R. S :11a on vilkas ulkomaan-
kauppa. Tuonti (puuvillatavaroita, sokeria, rauta-

tavaroitJi) arvoltaan 32.1 milj. mk. (josta Abessii-

niaan menevää 19.4 milj, ink:n arvc^sta), vienti

(kahvia, vuotia, norsunluuta) arvoltaan 19,j

milj, mk. (.Vbessiinian tavaroita 19, i milj. mk:n
arvosta; 1912). Yli kymmenen höyr\ laivayhtiön

alukset käyvät Dzibuti'ssa. -^ Hallinnon etn-

nenässä on kuvernööri, jonka rinnalla neuvosto.

Piiäkaupunki Dzibuti. — Suezin-kanav:in valmis-

tumi.sen johdosta Ranska tahtoi saada jalansijaa

Punaisen-mereu suussa, ja 1862 Ranska hankki
itselleen muutamien heimojen suojelusoikeuden

:

vasta 1883 Ranska nimellisesti valtasi alueen,

E. E. K.

Ranskan Sudan, ent. ransk. siirtomaa-alue

.•\irikassa. jaettiin 1899 Senegal. Ranskan Gui-

nea, Norsunluurannikko ja Dahomi>v nimisiin

siirtomaihin (ks. n,).

Ranskan vallankumous ks. Ranska, liisto-

riii.

Ranskan Ylä-Senegal ja Niger ynnä N i-

porin s o t i 1 :i s a 1 u e. Hanskan LSnsi-.-\frik-

kaan kuuluva siirtomaa, käsittiiä laajan sisämaa-

alueen Saharan eteläpuolella Senegalin yläjuok-

sulta Nigerin yli Tsad-järvestä pohjoiseen päin

vedetylle viivalle a-sti 1. suuren osan Länsi-.Su-

dania; 2,160.400 km». .'>.5-6 milj. as., joukossa

1.112 eurooppalaista (1911). Piunanmnodostnk
scsta, ilmastosta, kasvullisuudesta, väestöstä ks.

.Sudan. — Hallinnon etunenässä on vara-

kuvernööri, jonka alaisena välittömästi on so-

tilaspiircihin jaettu Nigerin sotilasalue: tämä
käsittää osan Nigerin mutkan sisäpuolella ole-

va-sta maasta. — Siirtomaan tulo- ja menoarvio
v:lle 1912 päättyi 8.i milj. mk:aan. — Tuonti

(puiivillateoksia. ravintoaineita, rauta- ja me
tallituvaroita) arvoltaan 17.s milj,. vienti (maa-

pälikinöitii, karjaa, kautsukkia. vuotia, villaa)

3,, milj. mk. (1911). — Rautatie (.ISg km) Sene-

galin rann:(lta Kayesista Kulikoroon Niperiii

varrella; molempien päätepaikkojen ala))uolella

alkaa liöyryalusliikenne. Sälikiilennätinlinjoja

6,520 km (1912). — Siirtomaa muodostettiin 1904

Scnepambian. Nigerin ja sotilastcrritoreista.

E. E. K.

Ransuuni (ruots. runnon. < ransk. jnjifon),

piiiväiiannos (merellä, sotaväessä).

Ranta ks, li a n n i k k o.

Rantaharakka i IltrmatoTpua oslralegua) on
kdiinilsidi iieimoon kuuluvan sukunsa ainoa

meikäläinen laji. R. on n. 42-40 cm pitkä, päältä

vleensä musta, alta valkea, nokk;i, koivet ja
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kz
HaDtaharakka.

silmäluomien reunukset ovat punaiset. Pesii kaik-
kialla sopivilln paikoilla merenrannikoillamme,

esiintyy vain poikkeus-
tapauksissa sisävesien
rannoilla. Levinnyt pit-

kin Euroopan ja .\asian

pohjoisia rannikoita Itil-

merestä ja Pohjanmerestä
Kamtsatkaau ja Amuriin
asti, samoinkuin Grön-
lantiin ja Islantiinkin.

Talvimatkoilla Keski-Afri-
kan ja Etelä-Aasian ran-

noilla. R. rakastaa ki-

vikkorantoja, pesii hietikolle, laskien kivien vä-

liin 3-4 suurehkoa, ruskeanharmaata, musta- ja

harniaatäpläistä munaa. Luonteeltaan r. on arka,

ääni kimakka vihellys. Elää rantojen pikku-

eläimistä.
"

E. W. S.

Bantajärvi ks. Laguunit.
Rantakaali ks. H o n c k e n e y a.

Rantakana (Ralltts aquaticus) on liejukanan

heimoon (vrt. Liejukanat) kuuluva 27-31,5

cm:n pituinen kahlaaja, väriltään harmaanrus-
kea, raustatäpläinen, alta tummempi vaalein

poikkijuovin. Suomessa hyvin harvinainen, vain

kolmesti saatu (Helsingissä, Mietoisissa, Hami-
nassa), Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä Keski-
Aasiassa yleinen. R. asustaa suoseuduilla ja ve-

sien rannoilla kaislikoissa, liikkuu öisin, elää

hyönteisillä ja madoilla, ehkä siemenilläkin. Pesä
heinämättäällä. pitkähköjä munia 8-12.

E. W. S.

Rantakarikko, merien ja suurempien järvien

rantoja kiertävä kivikko, joka on syntynyt si-

ten, että aallot ovat heittäneet kiviä valliksi mää-
rättyyn korkeuteen vedenpinnasta ja samalla
huuhtoneet mukanaan kaiken hienomman ainek-

sen. Kivet ovat yleensä jokseenkin samankokoi-
sia ja enemmän tai vähemmän pyöristyneitä,

i

Talvella jäänpuri-stuksen ja keväällä ahtojään I

vaikutuksesta työntyy rannalle suuriakin kivi-
j

lohkareita, ja paikoin saattaa jää täten olla

päätekijänäkin r:n syntymisessä. Kaukana sisä-

maassa avonaisilla vuorenrinteillä sijaitsevat r :t

ovat varmoja todistuksia siitä että meri on mui-
noin ollut nykyistä korkeammalla (ks. Kanta-
merkit). E. Unen.
Rantakukka ks. L y t h r u m.
Rantakuovi, harmaa r. (Terekia einerea),

pitkänokille iks. Pitkänokan sukul sukua
oleva, n. 21-22 cm :n pituinen, selkäpuolelta har-

maa, mustatäpläinen, alapuolelta valkea, ranta-

sipiä muistuttava kahlaaja. Suomessa r. on huo-
mattu vain Oulun ja Kokkolan välillä Pohjan-
lahden rannalla, pesivänä ehkä kymmenen kertaa.

Pesii Pohjois-Venäjällä ja Aasian pohjoisosissa,

hietaisilla, pensaikkoisilla paikoilla. E. W. S.

Rantakurmitsa (Squatnrola [Charadrius] squa-

tarohi ) on Suomessa vain muuttomatkoilla har-

voin huomattu. Muista kurmitsoista r:n erottaa

helposti m. m. siitä, että sillä on pieni taka- ,

varvas, jommoista millään muulla lajilla el ole.

Koko on hiukan suurempi kuin tunturikurmitsan,
tätä r. muistuttaa höyhenyksessäänkin : selkä-

puolen täplät vain ovat valkeita ja kainalo-

höyhenet mustia. K. pesii kaukana Pohjois-
j

Ameriikan pohjoisosien ja Taimyrin seudun tun- 1

tureilla.
"

E. W. S. l

Rantakylän puutarhakoulu, per. 1899. toimii
Rantakylän verotilalla (omistaja 191.5 agronomi
Hugo F. Lassas) Mikkelin pitäjäs.>ä 5 km länsi-

lounaaseen Mikkelin kaupungista. Suuresti suo-
sittu ou R:n mukaan nimensä saanut omenalaji
(myös ..Grenmanin omena").
Rantala, Pirttipohjan entisen lahjoitusmaan

kantatila Ruskealan pitäjässä Vahvajärven ran-
nalla. Mainittu lahjoitusmaa oli osa niistä tiluk-

sista, jotka 1760 annettiin kreivi A. Buturlinille,
ja jotka oltuaan sittemmin eri käsissä joutuivat
veljeksille F. ja S. Gromov. Näiltä joutui Pirtti-

pohja 1850-luvulla liikemies Borisoville. joka pe-

rusti R:n kartanon, ja häneltä G. W. Fabri-
tiukselle, jolta valtio 1874 lunasti lahjoitusmaan
lampuotitilat (1'/, manttaalia. 1,877 ha). R:n
kantatila on sittemmin ollut eri omistajilla; nyk.
(1915) se on raaanvilj. V. Nordlundilla. A. Es.

Rantalöytö on sellainen m e r i h y 1 k y 1.

merenajo (ks. t.). joka tavataan rannalle
ajautuneena, ja se joutuu, jollei omistaja ilmoit-

taudu, niinmuodoin kruunulle, .sittenkuin pelas-

tuspalkka ja -kustannukset on vedetty pois. vrt.

Laivalöytö. El. K.
Rantameri 1. r a n n i k k o m e r i ks. Meri.
Rantamerkit, geol., yhteinen nimitys erilai-

sille muodostumille, jotka samoinkuin nykyisellä-

kin rannikolla ovat syntyneet aaltojen vaikutuk-
sesta, mutta sijaitsevat usein kaukana sisämaassa
ja korkealla merenpinnasta, ollen siten varmoina
todistuksina siitä, että merenpinta muinoin on
ulottunut ainakin niiden tasalle saakka. Ne ovat
pääasiallisesti joko kasaantumisen tai ku-
lutuksen aikaansaamia. Edellistä laatua ovat

mukulakivi- ja hyökysoravallit, jotka

kiertävät vuorien ja vaarojen rinteitä. Mukula-
kivikko, jossa usein on suurempiakin lohkareita,

saattaa olla niin laaja, että sitä nimitetään kivi-
pelloksi eli kivimereksi lesim. Suur-
saarella) . Kulutuksen kautta on syntynyt pen-
kereitä, jotka useimmiten ovat leikkautuneet

löysiin maalajeihin, mutta joskus kiinteään kal-

lioonkin. Näiden r:n yhteydessä on moreeni

usein tasoittunut, huuhtounut pinnaltaan kar-

keaksi puhtaaksi soraksi ja siihen alkujaan hau-

tautuneet kivet pistävät esille: onpa paikoin

kaikki irtonainen aines huuhtoutunut pois. niin

että puhdas kallio on paljastunut. Kun tällaiset

r :t loppuvat määrätyssä korkeudessa, esim. jonkun
penkereen tai mukulakivivallin kohdalla, ja var-

sinkin jos moreeni sen yläpuolella on koskema-
tonta, savensekaista, niin voidaan tätä tasapin-

taa pitää merenrajana. jota ylemmäksi
meri ei ole kohonnut. Erikoisen selvät r :t muo-
dostavat muinaisen meren rantaviivan. Sen

ei tarvitse olla vaakasuorassa, sillä maan kohotessa

se on kallistunut, kuten pitemmälti seurattavia

rantaviivoja punnitsemalla mitattaessa onkin ha-

vaittu. Eri korkeuksissa sijaitsevien rantavii-

vojen kaltevuus on lisäksi eri suuri, johtuen no-

peammasta tai hitaammasta maankohoamisesta
kullakin vaiheella. E. il-nen.

Rantamuuri ks. Silta.
Rantaneula ks. Kivennuoliaiset.
Rantaoikeus. Keskiajalla katsoivat rantaseu-

dun asukkaat oikeudekseen ryöstää haaksirikkou-

tuneen, rantautuneen laivan, vaikka sen miehistö

olisikin pelastunut. Tämän r;n kielsi pohjois-

maissa vasta Kristian II v. 1521. El. K.
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Bantankja. kuivalla maalla, usein kaukana
nykyisesta rannalta oleva, eutis^u vesirajan

merkki ks. K u n t :i m e r k i t.

Bantasalmen kihlakunta kSsittäU Ranta.snl-

taen, K ^au. Sitämiufriii. Keri-

mSen ~ -vosken ja Ileiniivedoii

ki: 1. l'uita-ala (maata) 4.$83,t

ki s 01,901 henkeä (= 10,. 1 :t;i

km- ;.i .-..•M! .

Kantasalmen tuomiokunta kiisittäu seuraa-

vat o ktiriijäkuutaa : 1. Ruutaj^almi ja Kangas-
lampi: 2. Heinävesi: 3. Säiiminki. Viipurin hovi-

oikeuden alainen.

Bantasalmi. 1. Kunta. Mikkelin 1.. Bauta-
salmen kihlak.. Ranta-^almen-Kangaslamniin ui-

misniiesp. : kirkolle Rantasalmen rautatiease-

malta 7 km. Pinta ala "oS.i km', josta viljeltyä

maata ilOlOi 12.072 ha (siinä luvussa luonnon-
niityt 7.097 ha. viljaakasvava kaskimaa 43.» ha,

puutarha-ala 14.: ha). MauttaalimäurU 90.iim, ta-

lonsavuja 453. torpansavuja 309 ja muita savuja
75 (19071. 9.158 as. Il913i: 1.830 ruokakuntaa.
joista maaDviljelystli pääelinkeinonaan harjoitta-

via 1.267 (1901). 1.017 hevosta. 4.973 nautaa
(1911). — Kansakouluja 9 (1914). Säästöpankki.
Kunnanläiikäri. Apteekki. Kunnansairaala. —
Teollisuuslaitcksia : Rantasalmen osuusmeijeri:
Oravin saha (seisauksissa). — Kotiteollisuutena

(jo vanhemmilta ajoilta alkaen) harjoitetaan run-

saasti piippujen, tupakkakukkaroiden ja rukkas-

ten valmistamista. — Historiallisia muistoja:
Parku mäen iks. t.) taistelupaikka: Haapa-
niemen ent. sotilaskoulu (ks. Haapaniemi 2i.

— Vanhoja kartanoita : Rantakartano. Putkisalo,

Kupiala. .Skcpila. Haapaniemi. Pyyvilä. Vaaher-
salo, Parkku. — Ke.säisin laivalilke Mustanlah-
den laituriin, josta 3 km kirkolle. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen. Savonlinnan hiippak.. Sa-
vonlinnan tuomiorovastikuntaa: muodostettu Ju-
van ja Sääminpin pitäjien osista, mainitaan l.').i4

SSSminkiin kuuluvana kappelina, tuli omaksi
kbrakunnaksi kunink. käskykirjeellä 6 p:ltä

»yysk. 1578. R:een ovat aikoinaan kuuluneet seu-

raavat njk.vjään itsenäiset khrakunnat: Heinä-
vesi I kappelina) ja Kanpaslampi {rukoushuone-
kuntana, sittemmin kappelina). — Kirkko tii-

lestä, rak. 1900-04. Vanha 1741 rakennettu puu-
kirkko purettiin 1904. — 3. Rautatieasema
(V 1.), Savonlinnan-Pieksämäen ratao.salla, 36 km
Savonlinnasta. 09 km Pieksämäelle. Aseman
etäisyy, P>:n kirkolta 7 km. L. U-nen.
Bantasappi k.s. Erythriea.
Bantasinappi, m e r e n r a n t a s i n a p p i. ks.

C a k i 1 e m a r i t i m a.

Rantasipi /Aclitia /TringoidesJ hypolcuciul
kuuluu viklojen heimoon. Se on verraten pieni

(19-21 cm) kahlaaja, selkä-

puolelta ruskeanharmaa, me-
talliliolitoinen. kurkusta rin-

nalle ja vatnapuolelle valkea.

.Saneen yleinen koko Suo-
messa, varsinkin eisUvesien

rannoilla, mutta myös meren-
rannikoilla vaikka harvinai-
sempana. Pesii koko Euroo-
passa, Pohjois- Aasia.ssa ja

<'irönlaDni»»a. Asustaa kivikko- ja sorarannoilla,
[»•»4 tav. Kan(.'en kaukana rannasta, metn&HnH
{K-nuiden jn varpujen alla. Munia 4. linnun pie-

Raauuiipi

neen kokoon verraten kovin suuria i3.'>-40 mm
pitkiä), vaaleanharmaankeltaisia. mustanruskea-
ja tuhkaharmaatiipläisiä. Ääni valitteleva. R. muut-
taa talveksi .\frikkaan ja Intiaan. E. 11'. S.

Santatörö Klubio fliivintilis). 13-18 om pitkä,

siiikikaloiliin kuuluva rakkosuinen, jonka ruumis
on pitkäveteinen, liereähkö. isosuomuinen. turpa
kaksiviiksinen. VUri päältä nuistanharniaa.

vihreäpilkkiiinen. kupeet hopeanhohlavat, ala-

puoli vaikeahko. Tavataan suurimmassa o.sassa

Eurooppaa sekä LUnsi-.\asiassa. Meillä merenran-
noilla ja jokien suissa Etolä- ja Lounais-Suomessa,
saatu myös ylempää lukuisista joista ja useista

järvistä, m. m. Ivaatokasta, pohjoisin löytöpaikka
Vaasa. R. asustaa mieluimmin kirkkaa.ssa veilessä

hiekkapohjalla, missä se u^eiu aivan matalalla
pysyy pitkät ajat liikkumatta. Syö sekä kasvi-

aineita että kaikenlaisia pikkueläimiä. Liha
hyvää. /. V-».

Bautavalli, .1710?., meren tai järven rannalle
aaltojen heittämä mukulakivi-, sora- tai hiekka-

valli. Se saattaa m.vöskin olla melkein kokonaan
simpukoiden kuorista muo<Iostunut (kuori-
sora s ä r k k ä).

Rantavehnä ks. E I .v m u s a r e n a r i u s.

Rantaviiva, mnant., maan ja meren todelli-

nen, yksityiskohtainen rajaviiva. Se on aina ia

luonnollisesti etenkin rikkonaisilla rannikoilla

paljoa pitempi kuin mantereen kaavamainen
rajapiirre n. s. rannikkoviiva.
Rantavyöhyke ks. L i t o r a a 1 i v y ö h y k e.

Rantsila (myös Ranttila: ruots. Frant
sila). 1. Kunta. Oulun I.. Sälöisten kihlak.,

Paavolan-Rantsilan nimismiesp.; kirkolle Ruukin
asemalta 37 km. Lapin asemalta 38 km ja Limin-
gan a-semalta 42 km. Pinta-ala 633.» km', josta

viljelt.vä maata (1910) 8.356 ha (siinä luvussa

luonnonniit.vt 6,475 ha). Manttaalimiiärä 35'/»,

talonsavuja 202, torpansavuja 70 ja muita sa-

vuja 9 (1907). 3.639 as. (1913): 707 ruokakuntaa,
joista maanviljel.vstä pääelinkeinonaan harjoitta-

via 347 (1901). 454 hevosta, 2,460 nautaa (1911).
— Kansakouluja 5 (1914). Säästöpankki. .Apteekki

(haara-apt.). — Teollisuuslaitoksia: Nivankosken
saha ja mvUv o.-.v. : Kirkonkylän, Sipolankylän
ja Mankilankylän osuusmeijerit. — 2. Seura-
kunta, konsistorillinen, Kurpion hiippak., Raa-
hen rovastik. Perustettu 1671 Saloon kuuluvaksi
kappeliksi: .Siikajoen tullessa itsenäiseksi seura-

kunnaksi 1689. siirrettiin R. siihen kuuluvaksi

kappeliksi ja vihdoin erotettiin omaksi khrakun-
naksi keis. käskykirj. 14 p:ltä tannnik. 1873

(ensimäinen vakinainen khra v:sfa 1890). —
Kirkko puusta, rak. 1785. korj. perinpolijin 1907.

L. U-nen.
Rantzau f-lsauj. kuuluisa holsteinilainen

aatelissuku, joka mainitaan jo 1000-luvulla ja

josta useat jäsenet ovat tulleet kuuluisiksi Tans-

kan historiassa. Merkitt.ävimmiit ovat seuraavat.

1. .Johan R. (1492156.'r). oli liLsnä \Vormsin
valtiopäivillä, jolloin omisti luterilaisen opin:

vaikutti ratkaisevasti Kristian in:n kohottami-

seen valtaistuimelle, voittaen hänen vastusta-

jansa ja valloittaen Kööpenliaminan. Tuli sit-

ten Slesvipin ja Holsteinin käskynhaltijaksi. V.

1559 hän oli piiällikkönä ditmarskilaisia vastaan

ja pakotti heidät alamaisuuteen.

2. Henrik R. (1526-98), edellisen poika, tuli

1556 .Slesvigin ja Holsteinin käskynhaltijaksi,
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joua viiilettäkymiiientä vuotta uutterasti toimi

niidcu menestykseksi; oli 1570 ruuhansovittajana
Siottiuissä. Hän oli tunnettu rikkaudestaan,
mutta myös kirjallisista ja taiteellisista harras-

tuksistaan, lian rakennutti useita linnoja, joita

koristi veistokuvilla ja maalauksilla, perusti kir-

jastoja, oli laajassa kirjeenvaihdossa ruhtinaiden,

tiedemiesten ja kirjailijain kanssa ja esiintyi it-

sekin kirjailijana; harrasti myös astrologiaa.

3. Daniel R. (1529-69), soturi, saavutti mai-

neensa Pohjoismaiden seitsenvuotisessa scdassa,

jossa voitti Jaakko Hä.steskon Axtornan luona

1565 ja 1567 teki kuuluisan sotaretken aina Itä-

<;öötanmaahau ja Södermanlantiiu ;isti. Varber-
gin piirityksessä 1569 hän sai kauuunauluodista
surmansa.

4. Schaek Karl R. U"l"-92), R.-A.scheber-

gin kreivi, tuli 1767 komentavaksi kenrsvaliksi

Norjaan ja 1770 ministerineuvoston jäseneksi,

mutta jouduttuansa sitten riitaan Struenseen
kanssa hän otti tehokasta osaa tämän kukistuk-

seen. Hän tuli silloin sotakollegin johtajaksi,

mutta sai. jo vuoden jälkeen eron; eli loppuikänsä
enimmäkseen Etelä-Ranskassa. K. G.

Ranua (myös Ranuanjärvi). 1. Pudas-
järven. .Simon ja Rovaniemen sydänmaista yhdis-

tämällä muodostettava uusi khrakunta (sen. päät.

7 p:ltä marrask. 1S99), kirkkonpaikkana R:u
kylä Ranuanjärven rannalla Puda-sjärven pitä-

jässä. — 2. Metsänhoitoalue Iin tarkastuspiirissä,

käsittää pohjoisosia Pudasjärven pitäjästä.

Ranula. kielen alla joskus esiintyvä, synnyn-
näinen rakkulamuodostus.
Ranunculacese, suuri kaksisirkkaisheimo Po-

/i/ca?7>icn'-parveäsa. Kaksineuvoinen kukka useim-

miten säteittäinen, kehä sikiäisalainen. Verhiö
usein terämäineu. teriö silloin usein puuttuva t.

omituisiksi mesikätköiksi muuttunut. Heteet moni-
lukuiset, sikiäisalaiset, emien luku myös usein

suuri. Hedelmä tav. erikoppinen pähkylä. Kor-
vakkeettomia ruohokasveja. Hyönteissuosijoita.

Taloudellinen merkitys pieni. Monessa suvussa
kauniskukkaisia koristekasveja. Tunnetuimpia
sukuja Aconitum (ukonhattuK Actcea (konnan-
marja). Adonis, Anemone (vuokko), Aqiiilcgia

(akileia), Caltha (rentukka). Deliihinium (kukon-
kannus), Helleborus (jouluruusu) . Nigeliä (neito),

Pceonia (piooni), Ranunculus (leinikkoi. Trollius

ikullero). A". L.

Ranunculus, 1 e i n i k k o. suuri Ranuncu-
iaccoe-heimon suku. Kelta-, harvemmin valkea-

kukkaisia, tav. liuskalehtisiä ruohoja. Jleillä 18

lajia. Xiittyleinikko (B. acer), aho-1.
(R. polyanthemos) ja a r o-l.

(R. anricomus) kasvavat koko
maassa niityillä ja pien-

tarilla, ensinmainittu hyvin
ylei.senä. Pelloilla ja kos-

teilla paikoilla on yleinen lon-

kerollinen s u i k e r o-l. (B. re-

pcnsj. Rannoilla kasvaa ylei-

sesti hyvin pieni r a n t a-1. (R.

*reptaiis) ja paikoitellen Etelä-

ja Keski-Suomessa puroissa ja

rannoilla vedessä komea, '/s-

1 Va ni korkea, suikealehtinen,

suurikukkainen jok i-1. (R.

Utigua). R.-sukuun luetaan

Niiitylelnikko. tav. maapähkinä (B. fi-

Jarvisarkin.

caria 1. Ficai-ia rerna), ks. t. Lapissa on
useita pieniä, hyvinkin kauniskukkaisia lajeja.

Batrachium-a\A-
suvun 4 lajia,

joista järvi-
sätkin (R.

aquuliltsj on ylei-

nen varsinkin
Keski- ja Pohjois-

suomessa, ovat
kaikki valkea-

kukkaisia vesi-

kasveja, joillii on
tupsumai.set vesi-

ja useimmiten muuuamai.set kellumalehdet.

K. L.

Raoul-Rochette /ruH7 insr'lj. D (5 s i r e (1790-

1854), ransk. antiikkisen muinaisuuden tutkija.

Pääteokset: „Monuments infdits d'antiquit6
figuree grecque. ötrusque et romaine" (1828);
,,Peiutures antiques iugdites" (1836).

Raoult [rau'lt], Francois Marie (1830-

1901), ransk. kemisti, oli kemian professorina
Grenoblessa v:sta 1867. R:n tutkinuikset kosket-
televat pääasiallisesti fysikaalisen, erikoisesti

lämpö- ja elektrokemian aloja. Tärkein tulos R:n
tutkimuksista oli sen lainmukaisuuden keksimi-
nen, mikä vallitsee liuoksien kiehumapis-
teen ylenemisen ja jäätymäpisteen
alenemisen sekä liuotetun aineen m o 1 e k y-

laaripainon välillä. Samassa liuotti-

messa ja käyttämällä yhtä suuria määriä on ni-

mittäin kahden eri aineen aiheuttama muutos
näihin pi.steisiin suoraan verrannollinen ainei-

den molekylaaripainoihin. Kun toisen moleky-
laaripaino tunnetaan, niin voidaan se siihen ver-

raten määrätä toisellekin aineelle. Se, että elektro-

lyytit tekevät poikkeuksen tästä säännöstä, oli

välillisesti yhtenä syynä elektrolyyttisen disso-

siatsioniteorian keksimiseen.

E. Unen.
Rapakivi, geol. Kansankielessä tarkoitetaan

r :llä kaikenlaisia vuorilajeja, jotka helposti ra-

pautuvat soraksi. Petro-

grafisena terminä r. o j

sitävastoin saanut määrä
tyn merkityksen ja joutu-

nut tässä merkityksessä
kä}-täntöön vieraskielises-

säkin tieteellisessä kirjal-

lisuudessa. R. on graniitti-

heimoon kuuluva ruskean-

punainen, karkea, porfyy-

rimainen vuorilaji, jonka

pääainekset ovat kvartsi,

ortoklaasi. oligcklaasi, bio-

tiitti ja sarvivälke. Eri-

koista ja juuri r :lle omi-

naista on se, että orto-

klaasi on muodostunut soi-

keiksi, 3-4 em:n mittai-

siksi palleroiksi, joita ym-
päröi ohut oligoklaasikuori

noissa näkyy siten punaisenruskean ortoklaasin

ympärillä vaaleampi oligoklaasirengas. Tämä
tyypillinen r. (Viipurin r.) on vallitsevana suu-

rella alueella Antreasta Kymijoen tienoille. Se

on helposti rapautuvaa. Ahvenanmaan r.-alueella

esiintyy myöskin tyypillistä r ;eä, mutta se ei

Tyypillisiä riipakiveä.

Xisalahti, Säkkijärvi.

Sileissä kalliopin-
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ole seo rupaiituvu kuin nimitkaaii gra-

niitit. '
i'

a k i V i V u o r i I a j i t.)

E. U»c».
K>p>klvigranlitti ks. R • p a k i v i ja K a p a-

k i V i V u o r i 1 ;i j i t

.

Bapakivivuorilnjit. ;;»•«/., ryhmlt Suomessa ja

Ruut:>iisäa e» tuiksoltuan graniittisia

vuorilaieia. -ti kuuluvat yhteen jii

ryhmä on vanhempi
inat, mutta nuorempi

:i.ii viiur<'iii».imutus (ks. F e n n o-

koslca siihen kuuluvissa \-uori-

• : ule painemetamorfoosin jillkiä. Suo-

muodostavat r. neljä eristettyä aluetta:

ovat :

kuin
ku:

sk
lajei--

messa
Laatokan. Viipurin. Uudenkaupungin ja Ahvenan-
maan alueet- Kuotsissa on r ;eja Anpernianlan-
dissa !• ' .•!. >.•••• r ..ir.iVoUa sekä Ragundassa
(vrt. >• l^erän karttaal. Var-
sinaine:. : , : , ..:vi iks. t.) on vallit-

s«Tana ainoastaan Viipurin alueella. Laatokan
alueella ei rengasmaista rapakiveä ole ollenkaan,

vaan vuorilaji on tavallisen näköistii punaista
graniittia. Uudenkaupungin ja Ahvenanmaan
samoinkuin Ruotsinpuoleisillakin alueilla ovat

renkaattomat keski- ja karkearakeiset, punaiset
graniitit vallitsevina. R:n yhteydessä esiintyy

aeki juonina ettS vanhemman vuoriperän pä-tUe

valuneina peitteinä kvartsiporfyyria. E. i(-ncn.

Bapala 1. Kapoila. ratsutila Sysmän pitä-

ji£sS RapoilanniemellS Päijänteen rannalla.

kILsittM nykyään 1.;ii manttaalia. Laiva-
liike Lahdesta. — R. joutui löOO-luvun lopulla

oeton kautta Per Sigfridinpojalle. joka 1576-78

oli lainlukijana Hattulan kihlakunnassa. Hä-
nestä polveutuu 1650 aateloitu Tandefelt-suku.
jor' i-ii -.äa R. oli yhtäjaksoisesti v:een 1897.

V: 'ina V. kunnallisneuvos M. F. Tan-
dei. .; sen Severus Honkola nuoremmalle,
jonka kuolinpesän hallussa tila nykyään MOIS)
on. '

.1. Es.

Rapamaha, märehtijäin piitaistA käytetty ni-

mity- vrt. Lehmä).
Bapai^eri I. rabarberi (Rheum), monivuo-

tinen. t.-it.irk,n.svien heimoon kuuluva ruohokasvi,

jolla on jopa miehenkor-
kuiseksi kasvava varsi ja

siinä haaraiset kukkater-
tut ja vihertävänkeltaiset

kukat, rakenteeltaan sa-

manlaiset kuin meidän
hierakkalajeillamme. Leh-

det ovat suuria, hertta-

maisia, laidoiltaan poi-

mui«ia. toisilla lajeilla

pykeisiä t. liuskaisia. Juu-
rakko paksu, ruskea. Pak-
lUt ja pitkät lehtiruodit

sisältävät varsinkin ke-
-i.i. r,,...,._i; omenahappoa ja

rkisläviUl ja ter-

:.i ruokaa. Käy-
.1 alkoi etupäässä vasta viime
KnlariM-iV:-i \i!ielläiln muunnok-

i-ista R. rhapon-
I > R:i& viljellään

lUpar;

väillä ja aH
ovat eri ta\'

V«»Ili-l 1 \

Ui.'

vii>.

•lia ja M-kamiiotoja et'

licinn, H. undulalum.
meillä mencntyk«ellä Lapiiuia a>ti. Paras tulos

aadaan kun mns on »yvJlH voimakasta ja

hi'' 'ma aurinkoinen.
h>..' . atina varsinkin

^ekoituksena muiden piiiaattikasvien kanssa.

|R:ia lisätään juurakoita jakamalla. — Suvun
kotimaa on Kiina. Tibet ja niihin liittyvät osat

Siperiaa. Täällä sen käytäntö lääkekasvina on
' varsinkin Kiinassa ikivanha, ulottuen ainakin

|V:een 2700 e. Kr. Kreikkalaiset ja roomalaiset

tunsivat myös r:n juurakon lievästi ulostavan

vaikutuksen. Villit r:t kotimaassaan, pääasialli-

sesti lajit R. officiiiale ja R. imlmatum v. tangu-

\

iicum, tuottavat pääosan lääke-r:ia, jota kau-

pataan kuorittuina, keltaisina, riiskeasti mar-
M.oritä]>liiisiiiä, n. 10 i-ni paksuina juurakkokappa-
leina. Kiinan salamain ollessa ennen suljettuina

ulkomaan kaupalta, oli r:n kauppa Venäjän halli-

tuksen monopolina ja suurena tulolähteenä. Kul-

jetus tapahtui silloin Siperian kautta, nykyisin
meritse. — Useita lajeja käytetään koristekas-

veina puutarhoissa. K. L.

Rapata, varustaa rappauksella (ks. t.K

Rapautuminen, nimitys luonnossa tapahtuville

prosesseille, joiden tuloksena on kivennäisainei-

den, niin hyvin yksityisten kivennäisrakeiden

kuin vuorilajienkin muuttuminen, mikä aluksi

ilmenee värinmuutoksena ja lopulla enemmän tai

vähemmän täydellisenä hajiuintumisena. Rapau-
tumistulokset muodostavat varsinaisen viljelys-

kelpoisen maaperän, johon kasvien tarvitsemat

ravintoaineet sisältyvät sellaisesisa nuiodossa, että

kasvit voivat käyttää niitä hyväkseen. R. tapah-

tuu maan pintakerroksissa, sillä sen aiheuttajana
ovat ensi kädessä ilmakehään sisältyvät aineet

;

ja ilmakehässä tapahtuvat muutokset. .Siten on r.

mitä läheisimmässä vhteydessä ilmastollisten olo-

j

suhteiden kanssa ja erilainen eri ilmastovyöhyk-
I keis.sä. Myöskin kasvistolla, joka itsessään on il-

, mastosta riippuvainen, on suuri merkitys r:n
laatuun ja määrään, varsinkin syvyyteen nähden.

I
Runsaan kasviston peittämällä seudulla r. ulot-

j
tuu syvemmälle kuin paljailla seuduilla. R. on
luonteeltaan ja tuloksiltaan kolmea päälaatua.

Fysikaalinen 1. mekaaninen r. aiheu-

tuu ensinnäkin tilavuuden muutoksista kivennäi-

sissä, johon äkilliset tiheään uudistuvat lämpö-
määrän vaihtelut ovat s.v.vnä (p a a h d e s ä r k y-

minen). Kuumeneminen tapahtuu päivisin ja

jäähtyminen öisin tai äkillisten rankkasateiden
kautta. Pintakerrokset laajenevat kuumuuden
vaikutuksesta enemmän kuin syvemmät ja vuori-

lajeissa lisäksi eri kivennäiset eri suuressa mää-
rä.ssä, josta on seurauksena, että jääht.vessä syn-

ty.v rakoja ja lopulta kivennäiset liajaantuvat so-

raksi. Karkearakeiset ja kirjavanväriset vuori-

lajit ovat alttiimpia kuin hienorakeiset ja tasa-

vilriset. Tällainen r. on yleistä kuumien
ilmastovyöhykkeiden aavikkoseuduissa sekä kor-

keissa vuoristoissa, joissa vuorokautiset lämpö-
määrän vaihtelut ovat suuret (aavikkoseuduissa
.'}0°-60'') ja suojeleva kasvipeite puuttuu. Tärkeä
tekijä on p a k k a s r a p a ii I u m i n e n. .Se ta-

pahtuu siten, että kivenniiisten ohuiin hiussuo-

niin ja rakoihin tunkeutuu vettä, joka k.vimän
tullen jiiätyy niissä sekä samalla laajetessaan ha-

joittaa kiven. Syksyllä k.vnnetyssä maassa vai-

kuttaa pakkas-r. ennen lumen tuloa, jolloin päi-

visin on auringonpaistetta ja yöllä jäät.vmiseen

saakka pakkasta, maaperäil muodostavien kiven-

näishiiikkasten halkeilemista ia hienontaa siten

maaperän. Pakkas-r. on vallalla kvlmemmissä
ilmaHtovyöhykkeissä, kuten meillä. Aro- ja aa-
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vikkovyöhykkeissä aiheuttavat pohjaveden s u o- I

1 a 1 i u o k s e t melkein saman tuloksen kuin pak-

kas-r. Tullessaan liki maanpintaa liailituu vesi

ilmaan, suolat kiteytyvät hienoihin rakoihin ja

pullistavat kivenniiisen hajalleen. Mekaaninen r.

ei muuta kivennäisten ja vuorilajien kemiallista

kokoomusta, vaan ainoastaan hajoittaa ne so-

raksi. Kemiallinen r. sitävastoin muuttaa
niiden kokoomuksenkin. Se tapahtuu sekä pin-

nalta tihkuvan sadeveden että alhaalta tunkeu-
tuvan pohjaveden vaikutuksesta, joiden tehoisuus

ja aiheuttamat tulokset riippuvat niihin liuen-

neista aineista. Kuumissa ilmastovyöhykkeissä
kasvijäännökset mätänevät täydellisesti hiilidiok-

sidiksi, pintavesi ei seuvuoksi sisällä pelkistäviä

aineksia ja r. tapahtuu pääasiallisesti hapettu-

malla. Näiden seutujen rapautumistuloksille n. s.

1 a t e r i i 1 1 i m a a 1 1 e on siten ominaista punai-

nen väri, joka johtuu rautaoksidista. Kylmissä
ja lauhkeissa vyöhykkeissä kemiallinen r. tapah-

tuu päinvastaiseen suuntaan. Mätäneminen on
epätäydellinen, joten pintavesi sisältää kasvijäiin-

nöksistä liuenneita humushappoja ja ou vaiku-

tukseltaan pelkistävä. Kautayhdistykset liukene-

vat pelkistyessään ja aluminiuminpitoisista kiven-

näisistä syntyy savenkaltaisia aluminiumsilikaat-

teja. Liuenneet ainekset kulkeutuvat jokiin ja

edelleen valtameriin, liukenematta jääneet muo-
dostavat yleisesti kolloidisina (ks. Kolloidi-
aineet) rapautumattomien kivennäisten kera
maaperän. Kasvien aiheuttama r. on
usein muun r:n alkuna varsinkin sileissä kallio-

pinnoissa. Niihin piintyneet levät ja jäkälät tun-

kevat hienoimpiinkin rakoihin, murruttavat kal-

lion pinnan ja edistävät siten pakkasrapautu-
mista sekä runsaamman kasviston juurtumista.

Puiden juuret halkovat kallioita suuremmassa-
kin mittakaavassa. — Paikallisista olcsuliteista

ja r:n laadusta riippuen ulottuu rapautunut vyö-

hyke vaihtelevaan syvyyteen. Aavikkoseuduissa
.sen paksuus on ainoastaan muutamia millimet-

rejä, kuumien vyöhykkeiden sadealueilla se saat-

taa olla 50. jopa 100 m. R. tapahtuu hyvin hi-

taasti. Senvuoksi ovatkin meidän kalliomme pin-

taan saakka terveitä, sillä jiUikaudella kulkeutui

aikaisemmin muodostunut rapautumissora pois.

Inarin Lapissa on tämä jääkautta aikaisempi ra-

pautumissora paikoin säilynyt ja on parinkym-
menen metrin vahvuinen. — E:n vaikutus ra-

kennuksissa käytettyihin vuorilajeihin saattaa

olla hyvin haitallinen. Eapakivestä hakattu ja-

lusta Pietari Suuren muistopatsaassa Pietarissa

on jo pahasti vahinjroittunut. Suurissa kaupun-
geissa edistävät jo miuitenkin ilmaan sisältyvien

aineiden (vesihöyryn ja hiilidioksidini aikaansaa-
maa r:ta polttokaasut ja niistä varsinkin rikki-

vety sekä rikkidioksidi.— Kun kidevettä sisältä-

viä kiteitä kuumennetaan tai kidevesi miuilla ta-

voin poistetaan niistä, tulevat alkujaan kirkkaat
kiteet himmeiksi tai hajaantuvat kokonaan, jol-

loin sanotaan, että ne rapautuvat. E. M-ncn.
Raphael, S a n t i. ks. Rafael.
Raphanus ks. E e t i k k a.

Raphia, sulkapalmusuku. Länsi-Afrikassa ja

troopillises.sa Ameriikassa kasvavasta ff. vini-

fcrasta valmistetaan kasvin kotimaassa yleisesti

palmuviiniä ja sen lehtisyistä varsinkin puutarha-

töissä sitoma-aineeksi käytettyä raftianiintä.

Itä-afr. ff. Ruffiasta. saadaan saagoa. K. L.

Bapidan lräpidii'n], joki Yhdysvalloissa, Vir-

ginian valtiossa, alkaa Blue ridgeltä, laskee Fre-
derickshurgin luona Rappahannockiin ; 135 km.
R:u luona oli 9 p. elok. 1862 taistelu [lolijois- ja

etelävaltioiden joukkojen välillä.

Rapidi (lat. rapidus), nopea.
Bapisardi [sa'r], Mario (1844-1912), it.

runoilija. v:st:i 1875 it. kirjallisuudenhistorian
prof. Catanian yliopistossa. R:n runoelmista,

joiden pääsävynä ou hist.-filosofinen mietiskely

ja taipunuis vertauskuvallisuuteen sekä myös
tuima satiiri vastustajia kohtaan, mainittakoon
ihmiskunnan kehitysvaiheitii kuvaava ,,Palin-

genesi" (1868) ja nykyajassa liikkuva „Lucifero"

(1878), trilogia ,.Giöbbe" (1885). ..Atlantide"

(1889), runonäytelmä ,,Manfred", runokokoelmat
..Ricordanze" (1-872). ..Giustizia" (1883) y. m.
Runoelmistaan R. itse julkaisi valikoiman „Versi
scelti e riveduti" (1888). Kootut teokset (6 nid.)

ilmestyivät 1894-97.

Rapola, ratsutila Sääksmäen pitäjässä Rautun-
selän rannalla 1 km luoteeseen kirkolta, käsittää

3 tilaa, 1 ^/s manttaalia. 350 ha. Laivaliike Hä-
meenlinnasta. — R:n kylä mainitaan jo 1340, jol-

loin siinä oli 3 taloa. 1500-luvulta alkaen R.

kuului Stjernkors-suvulle, jolta se avioliiton

kautta siirtyi aatelittomalle Ruuth-suvulle ja

tältä edelleen samalla tavalla 1720-luvulla Svin-

hufvudeille pysyen tällä suvulla v:een 1867. Nyk.
omistaja (1915: v;sta 1868) tilanomistaja Kus-
taa Rapola. Päärakennus on v :lta 1813. Kar-
tanon vieressä on toista sataa m. yli Rautun-
selän pinnan kohoava Rapolanharju. jolta on

kaunis ja laaja näköala ja jolla on esihistorialli-

sen muinaislinnan jäännöksiä. [C. C(arlste)dt,

,.Rapola Sääksmäellä" (Kotiseutu 1912, siv. 70-

75).] A. Es.

Raporteerata ks. Raportti.
Raportti i ransk. rapporf), tiedonanto, ilmoi-

tus. — Raporteerata. ilmoittaa, lähettää

tiedonanto.

Rapp, .Jean (1772-1821), kreivi, ran.sk. ken-

raali saks. alkuperää : meni 1788 Ranskan sota-

palvelukseen, oli mukana vallankumouksen ja

Napoleonin sodissa osoittautuen taitavaksi ratsu-

väeupäälliköksi: tuli Austerlitzin tappelun jäl-

keen divisioonakeuraaliksi. 1807 Danzigiu kuver-

nööriksi. Kuunostauduttuaan Venäjän sotaret-

kellä 1812 E. tarmokkaasti puolusti Danzigia

kokonaisen vuoden ajan 1813-14: meni satapäi-

väisen keisarivallan aikana 1815 Napoleonin puo-

lelle ja määrättiin Reinin armeian päälliköksi,

mutta teki pian liittoutuneitten kanssa aselevon

Strassburcissa. Oleskeltuaan jonkun aikaa Sveit-

sissä palasi 1817 Ranskaan, missä sai pitää Na-

poleonin hänelle antaman päärin arvon. V. 1823

ilmestyivät hänen muistelmansa. J. F.

Rappahannock friip3hä'n3kf. joki Yhdysval-

loissa. Virginian valtiossa, lähtee Blue ridgeltä.

virtaa iFredericksburgiin asti koskirikkaana)

kaakkoista pääsuuntaa, laskee 90 km pitkän suu-

lahden kautta Chesapeake lahteen : 225 km. —
R:n rannoilla orjasodan aikana 1861-65 oli u.seita

taisteluita.

Rappaus tehdään kalkki-, sementti- tai kipsi-

laastista ja sitä käytetään peittämään sellaisia

rakennusosia (varsinkin seinä- ja laipiopintoja)

.

jotka joko kaipaavat suojaamista tai aineen piio-

iesta ovat senlaatuisia, ettei niitä tahdota jättää
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näkyviin. Kalkkiliiu»ti tks. t.) on r:ssn tavalli-

simmin k&ytetty. rikO'r:s!<a laastiin usein se-

koitrtAan suuremman lujuuden aikaunsaiimiseksi

sementlit. sisiir :ssa taa« ki|>!<iii varsinkin hienom-

paa lySlii tavoitelleena. K. suoritetaan tav. Iieit-

tAniSllii laastia rapattavaan pintaan useampia
kerroksia |>ti!illekkUin. jolloin »his r. telulään lui

hasta. karkeajyvUi>estU liutstista. Sileäpintaista

r:ta vart«n toimitetaan tasoitus viivoittimella ja

bierinlaudalla. Ulko-r:ssa, toiminaan sis!i-r:ssa-

kiu tsuurissa huoneissa) kUytetiilin t«hoi.sitm-

mao pintavaikutuksen vuoksi rosorap-
p a u s t a. Tatu on eri lajeja. Tavallisimmin
käytettynä mninittitkoon rftiskyr.. joka ai-

k.*).'' ' heittiimällli alus-r:n piialle soralla

t;i; kivillä sekoitettua laastia. Saksassa

on iiiii..,.,-v ''Ml kokeiltu suuremman eloi-

suuden aik t'ksi r. -pintaan. Samaan
suuntaan tii;.; . .U meilläkin yritykset m. m.

ohjata rapparia laastikauhallaau tunteelli.se.sti

muovailemaan r.-pintaa. — N. s. ter rasti
rappaus tehdiUin sekoittumalla r :een marmori-
tai muuta kiviiaubetta. jolla tavoin aikaansiui-

tun r.-pintaa vielii voidaan käsitellä hakkaamalla.
— l'lko-r:n päälliniäistä kerrosta varten voidaan

laastiin sekoittaa väriainetta fa.sadiu vlirittämi-

seksi. Rapattavat listat vedetään sahlonilla. —
R.-työhön on ryhdyttävä vasta sitten, kun rapat-

tavat muurit ovat tarpeeksi kuivuneet.

Ä. S. A'.

Bappausarkkitehtuuri kohdistuu sellaisiin

rakennuksiin, joiden fas;idinpeitteenä on käytetty

yksinomiuin tai etupäässii rappausta. Kaikissa
maissa, mis.sii tiilenkuyttii rakennu.suineena on
ollut yleinen, on rappausta käytetty tiilimuurien

imyös pisee-, sementtimuurien y. m.) fa-sadin-

peitteenä. ko-,ka tällainen rakennustapa on jou-

tuisa ja rakennnskn.-tannuksia säästävä. K:ia on

i-envuoksi tavattavissa runsaasti sekä yksityisiss:i

että juIkisiKsa rakeiiimksissa. R. on enimmäkseen
ollut kiviaikkitehtuuria Ikivilimityksiä y. m.)

jäljittelevä ja tässä suhteessa usein pyrkinyt
voittamaan esikuvansa ylenmääräisellä, kipsi-

koristeiden avulla helppohintaiscsti aikaansaa-

dulla muotorikkaudella, joka pyrkimys on useia

johtanut r:n harhateille ja melkeinpä halveksit-

tuun ajamaan. K :8ta on kuitenkin paljon kau-

niitJi »»^irT-Tkkejä. joissa on rappauksen luonteen

m'. "ipääi-sä pintavaikutusta, tavoittelevaa

m' lyä. m. m. Ruotsin sekä vanhassa
ettii !iu(lf---^a rakennustaiteessa, meillä vanhoissa
kartanorakennuksissa. Encelin töissä .sekä myös-
kin nykyaikaisissa rakennuksissa. A'. H. K.

Bappe, Kristofer Johan (1710-76).

ruots.-suom. virkamiet*. vapaaherra, tuli 1748 ases-

iiorik!<i. lT.'i<> hovioikeudenneuvikseksi Turun hovi-

oikeuteen. 17fift Turun ja l'orin lUAnin maaher-
raksi. R. rjli innokas hattiipuolu<i.-n jä«en ja esiin-

tyi u«ein valtiopäivillä sen puolesta tärkeisjtä

•«ioiiua. Olipa hän ehdolla valtaneuvokseksikin.

Vapvudenajun lopulla hän. niinkuin hatut ylei-

sroti, läheni kuninkaan puoluetta. Turun maa-
herrana hiin osoitti uutteruutta ja toimcliai-

<iuntta. A', fi.

Bappen. »veiUt. raha, = 1 eeotime, = 1 penni.

Bappn k». P o r t a a t.

Bapai, kaali rapiii. Keski-Euroopan tär-

kein, paljon viljelty iiljykiuivi. tai oikeammin
kakki eri kaivia : ohut juurixia. öljyrikkaista sie

^

menistä tunnettuja sokil kaalin (Unmiiica iihjiiis

V oUilcrii) että nauriin (U. rapa v. oleifera)

nuiotoja. Sekä 1- että i-vuotista nuiotoa viljel-

lään. Siemenistä jniserretaan öljyä ja jätteistii

I

valmistetaan knrjanruokana |)aljon käytettyjä

1 r u ]> s i k a k k u j n. Itä-Intiasta tuodaan paljon

r :n sioiiu'ni;i Eniilantiin. A. L.

Kapsikakut ks. Hapsi ja O 1 j y k a k u t.

Rapsikuorininen i Miliflcthrs hrassictv), pieni,

n. 2 nini:n pituinen soikea hieman kupera, me-
tnllinvihrcii kovakuoriainen .Yi/ii/ii/irfa" hoinioa.

I Kläii ristikukkaisilla ja tekee toisinaan suurta

vahinkoa rapsille y. m. saman heimon viljelys-

I

kasveille. Yleinen Suomessa. Paitsi tätä tava-

taan meillä useita muita lähisukuisia lajeja,

joista muutamat muutkin voivat kiiydä eiiemniiin

I tai vähemmän vahinsoUisiksi. Yhteensä tunne-
' taan Suomesta 2") .l/r/ii/iV/irs-lajia. V. S-s.

i
Bapsodi ikreik. i7i<i/j.sör/o's). muinaisessa Krei-

i kassa kiertävä ammattilausuja. R:t lausuivat
' juhlatilaisuuksissa suurempia tai pienempiä osia

runoista (etenkin Homeroksen runoista). Niiden
, esitykset olivat järjestetyt (esim. Ateenan pan-

athenaia-juhlissai julkisiin juhlamenoihin kuulu-

viksi kilpailuiksi. //. T.

Rapsodia, 1. [kreik. äänt. rhapnmliUi], kreik.

rapsodin esittiiniä runo. Ilomeroksen runot, joita

rapsodit etenkin esittivät, olivat jaetut rapsodioi-

I

hin. L. T.

I
2. J/«K., soitinsävellys (orkesterille, pianolle

I

y. m,), jonka pääaineksena on sarja Inonteen-

I omaisia kansansävelmiä. Tunnetuimpia ovat Lisz-

I

tin, Lalon ja Dvorakin r:t unk., esp. ja slaav.

I
sävelaiheista. Joskus nimitetään r:iksi myös
täysin oma-aiheisia sävcllyksiii. joiden yleinen

I luonne vastaa nimityksin alkuperäistä merki-
I tystä iBrahmsi. /. A'.

Raptatores ks. Petolinnut.
Raptus dat.. = tempaus, ryöstö), raivokohtaus;

ankara mielcnliikutus.

I Rapu, yleensä äyriäinen t. tavallisimmin joki-

äyriiiinen (ks. t.).

Rapuelälmet ks. .\ y r i U i s e t.

Rapukosken saha, 15 km koilliseen Viipu-
rista Xiipurin pitäjässä Lyykjliin tilalla 2 '/j km
Talin asemalta Nääliilänjärvestä Lyykyliinjärveori

laskevan Rapukosken (101 hevosv. keskivedellä)

varrella, omistaja Ilackman & C:o Viipurissa,

Saha per. 1874, Sahausmäärä 1!)14 I.OOO stnn-

derttia. Työväestö 2,5 lienkeä.

Rapurutto, rapukannalle pivljon tuhoa luotta-

nut tauti, minkä miinclieniläisen professorin

B, llofeiin tekemien tutkimusten mukaan aiheut-

taa erikoinen hakteerilaji linctcrium penli.i iistan.

Ruttfl. mikäli sen kulkua en voitu seurata, ilmeni

ensiksi Ranskan vesissä 1870-luvnlla, levisi sieltä

Saksaan, sittemmin Venäjälle ja VenäjiiKä Suo-

meen, ensikerran 180."?, toisen kerran 1907 tai jo

1906. Suomesta r. kulkeutui Ruotsiin. l{:sta Suo-

messa ks. Kalastus (ravunpvynti)

.

T. II. J-i.

Rariteetti (ransk. rarcli. < lat. r«rM.i = har-

vinainen) . harvinaisuus.

Raseborg ks. R a a s e p o r i.

Basepori ks. R a a s e p o r i.

Basiabarometri 1. a s t i a i 1 m a p u n t a r i

ks. I 1 m a [> u n t a r i.

Basiailmapuntari I. n s t i a 1 I m a p u n t a r i

ks. Ilma p u n t a r i.
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Basite I. s e r v i t u u t t i dat. servitus <
seryiVe = palvella), sellainen rajoitettu e.sinekoli-

taineu oikeu.s. jonka nojalla jokainen määräkiiu-
teistön haltia on oikeutettu käyttämään toista

kiinteistöä erityisten taloudellisten tarkoitus-

perien saavuttamiseksi (positiivinen r.), tai vaa-

timaan sen omistajaa olemaan sitä sellaisiin tar-

koituksiin käyttämättä (negatiivinen r.). Jos
r.-oikeus on muulla henkilöllä kuin määräkiin-
teistöu haltialla, sanotaan sitä personiuili- 1.

henkilökohtaiseksi r:ksi (ks. Personaali-
s e r V i t u u 1 1 i). muussa tapauksessa reaali- 1.

kiinteistö-r :ksi. R. ei velvoita rasitetun kiinteis-

tön haltiaa positiiviseen toimintaan, kuten rasi-
tus (servitus i» faciendo consistere neqtiit). R.-

oikeus ei myöskään periaatteellisesti sisällä oi-

keutta saada tuloa tai tuotetta, kuten rajoitetut

käyttö- ja nautintaoikeudet. R:n haittaamaa
kiinteistöä sanotaan palvelevaksi kiinteistöksi

(proedium serviens), sitä, jonka hyväksi r. on pe-

rustettu, vallitsevaksi (prcediuin doniinatis).

Roomal. oikeudessa oli r,-säännöstö hyvin ke-

hittynyt. Tärkeimmät personaaliservituuteista

olivat: nautintc-oikeus. ususfructiis. jota meillä

vastaa huomenlahja, perimysmaau läänittämi-

nen elinajaksi uskollisesti palvelleelle (Maakaari
8:1, 2) ja myötäjäiset; käyttöoikeus, usiis. ja

asunto-oikeus, liahitatio, jotka kumpikin saatta-

vat sisältyä meidän eläke- 1. syytinkioikeuteemme:
sekä opertE servorum 1. oikeus käyttää toisen or-

jaa töissä. R:n käsitteestä johtuu, että edellä-

mainittuja personaaliservituutteja ei meillä

konstruoida r :ksi. vaan kä_\-ttö- t. nautintaoi-

keuksiksi. Roomal. oikeuden kiiuteistö-r :t 1.

prtediaaliservituutit jakautuivat rustikaali- ja

urbaani- eli maanviljelys- ja rakennusservituut-
teihin. Edellisiä olivat tie-, vedenotto- ja veden-

johto-oikeudet, jälkimäisiä rakennusten korkeu-
den rajoitus, naapurin kivijalan käyttö omien
alushirsien tai oman kivijalan tueksi ja räystiis-

veden laskemisoikeus.

Meidän oikeutemme mukaan perustetaan r :eita

etupäässä tilaa ositettaessa, jolloin toiselle osalle

saa pidättää ainoastaan oikeuden tiehen, karjan-
ajoon, vesipaikkaan, veden johtamiseen tahi nos-

tamiseen sekä venevalkamaan ja kalastuspaik-

kaan. Oikeuden puiden ottoon voi pidättää kor-

keintaan 10 v:n ajaksi. Eräs mielipide katsoo
r:eita voitavan perustaa yksityisellä oikeustoi-

mella kiinteistön luovutussopimuksen muodossa
(Julian Serlachius. Sakrätten 2:neu pain.), mutta
on epätietoista, noudattaako käytäntö tätä mieli-

pidettä. Kaupungeissa tekee r:eiden perustami-
sen sopimuksella mahdolliseksi se seikka, että

niissä on olemassa talouasema- 1. tenttikirja,

josta voi saada luotettavaa selvitystä kutakin kiin-

teistöä haittaavista r :eista. Syöttösopimuksella
perustettua laiduntamisoikeutta voinee pitää

sekaluontoisena käyttöoikeutena (Rakennuskaari
11 luku, asetus tilusten rauhoittamisesta koti-

eläimiltä v:Ua 1SG4. 4 §1, tientekoaineiden otto-

oikeus nojaa suorastaan lakiin (as. v:lta 1883. 9 §).

ja vihdoin voi pakkoluovutusasetuksen nojalla su-

pistaa kiinteän omaisuuden käyttöoikeutta määrä-
ajaksi, korkeintaan 4 v :ksi. Ylimuistoinen nau-

tinta saattaa epäilemättä perustaa r.-oikeuden

(Maakaari 15:1). Ennen vuotta 1896 laillisesti

perustetut r:t jäävät voimaan eteenkinpäin. Sel-

laisia saattaa olla kaupungin oikeus käyttää

määräaluetta satamanaan, jos tämä alue on aikai-

semmin ollut kruununmaata. Muussa tapauk-
sessa on turvauduttava pakkoluovutusmenette-
lyyn. — R.-oikeus on voimassa ilman kiinnitystä,

joten sitä ei myöskiiän mainita rasitustodistuk-
sessa. Kiinteätä omaisuutta ulosmitattaessa
hankkii ulosottomies m. m. myöskin ne asiakir-

jat, jotka antavat valaistusta r :sta (Ulosotto-

laki 4:23). R.-oikeus on riippumaton etuoikeus-

järjestyksestä, joten kiinteistön pakkomyynti-
kään ei kumoa sitä, ja se kuuluu pertinenssinä
vallitsevalle kiinteistölle. Kiinnityskykyisen r.-

oikeuden voi perustaa majinvuokrasopimuksen
muodossa, jolloin m. m. vuotuinen vastike on suo-

ritettava. — R:eita, jotka ovat perustetut tilan-

osituksessa, ei voida pelkä.stään tavalli.sen .sopi-

muksen nojalla kumota. Selvittämättä kuitenkin
on mitä edellytyksiä tähän vaaditaan. Pakko-
luovutusmenettelyssä saattaa r.-oikeus raueta (a^.

v:lta 1898, 11 §). — Metsä-r:t, yksityisten oi-

keus metsäkarikkeiden (ks. t.) ottoon kruunun
ja kuntien metsissä Keski-Euroopan maissa.

El. K.
Rasitus, julkis- t. yksityisoikeuden luontoinen

henkilökohtainen tai kiinteistöstä menevä aika-

ajoittaiu toimitettava rahamaksu tai muullainen
suoritus. Henkilökohtaisia julkisoikeudellisia r:ia

ovat henkilöverot, yksityi.soikeudellisia vuokra-

maksut y. m. Kiinteistöistä suoritettavista r:ista

ks. KiinteistOrasitus. Ainoastaan julkis-

oikeudelliset kiinteistö-r :t ovat riippumattomia
etuoikeusjärjestvksestä eli sen ulkopuolella, vrt.

Rasite. El. K.

Rasitustodistus, asianomaisen oikeusviran-

omai.seu kiiuuityspöytäkirjan ja vuokrarekisteri-

luettelon sekä ulosmitattujen kiintei-stöjen luet-

telon nojalla antama todistus siitä, mitkä kiinni-

tykset, vuokraoikeuden rekisteröimiset, ulosmit-

taukset ja muut vapaan omistus- ja määräämis-
oikeuden rajoitukset tiettyyn kiinteistöön näh-

den ovat voimassa. Sellaisen täydellisen r:n tu-

lee sentähden käsittää kymmenvuotinen aika r:n

antopäivään asti, ja sen lunastus on silloin 12

mk. Määrättyä seikkaa todistamaan saattaa riit-

tää r. lyhyemmältäkin ajalta, ja sen lunastus on

silloin yhdeltä v:lta 2:50, toiselta 1:50 ja jo-

kaiselta seuraavalta 1 mk. El. K.

Rask, Rasmus Kristian (1787-1832).

tansk. kielentutkija, yliopp. 1807, v:sta 1814 ali-

kirjastonhoitajana, v:sta

1826 Kirjallisuudenhisto-

rian ylimääräisenä pro-

fessorina. v:sta 1829 kir-

jastonhoitajana ja v:sta

1831 itämaisten kielten

professorina Kööpenhami-
nan yliopistossa. Jo koulu-

poikana R. ryhtyi omin
päin tutkimaan islannin

kieltä, joka myöhemmin-
kin muodosti ikäänkuin

hänen tutkimustensa kes-

kipisteen; 1811 hän jul-

kaisi ensimäisen itsenäi-

sen teoksensa : .,Vejled-

ning til det islandske el-

ler gamle nordiske sprog"

musmatkan Ruotsiin ja 1813-15 Islantiin, hän

ISIS julkaisi uranuurtavan tutkimuksen „Under-

Rasmus Kristian Rask.

Tehtvään 1812 tutki-
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8o(;?l6« uin d^t piuile nordiske eller islaudske

^l•rv>!> o|>riiulols«": teoksensa jobdiiiiiiossa hftn

rMtlää Vfriuilfvuu ja liisti riallii^eii kiclentutki-

li '.ita. Iiuuuiauttnen viir-iiikiu kipl-

t. . rakeuteeti inerkityslU kioliviT-

i.i v-:iit>inaiseu sauavurnstoii vertiiiliiii

\ -, ~ii. ja ryhtyy »oujiilkerii iniiJirittele-

iu.>.>.. .~..waiiii kielen siibdettu eriuUisiiu intiihiu

kieliin. EDsiinUisoiitk hän m. m. osoittnn. ettfi

k...i...i, ... -..'.. i..M«^;i kieli&slt oli olemassa}

».. la lUliuiiehikejaI : niin- I

ik -.lau ensiniäiscuii esitti!

D. £. perinaanilaiseii iiiiiitetMisiirtyuiUn lait. .To

1S16 K. oli lähtenyt pitkUllc tutkimusniatkalle.

joka keiiti aiua v :een 182Ö. TiUUiin hän kiivi'

Ruotjiissa, Suomessa 1I8I81. Veniijiillii (m. m.
|

EtelA-Vonftjftllä ja Knuknnsiassal. Persia.ssa ja
|

Intiassa iin. m. Boml>ays.*a, Kalkutassa, Ceylo-

nissa) ; ylen vaivaloisen mutkan rasitukset laski-

vat perustuksen siihen rinlatautiin. joka sitten

lopulta vei hiinet ennenaikaiseen hautaan. Mat-
koillaan R. tavattoman perusteellisesti ja syviisti

perehtyi monilukuisiin kieliin. Matkan suoranai- 1

«ista tulok -iistä mainittakoon tutkimus .,0m 1

Zendsprogets op Zendavestas a;lde og a?frthed" i

(I82O1. jolla hän m. m. huomnttavassa määrässä
edi>ti nuolenpjUikirjoituksen (ks. t.) tulkitse-

mista. Vielä hän julkaisi joukiu kielioppeja (es-
|

panjau. italian, anglosaksin, englannin, friisin,

tanskan, muinais-islanDin. vieläpä lapinkin),

uii-sA soveltaen oikeana pitämäänsä kieliopillista

jftrjestelmäU. R:d tutkimusten pääpyrkimyksiä
olikin juuri päilstä tutkimiensa kielten raken-

teessa «'allitsevan ..luonnollisen järjestelmän" pe-

rille: mutta sen ohella hän kielivertailun avulla

koetti määritellä eri kielten isekä indoeurooppa-
laisten ettii muidenkin) keskinäisiä sukulaisuus-

suhteita ia -asteita. R. onkin luettava vertaile-

van ja bistcriallisen kielitieteen perustajien jouk-

koon (ka. Kielitiede), jotapaitsi hän erikoi-

•«»ti on katsottava pohjoismaisen filologian

iiUlkgi.

Suomalais-ugrilaisenkin kieleututkimuksen his-

toria.s.sa K :11a on huomattava sija. Käydessään
1818 .'>^uome«8a hän jatkoi ijo aikaisemmin m. m.
K. M. Franz<'nin johdolla aloittamiaan) opin-

noit» suomen kielen alalla ja innostutti maamme
oppineita suomen kielen ja suoui. kansanrunou-
den tutkimi-een. Suuren suomen kielen sanakir-

jan ku«tantajak>i hänen onnistui saada ven. tie-

teenharrastaja kreivi Rumjantsev ja sen teki-

jäksi (': Renvall ik«. t.i. Nuoren A. J. .Sjögre-

ninkin (ks. t.) tutkiinushalulle R:n Suomessa
käynti ja suoranaiset kehoituksetkin antoivat

uutta virikettA. Huomattavan edistysaskeleen la-

pin kielen tutkimuksen alalla muodostaa hänen
18:'.2 julkai«emansa lapin kielioppi (..Uo^sonneret

liifipink sprofltrre efter den -progart. som bruges
af fja.-Idlap[>«Tne i Porsangerfjorden i Finmar-
ken"), joka uineksiinsn nähden päiianiallisesti pe-

runtuu T^eemin (ki. t.) kielioppiin. Varsin huo-

mattava on myön R:n ..Afhanilling om den fin-

nii>ke sprogklasie" (kirjoitettu jo 181!t). jossa

h&n koettaa mäJirätä suom.-ugrilaisten kielten

l. leet; tilydellisenä tämä
t hftnen kuolemansa j81-

!• ••II- II; jMMiiii-"T I. l-4fi). samoinkuin
I .En u<Uigt over de lappiske og fin-

n.-.^. -i .iiiiner» hislorie" imain. kokoj-lma I, 73-

1131 ja ..Om lappiskeus oprindelse" (main. ko-

koelma II. 330-3."in). R:n julkaisemattomien käsi-

kirjoituksien joukossa tavataan m. m. jotenkin

täydellinen „Udkast til en linsk sproghere" sekä

alulle pantu lappalainen sanasto. R:n suunnitte

lema tutkimusmatka Venäjällä asuvien suonien-

sukuisten kansojen keskuuteen jäi toimeenpane-

matta.

[H:n ..Samlede tildels forheu utrykte afhand-

linger" (3 os., 1834-381 julkaisi hänen nuorempi
veljensä H. K. K.; siinä myös hänen nuoruuileu-

ystävänsä N. M. Peterseuin kirjoiltanuv seikka

peräinen eliimiikertn sekä luettelo U:u sekä pai-

netuista että |)ainamattomista teoksista. P. llvm-

falvv. ..Uj tudomftnyok Oj elöitiMetek" (Nyelvt.

Közi. XIV. 25-2'J: 1878): K. Rönniug, „R. K.

Rask" (1887); L. Wimmer, „R. K. Rask" (1887) ;

Vilh. Thomsen, ,.R. K. Rask (1787-1887)" (Nor-

disk tidskrift 1887, siv. 593-006) : E. A. Ekman
(Tunkelo), „Rasmus Raskin osallisuudesta G.

Renvallin sanivkirjatyön alkuunpanoon" (Virit-

täjä. 189!)): Vilh. Thomsenin kirjoitus (1903)

-Salmonsenin tansk. tietosanakirjassa.] V. IV.

Kaskaat metallit ks. Metalli.
Baskaat nesteet, sellaisten aineitten liuoksia,

joilla 0:1 suuri ominaispaino. Niitii käytetään ki-

vennäisten ominaispainoja määriiUäessä siten,

että niitä laimennetaan kcveämmillii nesteillä,

kunnes kappale, jonka ominaispaino tahdotaan

määrätä, pysyy paikallaan nesteen sisässä. Sel-

laisia ovat metyleenijodidi. oni.-p. 3.» ja asety-

leenibromidi. om.p. 3. 00. joita hiimeunetaan tar-

peen mukaan eetterillä ja bentsolilla. Barium-
elohopcajodidin vesiliuosta (= Hohrbachin neste),

om.-p. 3,s8 ja kaliumelohopeajodidin vesiliuosta

{= TlioiiUlin liuos) om.-p. 3.1» kiiytetään myös.
ks. vielä K 1 e i n i n 1 i u o s. S. S.

Baskaat öljyt, tervan ja vuoriöljyn korkeassa

lämpötilassa kiehuvat osat. S. S.

Baskas patteri, kenttäfykistö.ssä käytetyillä

järeillii tykcillii varustettu patteri. Vastakohta:

kevyt patteri. Kunkin patterin tykit ovat

kaikki .samaa kaliberia. M. r. //.

Baskassälpä ks. B a r y y 1 1 i s ä 1 p ä.

Baskaus, naisen tila sinä aikana (40 viikkoa),

jolloin hedelmöittynyt muna kehittyy emässä.

Sikiön kehittyessä emä suurenee kohoten pian

pienestä lantiosta yhä ylemmäksi vatsaonteloon,

paisuttaen alaruumista. Rinnat suurenevat, maito-

rauhasten viihitellen herätessä toimintaan. 18-20

viikon päästil alkavat sikiön liikkeet tuntua, tav.

vasta myöhemmin sen sydänäänet käyvät havait-

taviksi. Noin kmikautta ennen r:n loppua tau-

koaa emiinpohjan työntyminen ylöspäin, se las-

keutuu eteen ja alaspäin, minkä raskaanaoleva
tuntee helpotuksena. Ensimäiset r:n merkit
ovat: kuukautisten poisjääminen sekä joukko
häiriöitä elimistön toiminnassa, kuten oksennuk-
set, umpitauti, hermokivut, omituiset mieliteot

j. n. e. Täysin varmoja merkkejä ovat kuitenkin

vasta sikiön sydänäänet ja sikiön liikkeet, joita

siii saa odottaa vasta r:n puoliviilistä. Kuitenkin
voi tietysti lääkäri yhdistämällä eri huomioita
kokonaisuudeksi todeta r:n paljoa aikaisemmin,
usein jo jotenkin alussa ja sellaisella todenmukai-
suudella, että se käytännössä vastaa täyttä var-

muutta. Emän suuruus sallii osapuilleen arvos-

tella r:n ikäil. R:n lopun, synnytyksen, laske-

iniMek-i luetaan viimeisistä kuukautisista kolme
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kaleuterikuukautta taaksepäin ja siitä eteenpäin
10 päivää. Tietysti tämä lasku pitää paikkansa
vain yleensä, yksityistapauksissa se usein kyllä

pettää. — Paitsi säännöllisessä paikassaan,
emässä, voi hedelmöittynyt muna kehittyä myös-
kin ulkopuolella, emänulkopuolinen r.,

joka on erittäin vaarallinen tapahtuma.
Tavallisimmin kehittyvä muna silloin kiinnit-

tyy munajohtiniiin, harvoin munasarjaan tai

johonkin kohtaan vapaata vatsaonteloa. Muista
r:n säännöttömyyksistä mainittakoon muuan
muuttuminen lukemattomiksi pieniksi rakku-
loiksi (kuuvasikka) sekä hyvin tavallinen r:n
ennenaikainen keskeytys, keskenmeno (ks. t.).

Kun on kulunut tarpeeksi pitkä aika r:n
jälkeen, voi asian ymmärtäjällekin joskus olla

vaikeata todeta edelläkäynyt r.. koska synuj-tys-

elimet j. n. e. voivat jotenkin täydellisesti muo-
dostua entiselleen. Useimmassa tapauksessa se

kuitenkin on lielppo tehtävä, ja näkyiMmpänä
merkkinä ovat tästä, r:n arvet, jotka harvoin
kokonaan puuttuvat, mutta toisissa tapauksissa
täyttävät koko vatsanpinnan alaosan piirtäen

sitä joka suuntaan. Nämä arvet syntyvät kun
nilakerros vatsapeitteiden pinnistyessä r:n ai-

kana ratkeilee ja sitten arpeutumalla paranee.

B. E. J-s.

Raskauttavat asiarLhaarat. Rikoslaki mää-
rää usein säännöllisen rangaistuksen rinnalle toi-

sen lievemmän tahi ankaramman rangaistuksen
erittäin lieventävien tahi raskauttavien asian-

haarain varalta. Näitä asianhaaroja ei ole tar-

kemmin määritelty, ja ovat ne luonteeltaan sen-

vuoksi samanlaisia kuin yleensä rangaistukseii

määräämisperusteet eli ne perusteet, joiden no-

jalla tuomari, tuomitessaan rikoslain säännöllistä

tapausta varten säätämissä rajoissa rangaistuk-
sen, saattaa katsoa olevan syytä milloin mää-
rätä sen lievemmäksi milloin ankarammaksi.

A. T.

Kaskol ks. Raskolnikot.
Baskolnikot (ven. rnsko'ljiiikij. kaikkien Ve-

näjän kirkon lahkolaisten yhteinen nimitys.
Milloin sanaa käytetään ahtaammassa merkityk-
sessä, tarkoittaa se Moskovan patriarkka Niko-
uin aloitteesta 166" toimeenpannun liturgisen

uudistuksen aiheuttaman kirkollisen hajaannuk-
sen (raslolj edustajia. Likimmät eron syvt oli-

vat luonteeltaan varsin ulkonaisia. Kokonaisuu-
dessaan tämä lahkolaisuus on myöskin Venäjän
kirkon vanhojen voimakkaampien kansanvaltais-
ten ainesten oppositsionia kirkon virkavaltaa
vastaan. Koko ihmisen pelastus tehtiin riippuvaksi
rituaalisista seikoista. Kirkon kiroomat suunnan
kannattajat, joita heidän äärimäisen vanhoilli-

suutensa vuoksi sanottiin nimellä starore'rtsi

(..vanhauskoiset"), jakaantuivat ennen pitkäii pa-

pillisiin (popo'vtsy) ja papittomiin (hezpopo'rtsy).

Omien pappien puutteessa edelliset käyttivät pal-

veluksessaan valtiokirkosta luopuneita pappeja,

mutta jälkimäiset tuomitsivat näiden vihkimisen
arvottomaksi ja uskoivat sakramenttien hoitami-
sen seurakunnan vanhimmille. Vasta 19:nnellä

vuosis. popovtsit ovat saaneet oman, valtion tun-

nustaman hierarkian. Bezpopovtsien keskuudessa
taas papittomuus on johtanut sakramenttien vil-

jelemi.sen loppumiseen, koska heidänkin mieles-

tään ainoastaan pappien toimittama sakramentti-
ainesten pyhittäminen oli tehokas ja vanha, vi-

hittj- ehtoollisleipäaines, huolimatta kaikista pon-
nistuksista sen jatkamiseksi, kerran loppui. Oraa
piispuus on jälleen koonnut yhteen joukon popovt-
sien keskuudessa syntyneitä eri suuntia, mutta
toisaalta on osa heistä liittynyt jälleen valtio-

kirkkoon \jedinovc'rtsy, samanuskoiset). Valistu-
neen johdon puutteessa bezpopovtsit ovat jakaan-
tuneet monilukuisiin ryhmiin, joiden keskuudessa
mitä erilaisimmat uskonnolliset käsitystavat
mystillisestä hengenuskonuosta ja asketismista
kylmän järkeisuskon ja lihanvapauden oppeihin
asti ovat edustettuina. Kun useita ryhmiä ahdis-
tetaan rikoslain nojalla, niin niiden jäsenet sa-
l.-iavat itsensä harrasten oikeauskcisten naa-
mioon ja sentähden on heidän lukumääräänsä
mahdoton laskea. Arviot kaikkien r :n paljou-
desta vaihtelevat 5-20 milj. Bezpopovtsien haa-
raantumista mainittakoon Daniel Vikulitsista

1094 Äänisjärven ja Vienanmeren välillä al-

kunsa saaneet pomo'rtsy („meren rannan asuk-
kaat") 1. danielilaiset. heistä johtuvat f i 1 i p p o-

laiset, joiden oppi-isä on munkki Filip
(k. 1675), Fedosej Vasiljeviä (k. 1711) -seuraavat

teodosiolaiset, begunit (,,pakenijat"),
stseljnikit („rakoonkatsojat") }'. m. Sitä-

paitsi voidaan tässä yhteydessä mainita joukko
lahkoja- jotka nykyään esiintyvät itsenäisinä, ku-
ten jumalan-ihmiset 1. hlystit („ruoski-

jat"), skoptsit (..kuohilaat"), m o 1 o k a a-

nit („maitoihmiset") , duhoborit (,,hengen-

soturit") . hengelliset kristityt 1. prygu-
nit (,,hyppijät"j , stundistit, paskovilai-
set, jehovistit. tolstoilaiset y. m.
Ajoittain ankarasti vainotut r. ovat v;sta 1874
alkaen saaneet hallituksen puolelta lempeämpää
kohtelua, ja 1905 :n uskonnonvapauslaki takaa
heille oikeuden vapaaseen uskonnonharjoitukseen,
mikäli he eivät anna aihetta rikosoikeudelliseen

käsittelyyn. — [J. Gehring, ,.Die Sekten der rus-

sischen Kirche" (1898) ; K. Gross, ..Die russi.schen

Sekten I" (1905-07): J. B. Severac. „La secte

russe des homnies de Dieu" il906i: H. Dalton,
..Evangelisehe .Strömungen in der russischen

Kirche der Gegenxvart" (1881). A. J . P-ä.

Kasmus Ludviksson (k. 1594), ruots. virka-

mies ja kirjailija, oli leipurin poika Tukholmasta,
tuli 1539 ylioppilaaksi Rostockissa, ja mainitaan
1543 Kustaa Vaasan kansliakirjurina. Tunne-
tuksi hän on tullut varsinkin siitä syystä, että

hän kuninkaan käskystä keräsi kirkkojen ja luos-

tarien vanhoja asiakirjoja, niiden johdolla tutki

omistusoikeusoloja ja valmisti maakirjoja. Tämä
työ sai hänet innostumaan historiallisiin tutki-

muksiin yleensä, hän toimitti laajoja genealogi-

sia sukujohtoja ja kirjoitti kronikka-muistiin-

panoja sekä keskiajalta että omalta ajaltaan.

Eerik XIV:n ja Juhana III:n aikana hän yhä
kirjurina palveli kuninkaan kansliassa. V. 1567

hänet muka väärien rekisterien valmistamisesta

tuomittiin kuolemaan, mutta armahdettiin. Elä-

mänsä loppuvuosina hän mainitaan olleen ..muis-

titon. vanha ja heikko". E. L:n keräelmät ja
muistiinpanot ovat tärkeitä lisiä hänen aikansa

historian valaisemiseksi. [H. Rosman, ..Rasmus
Ludvigsson som genealog'' (1897).] K. G.

Basmussen. Knud Johan Victor
(S. 1879i. tansk.. Grönlannissa syntynyt Grönlan-

nin tutkija, seurasi 1902-04 Mylius-Erichsenin

..kirjallista" Grönlannin retkikuntaa, tutki 1905
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hallituksen iHltrtrHniSuS poronhoidon inuhdolU-

suuksia Gr keräili 1!H>6 OS CarlslH«r{;ii>

rabaiston k ' lla ^rCtnluiitilaisia lauluja

talvrlitipn <tui»«ii l.«-rraui luipuäeutu t^kimoideu
IMri&i^. nintkusii lUOä Iiallituky4>ii loimota Uiiisi-

ra [xTiisti 1910 Ka|> Yorkiin napaseutu-

e- iar|>eik!>i kau|i|iU'asemuii. — K. on
paivMiMiiii kuin kukaan muu elitytynyt eskimoi-

den ajatus- ja käsitepiiriin. Julkaissut ..Nye

mennesker". ,.l'nder nordenvindens svnlie", es

kimo kielisen lukukiriau ..AvAugHruisalerssärii-

tit" lE. E. K.i

Rasores ks. Kanalinnut.
Baspail fitpa'il. K r a n <.• o i s Vincent

ilT04 lS7Si. ransk. politikko ja tietleniies. R:n
lieteelli.set tutkimukset ovat orpianisen jn var-

sinkin fysiolopiseu kemian aloilta. R. otti Uiiri-

mäisenä tasavaltalaisena innokkaasti osaa poli-

tiikkaan, m. m. heinäkuun ja helmikuun vallan-

kumouksiin, esiintyen kansanjohtajana, puhujana
ja sanomalehtikirjailijana, myöhemmin myöskin
edustajahuoneen jfi.sonenä. E. M-tnn.

Baspi (ruots. rasp\. jämsi. rouhin, moniham-
painen. pieniä lastuja leikkaava puu-, luu-, sarvi-

y. m. töihin käytettävä viilantapaiuen työase,

joka valmistetaan litteiistä. pyöreästä tai kulmik-
kaasta noin 8 40 cm pitkästä terästan<:osta lyö-

mällä teräväkärkisellä taltalla siihen syvennyk-
siä, niin että syvennyksen reuna kohoo teriiväksi

hampaaksi I, piiksi. Tlampaitten luku 011 nnin

12 «O <ni-;iu kohti. f o Po.
Kaspikone, pyörösaban tapainen moniteräi-

nen k.ir' ' •vainen kone, jolla väripuut jyrsi-

tään '1 sopivansuuruisiksi lastuiksi.

Joka U-.... ., .-i leikkaa urat puuhun, joka toi-

nen jyrsii urien väliin jääneen liuskan lastuiksi.

Po Po.
Bassam fratim]. II o r m u 7. d U820-1910),

enpl. orke<lopi. avusti Layardia Niniven kaivaus-

tSissA 1849, toimitti itse kaivauksia .1852, jolloin

hän l?lT=i .\-=iirl.nnipalin kirjaston, ja 1877-82

V. rissa y. m. R. kävi 1806
.\! intä pidettiin vankinav:een
18t>a. Tet.knid: ...N.irrative of the British mis-

sion to Theodore. Kinp of Aby.a.sinia" (1860) ja

„Asshur and the land of Nimrod" (1897i.

A'. T-t.

Baataat (Turd\d(r> muodcstnvat suuren var-

pu.>tlintuheimon, jonka paras tuntomerkki on
saapa.iinilkkainen jalka (,.nilkan" etu-

puoli ainakin suurimmaksi osaksi yhden ainoan
ehyen levyn i)eitlämä). Käxisiilkia on 10, en.si-

mäinen niistä r.n toinia paljoii lyhyempi, nokka
hoikka, kärjessäiin heikosti nhistaipunut, kärjen
takana matala pykiilii. .Maiiok.in reunat mata-
lat ..II .1 -I-

I iT,p-iin kouruuntuneet. .Suupielissä

h ihöyheniä. Kaikki hyönteissyö-

ji i UI »livun linnut syövät myös he-

delmiä ja siemeniä, «'arsinkin talvella. Heimoon
kuuluu suuri joukko lintiisukuja, joista pohjois-

mainina mainittakoon rastaan ^Turcfus;. s a t a-

kielen tLumrinin) ja taskun (Haxicola) su-

vut. Usein yhdistetään r:iin vielä toisena ala-

heimona kerttu »et ISj/lvinir). — Rastaan
(Turduni -ukuun kuuluvieri lintujen nilkan f-tu-

puolta peittävässä kilvei^Tvii huomataan varsinkin
nucremmilla selvästi ne '.\A pikkukilpeä. joista

isompi on muodostunut. Varpuslinnuiksi r.

ovat verraten isoja, ne ovat vahvarakenteisia.

vabvanokkaisia, korkeanilkkaisia ja pitkäpyrstöi-

siä. kaikkiin maapallon seutuihin levinneitä la-

jeja. Suomessa huomattu seit.semiin, näistä neljä

yleisempää. Kaikkein huomattavimpia on I a u I u
rastas IT. iiiiixiriisl. yh'inen koko Suomessa
I.apin huvumetsärajoille asti. Se on selkäpuiv

' lelta vaaleanharnnianruskeu. alta valkea, rinta-

puolelta ruost»>enkellainen ja siinä kolmiomaisia

!
tahi pitkiinpyiireilii, mustanruskeita täpliä. Sii

I

pien alapeitinhöyhenot vaaleankellanruski-al. Kuva
I
ks. Laululinnut, värillinen liite .Suomen
laululintuja. Pituus 2it 24 cm. Mainio lau-

laja, kuusikoiden asukas. Pesä tav. tiheässä kuu-
.sessa. verraten matalalla, rakennettu oksista ja

uaava.sta, si.sältä lahopnutaik'nalla sileäksi vuo-

rattu (tästä yleinen nimi 1 a h o r a s t a s). Muiuit,
4-6, ovat erinomaisen kauniita, sinivihreitä.

mustanru.skeatäpläisiä. P u n a s i i p i r a s t a s

iT. iliuriisi on edellistä vähän pienempi, muuten

niiluisii(tir.istas Ifakiunrastus

hyvin yhdennäköinen. rinnan täplät pitkänpyö-
reitä. siipien alapeitinhöyhenet ruosteenpunaisia,

kulmilla valkea juova. Yleinen koko Suomessa,
levinnyt Pohjois-Eurooppaan ja Siperiaan. Asus-

taa metsämailla, tuntureilla koivnpensaikoissa.

Pesä usein maassa tahi pienissä pensaissa, har-

voin korkeammalla puissa. JIunia .5-7. vihreäh-

köjä, tiheästi ruskeutäpläisiä. Ääni yksitoikkoi-

sen surullinen, sävelikäs. Räkättirastas
(T. pilnris) on saneen yleinen. Lapin perille asti

levinnyt laji. Pituus 26-28 cm, selässä ja har-

tioilla punertavanriiskea vivahdus, kurkku ja

rinta ruskeankelta'set, mustivtäpläi.set. Kupeilla
valkealla pohjalla suurempia mustia täpliä ja juo-

via. .Asustaa metsiköissä viljelysmaiden lähellä.

Pesii puihin, joskus useampia samaan puuhun;
munat melkein kuin edellisen lajin. Tekee jon-

kunverran vahinkoa puutarhoissa kirsikoita ja

hyötymansikoita syömällä. Leutoina, talvin» kaikki

r. eivät muuta pois .Suomesta, tavallisestikin ne
menevät vain Keski Eurooppaan, jäävätpä lukui-

sasti Etelä-Ruotsiinkin. Harvinaisempi kuin
kaikki edelliset on rosorastas (T. vi.icivorua),

huomattu kuitenkin koko .Suomessa. .Suuri. 28.»-

30,« cm:n mittainen laji. väriltiiäii edellisten

kaltainen mutta kaulan täplät nuolimaisia, rin-

nan pitkänpyöreitä. M u s t a n r a s t a a n (T. me-
ruluj koiras on musta, nokka vain keltainen,

naaras mustanruskea. Pesii hyvin harvinaisena
Et«lä-.SuomeHHa. Kcski-Euroopan Htiiirkaiipunkien

puistoissa yleinen. Pituus 26.1-29 cm. Sepel-
rastas (T. lorqiinluaj en myös musta, mutta
rinnassa on leveähkö valkea laiifuma. .Suomessa
se pesii vain Lapissa hyvin harvinaisena, run-

saammin .Jäämeren rannalla, jyrkillä rantakal-
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lidillii ja tiintiiiiseinämisfiä. Kerriin vain on
.Siuinieen eksynyt (läliellc IliinuHMiliniiaa) musta-
kaula i n e n rastas <

'/'. ulriiinlurisj. Se pesii

Iralin tienoilla. Siperiassa, Transkaspiassa ja

Intiassa asti. E. \V. ti.

Rastatt /••</ iKastadt). kaupunki Bade-
ninsa. Katlenin piirissä. Heinin laak.sossa Murg-
joen varrella Karlsruhen ja Baden-Badenin vä-

lissä ratojen risteyksessä; 15.196 a.s. (1910).

joista n. '/a evankelisia. Vv. 1840-90 lujasti lin-

noitettu. Linna (Versaille.s'in jäljennös), useita

oppilaitoksia, rauta-, metalli-, olut-, tupakka-
.v. m. tehtaita. — K :ssa tehtiin 7 p. maalisk. 1714
Itävallan ja Ranskan kesken rauha, joka lopetti

ICspanjan perimyssodan (ks. t.). Siellä oli myös-
kin koolla 9 p:stä jouluk. 1797—2S p:ään huhtik.

1799 rauhankongressi. jonka tuli Campo For-

mion rauhan johdcsta päättää mikä korvaus oli

annettava niille Saksan ruhtinaille, jotka me-
nettivät Reinin länsii)unlella olev.>t alueensa

Ranskalle. Kun tuloksettomat neuvottelut toi-

sen liittokunnan sodan aljettua olivat keskevty-

iieet ja Ranskan asiamieliet Bonnier. Koberjot ja

Jean Debry olivat 28 p. hulitik. poistuneet

R;sta. hyökkä.si heidän kimppuvinsii läliellä kau-

punkia joukko itävaltalaisia iiusaareja. jotka sur-

masivat kaksi ensinmainittua ja ryöstivät hei-

dän paperinsa ; Debry pääsi pahoin haavoittu-

neena palaamaan R:iin. Kysymys, kuka on ollut

tämän .,R:n lähettiläsmurhan" toimeenpanija, on
kauan ollut kiistanalainen historiantutkijain kes-

ken, [vrt. esim. Huffer. ..Der Rastatter Gesandten-
mord".] J. F.

Rastattin rauha ks. Rastatt ja Espa n-

I
;i 11 peri m y s s o t a.

Rastegaisa unyös Raste G a i s s a, Raste
I' ai sei, l,ll,jO m yli merenp. kohoava tunturi

Tenojoen va.semmalla rannalla, koko Ruijan huo-

mattavimpia tunturiliuippuja. Näköala suuren-

moinen: pohjoisessa Jäämeri vuonoineen ja kaik-

kialla ympärillä mahtavia tunturiylänköjä, joita

etelässä halkaisee Tenojoen kiemurteleva uoma,
Keskiyönaurinko näkyvissä lähes 3 kuukauden
ajan. R :aa ovat lappalai.set vielä m.vöhään palvel-

leet suurena seitana, erikoisesti poro-.seitana, jota

poromiehet elinkeinonsa menestymiseksi uhreil-

laan koettelivat lepyttää ja saada suosicUiseksi,

— Rille matkustettaessa on sopivin ottaa lälitö-

kolidaksi I.evojoen norj, tunturimajatalo i,,fjeld-

stue"| Tenojoen rannalla, josta R:n liuipiiUe on
16 km:n matka. Utsjoen kirkolta matka R:!le on
n. .50 km. [L. Hannikainen. ..Tenojoen varsiltii

ja Ruijasta" (Maantieteellisen vhdistyksen aika-

kau.skirja ..Terra" 1914. siv. 288-291)'.]

L. Ulien.

Rasteri ks. A ii t o t y p i a.

Rastoptsin l-i'iij 1. Rostoptsin. Fedor
\asilevit.s (1763-1826). kreivi, ven. ken-

raali: kohosi nopeasti arvoasteissa Paavali T:n
aikana tullen m, m. ulkoasiainministeriksi: jou-

tui 1801 epäsuosioon ja astui uudelleen valtion

palvelukseen vasta 1810; oli Moskovan komenta-
jana 1812. jolloin liän ranskalaisten marssit-

tua kaupunkiin tehokkaasti toimi ilo.skovau polt-

tamiseksi: esiint.vi myös kirjailijana. [.Segur,

..Vie du eomte Rostopohine": Tzenoff. ..\Ver liat

M...-kaii 1S12 in Brand .aesteckt".] ./. F.

Rasumovskij ks, R a z u m o v s k i j,

Rasuuri ilat, ianii'iii < jnt/ccc = raapia), raa-

4:1. VII. Painettu " - 15.

puttaminen; rolidoksista raaputtamalla erotetut
osa set

,

Rasva ks. R a s v a k u d o s. H a s v a t ja

R a v i n I o a I n e e t.

Rasvaembolia (ks. Embolia), rasvatuk-
keuma. ra-vatulppa. hiussuonien ja yleensä hie-

nojen verisuonien tukkeutuminen niihin joutu-

neesta rasvahelmestä. niinkuin joskus tapahtuu
luunkatkeaman sattuessa talii rasvaisen kudok-
sen ruhjoutuessa; varsinkin keuhkot joutuvat hel-

posti tällaisille r;oille alttiiksi, josta voi olla

seurauksena ankara hengenahdistus ja kuolema-
kin. .». ()-Ii.

Rasvaevä, m. m. lohikaloille (lohen, kuoreen,
harjuksen ja sillin suvuille) ominainen, pieni.

rasvarikas. ruodoton ihopoimu seläs.sä, lähellä

pyrstöeväii.

Rasvahapot, sarja tyytlytettyjä orgaanisia
yksiemäksisiä liappoja. Sarjan alemmat jäsenat
ovat hell>osti juoksevia, veteen liukenevia, esim.
muurahais-. etikka-, propionihappo; voi- ja va-

lerianahappo ovat sakeita nesteitä. Ylemmät r.

ovat kiinteitä, veteen liukenemattomia, alkoholiin

ja eetteriin liukenevia ja useat niistä, kuten pal-

mitiiui- ja steariinihappo. esiintvvät luonncn-
ra-svoissa glyserideinä. .s'. S.

Rasvahlili ks. Kivihiili.
Rasvahäntälammas ks. L a m m a s.

Rasvaiset öljyt ks. R a s v a t.

Rasvakaasu, rasvasta tai vuoriöljyteollisuu-

den jätteistä valmistettu valokaasu.

Rasvakala k». \' i 1 u k a 1 a.

Rasvakasvannainen ks. Lipo m a.

Rasvakivi 1. s t e a t i i 1 1 i. tiivis, massamai-
neii. My~tyräisinä kasvettumina esiintyvä t a 1-

kin (ks. t.) miuinnos. R. on joko väritöntä tai

harmaata, keltaista, vihertävää, punertavaa, usein

täplikiistä ja juovai.sta. R. on pehmeätä ja help-

poa veistellä. Kiinalaisten kauppaamat veistok-

set ovat erästä r:n nuuinuosta. a g a 1 m a t o-

Hittiä. E. M-nen.
Rasvakohju, kohju, jonka sisällvk.senä on

ra>vakudo>. vrt. Kohju.
Rasvakudos. Useilla ruumiin soluilla on kyky

ainakin jonain tapaiiksess;i kerätä ja säilyt-

tää rasvaa, mutta vahvimpana tämä ominaisuus

esiint.vy muutamissa sidekudos.soluissa. joita nimi-

tetään rasvasoluiksi. Nämä ryhmittyvät muodos-

tamaan r :ta. jota tavataan kaikkialla ruumiissa,

etenkin ihonalaisessa kudoksessa, sucliliepeessä.

munuaisia ympäröivässä kudoksessa j. n. e. Rasva-

solut ovat pyöreitä soluja, joissa suurimman osan

solua täyttää rasva. Sekä solutuma että alku-

lima ovat työntyneet solun ulko-osiin. Paitsi

rasvasoluja ottaa r:n muodostamiseen osaa side-

kudcs.säikeet sekä löyhä sidekudos, joita tavataan

rasvasolujen välissä. Y. K,

Rasvamaksa ks. il a k s a t a u d i t.

Rasvametamorfoosi ks. Rasvoitin m i-

n e n.

Rasvapisama 1 pingiicciila), silmän kovalla

kalvolla. lähelUi sarvikalvoa joskus esiintyvä, ai-

van haitaton, pieni kellertävä täplä tai yleuemä.

joka ei. kuten ennen arveltiin, ole rasvakudosta,

vaan sisältää hyaliinia ynnä huonontunutta side-

kudosta.

Rasvasolu ks. E a s v a k u d o s.

Rasvasydän ks. S y d ii n t a u d i t.

Rasvat, eläin- ja kasvikunna.ssa runsaasti
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rfiiiulvvii. kiillä, happea ja vetyä «isulliiviU kein.

ylidislykviS. Viiiiie viiosisudau alkiipiK lellti sui

C 11 r V r e u I «olville ni-ivojrii kukooiimksfii. Ne
ov .t ri.i >^lp(>OJ••n iKMitriuilisiu ^IvMTiiuienten-itu.

1 r II itiiäinii.^-ia on tripaliniliiiiia.

I: tai trioleiiiiia. R., jotka >i>iiltäviit

I'. -Ii viiiiieiiiiiiiiittiia. ovat (>ljyji>. K.

Ii.i ! Iiyjn ly>u!tuvut. kuu niitfi kminu-ii'

urlaan vf^iliöy ryii tai laiinvan rikkihupon kiiiis.s.i

talli kun lt|>;i:isit, r :oja luijoittuvat ciitsyniit.

vaikut -.i. Alkiilifti. kuikin ju lyijytksi-

din k 1 ne Imjuuntuvat saippuoitueu
gl\«eriiuik..>i j^ ruAvuliappujeii »uuloiksi. Liion-

uou-r. uvat u>ein soluihin suljettuina, ju eristii-

minen tapahtuu pusertaiiiullu, knunuMitainulla tui

«Utterilla, rikkiliiilfllii tui lient.siiiiillii uiittaiiiullu.

Veteen eivät r. liukene ollenkaan, voivat kuit"iv

kin sektittuu .-iihen inuodo^-lnen lioiiio^'eeni'<tMi

emuUionin ie*im. inaitui. Xe ovat vettä keveiim

piS. Kuuniennettae>.-.ji muodostuu nii^tii palavia
kaasua. Paperiin ne juttäviit lUpiuiikyviin

tahran, joka ei )>oi-tii. Piiolikiinteltä kasvi-r:o:a

ovat m. ni. palinuru^vu. kookospuhkinärusva ju

kaakaovoi. Ju< k>evat kasvir., n. s. rasvaiset
6 I j y t. ovat joko kuivuvia tai kuivuiiiattoinia.

Edelliset, joihin kuuluu m. m. pellavaiisieiiieii-.

hamppu- >a unikkoöljy. kuivuvat hapettuen il-

man hukien vaikutuksesta sitkeäksi nias.saksi.

Jälkimäisiä ovat m. m. oliivi-, nauris-, manteli .

ptiuvillausionien . maupiihkinii- ja se<>samiiilj\

.

KM;il'-in •läinru-svaa on |>Jiilus!allisesti steariinia

S' 'i: puolikiinteitä ovat ihra ja voi ja

|i ikka- ja kaluiimaksaöljy sekä kr.laii-

traaiii. l:.isvunpitoi-iiiittu tutkittaessa kiiytetäiin

Soxhletin uiittainiskojetta. K :oja tiitkittae-sa

määrätään niille konstantteja kuten s u i p p ii o i-

t u m i s I II k II. joka osoittaa neutraali rasva n inäii-

rSn. happo luku. joku ilmaisee vapuan rasva-

hapon pul|ou>len. j o il i I u k u, joka osoittaa tyy-
«iyttämälti>mien nusvahappojen määrän j. n. e.

R :oja käytetään, paitsi ravinto- ja lääkeaineina,

saippuan, vernissan, öljyvärien valmistukseen,
konerasvoina. värjävksessä. purkituksessa v. m.

S. S.

Hasvatatiti indipitHitiiKi. luoniinttomun runsas
rasvankertyminen ruumiin kudoksiin, mikä ai-

heutuu sairaloisesta aineenvaihdosta. jossa pala
mi»ilmi5 on jctenkin hidastunut, niin etteivät

ravintoaineet pala sikäli, kuin niitä nautitaan,
raan rasvan muodossa asettuvat ruumiin eri kii-

do»len \äliiii ja wiipurille. R. on siten luettava
ainn-nvuihtohäiriöideii aikuansaumiin i-airaloisiin

tiloihin. K. eli liiallinen lihavuus voi tietenkin
kehittyä myös ilman varsinaista aineenvailulon
häiriötä, kun ihminen nauttii mokan eneininän
kuin mitä hänen ruumiinsa kaipaa ju lisäksi.

laiskana, riiiiiniinliikettä vältellen ei itse toimin-
nallaan eilistä tärnän liian ravinnon palamista
ruumiissaan II'

'
' ' -tuii niokajärjesti-lmän

ja elinta|M>|en n t.irkoituksi^nimikai-
•"" '

• • mikä kaikki jä-

! M. (tn.
1 puinen uine, joka

" sen oltua uMcam-
p ! maussa.
BxrvayhdiiitylMet, alifaattisi-t yhdiHtykHct.

mela ini(teriv;ialii f.r^ ,, i niset yhdistykset, jotka
voidaan loiitaa ' t<. H.

Baavaöljyt, —rvustn luuidut keltai-

set paraifiiniöljyt. joita käytetäiin koiievoite'ksi

y. III. N. S.

Rasvoittuminen, kudosten .solujen sisällyk.sen

sajraloiiien iiiiiiittiiiiiinen rasvantupuiseksi iru-sva-

nietaiiiorfoosi I. -dei:e:u'ratsioiiil, josta seuruu so-

lun eläinän ju toiminiiuii liiiiriö jopa solun täy-

dellinen |>erikutokin. Tulluinen r. syntyy esim.

äkillisessii fosforiniyrkytyksessu. jossu varsin-

kin muksun solut, niuttu jossakin iiiiiärin iiiyös-

kiii inuniiuiset sekä .sydänlihas ynnä imiiitkiii li-

hakset joutuvat tiiolluisille iiiiiiitoksille alttiiksi.

Toinen laji r :tu »n u. s. rasvaiiifillratsioni. jossa

rasvaa kertyy osaksi kudosten varsinaisiin solui-

hin, luuttu pnrhuusta päii.stä niiden väliseen

sidekudokseen ja yleensä niitii ympäröivään so-

ltikkiH>ii. Tällainen on eniiniiiiikseiMi luonteeltaan

se r.. jika jatkuvasta alkoholin vUärinkiiylöstä

kohtaa sydänlihasta. .1/. Ö-R.

Bata. 1. ks. R a u t a t i e.

i. Tiihlil. Tuivaaiikappaleeii ura avaruudessa.

Ni »tönin lain mukaan liikkuvat kaikki taivuun-

kappaleet. jotku ovut yhden keskiisniassaii vaiku
tukseii aluisiu. joko ellipsin-, paral.elin- tui

hypprl>el'iimuotoisissa r:ssa. vrt. Pluiieetti,
P e r t II r 11 u t s i o n i t ja P v r s t ö t ä h d e t.

//. R.

Ratainsinööri, raulutiehullituksen alainen vir-

kamies, joka valvoo piteiiiiiiän rataosan kuniio.s.sa-

pitoa ja johtaa .sen ja siihen kuuluvien rakennus-

ten koriaiis- ja uutistöitä.

Ratakisko ks. |{ a ii t a t i e ju K i s k o.

Ratakiskojen vaellus ks. R a u t a t i e.

Ratamestari, lalaiiLsiuööriii uluinen alempi
rautatievirkamies. joka lähinnä johtuu radan
ylläpito- ja korjaustöitä sekii valvoo rutavar-

tiaiii toimintaa.

Ratamo { 1'laiilniio), kasvisuku Plantagitinnce-

Heimossa. Vanallisia ruohokasveja, joista meikä-
läisillä lajeilla on useimiiii-

leii tusa.soiikka. pitkäpalhoineii

tähkä. Kukassa polijalukuiia 4

TiiiilensiK sijoita. Tavallisin ji

hyvin yleinen pihoilla ja teillä

on meillä p i h a-r. iP. majoii.
jolla on siiiirenlui.set. melkein
kuljut, puikeut lehdet ja hyvin
pitkä tähkä, .\ineriikkaan se

tuli eurooppaluisteii mukana
ju on siltenimin nopeasti levin-

nyt liikenteen mukana. Tiitji

kuvaa intiaanien antaiii.i iiiiiii

,.vulko'sen miehen jalanjälki".
Etupiiässä satiinnaispiia kas-
vua niityillä jotenkin harvi-
nainen. piha-r;ou muistuttav:i,

mutta suurempi ja karvainen keskir. ( P. me-
dia). Ktelä-.Suomessa kuivilla niityillä monin pai-

koin yleisenä kasvua lyliytliilikiiiiien suikea
lehtinen r. (P. lunciiilatu). Merenrannoilln
on yleinen in e r i-r. (P. maritimn), jolla on
hyvin kapeat, möyheilt lehdet. Etelii-eiiroopp
/'. pHiilliiitiim raiiisaasli kasvilimau sisältiiviä

pieniii siemeniä kiiytetäUn kunnas- y. in. teolli-

suudessa. "
A'. />.

Ratan, hyvä. suojaisa xatamu Pohjois-Uuotsissa,
Polijaiilihilen lannalla .'id km Uiiiiiajasta koilli-

seen nielkrin vastapiiUtä Kokkolaa; posti-, sähkö-
lennätin- ja tulliaseinu. ^ Elokuussa IHflll ruotÄ.

uiineia nousi täällä muihin XVachtiiieislerin joh-

Kei^kiratamo.
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dollu saarliuikseen Uumajassa olevat. Katnciiskiiii

komentamat veuäläiset. Miuitjinian päiviiii pp-

rästn ruotsalaisten knitenkiii täytyi astua laivoi-

hinsa takaisin.

Rataosasto, se rantiitieljallinnon osa. joka kä-

«ittiiä itse radan hcidoii ja sen huonerakennusten
ylliipidon sekä täydennys- ja laajennustyöt, ja

jonka virkamiehistöön kuuluvat ratatirehtööri

päällikkönä sekä ratainsiuöörit. ratamestarit ja

ratavartiat.

Ratapiha ks. Rautatie ja Asema.
Rataprofiili ks. Rautatie.
Ratapölkky ks. Rautatie ja P u n t a v a r a-

lajit.
Ratarunko ks. Rautatie.
Ratas 1. pyörä, kiinteän ak.seliu ympäri

tahi akseleineen pyörivä, ulkokehältään tavallisesti

vnipvränmuotoinen esine, jonka muoto ja rakenne
on suuresti vaihteleva, riippuen siitä tarkoituk-

sesta, mihin r:ta käytetään. R:ita on kuljetus-

viilineiden (kärryjen, rautatie- y. m. vaunujen,

vrimavannujen, polkup.yörien j. n. e.) pyörät,

pumppu-r:t, laivojen siipi-r:t, hammaspyörät,
hihnap.vörät y. m. R:een kuuluu akselia ympä-
röivä napa, jonka puolat 1, varret tahi

umpinaiuen levy yhdistää r:n kehään,
E. S-a.

Rataseläimet (Rotatorin. Rotifera). omana
luokkana matoihin luettuja, m. m. hermos-

ton ja erityseliniien suhteen lä-

hinnä laakaniatoihin (ks, t.) liit-

tyviä, joskin ulkomuodoltaan tii-

vallise.sta matotyypistä poikkea-

via ja sensijaan suuresti useille

matoryhmille ominaista t r o k o-

f o r a-toukkaa muistuttavia mi-

kroskooppisia vesieläimiä. Nimi
johtuu ruumiin etupäässä ole-

vasta, muoddltaan hyvin vaihte-

levasta värekarvakiehkurasta it,

värekarvaryhmistä), jonka rip-

sien liikkeet tuovat ravintoa

suuhun ja kuljettavat eläintä eteenpäin. Ruu-
miissa voidaan usein erottaa ,,pää", keskiruumis
ja pyrstö, joka useimmiten toimii jonkinlaisena

..jalkana", mutta voi puuttuakkin tai on eläin

sillä kiinnittynyt alustaan. .Jctkut ovat pyrstöl-

läiin yhtyneet ryhmiksi, useimmat ovat yksitel-

len vapaina eläviä. Keskiruumiin kutikula on
usein paksuntunut kuoreksi, jonka sisään muut
Osat (ainakin pää) voidaan vetää. R :iä tavataan
sekä meressä että makeassa vjdessä, etenkin run-

saasti pienemmissä kasvirikkaissa vesissä. Kuten
useilla muilla makean veden eläimillä voi r:llä

olla ohutkuorisia, partenogeueettisesti kehitt,yviä,

kesän aikana lajia levittäviä kesämunia ja

paksnmpikuorisia, lajin säilymisestä .yli talven

t, kuivan ajan huolelitivia, hedelmöitystä tarvit-

sevia t a 1 V i m u n i a. Koiraat ovat naaraita
paljon pienempiä, surkastuneita ja lyhytikäisiä

kääpiökoiraita, — Meillä tunnetaan kol-

matta sataa lajia, useimmat makeasta vede.stä.

.Järviemme planktonissa ovat erittäin yleisiä

m. m, kuorelliset Anurcea cochlearis ja Notholca
longispina, kuorettomat .-is/)/«"p/i"0-lajit v, m.

/. V-.s-,

Rataslaiva ks. Siipirataslaiva.
Ratatirehtööri, rautatieliallituksen rataosas-

ton päällikkö.

7- Braohionus ur-

ceolaria, A naaras,
B koiras. S. No-
tholca longispina.

Ratavaihde ks. Vaihde,
Ratavartta, rautateiden henkilökuntaan kuu-

luva, ratamestarin valvonnan alainen henkilö,

jonka tehtävänä on n, ö km:n pituisen rataosan,

sen tilan, ylikäytäväveräjien y. m, päivittäinen

tarkastaminen ja vartioiminen.

Kataviskuri ks. K a r j aa u r a.

Ratazzi l-ta'tsi]. Urbano (1808-73). it.

valtiomies; tuli 1838 asianajajaksi ja valittiin

1848 Sardinian edustajakamariin ; oli 1848-4'J

hallituksen jäsenenä, helmikuusta 1849 Novaran
tai)pioon asti johtavana ministerinä; 18.">2 R.

vasemman keskustan johtajana liittyi Cavourin
johtamaan oikeaan keskustaan, jiten muodostui
hallitseva keskipuolue; toimi sitten kamarin esi-

miehenä ja 1853 55 jälleen liallituksen jä.senenä;

otti tehokasta o.saa luostarien lakkauttamista
koskevan lain perille ajamiseen; tuli Villafrancau
rauhan jälkeen heinäk. 1859 sisäasiainministe-

riksi Lamarmoran kabinettiin, mutta oli itse

asiassa johtavana ministerinä toimien tarmok-
kaasti Italian yhdistämiseksi; sittenkuin hänen
diplomaatti.-äten selkkausten tähden oli täytynyt
tammik. 1860 väistyä Cavourin tieltä, tuli hän
.yhdistyneen Italian ensimäisen edustajakamarin
puheenjohtajaksi; oli 1862 ja 1867 pääministe-
rinä ja p.vs.yi kuolemaansa asti vasemmiston joh-

tajana; hänen poismenoaan pidettiin suurena
kansallisena tap])iona. R:n puheet julkaistiin

1876-80 ; muistomerkki Alessandriassa. [JIad.

Ratazzi. .,U, R, et son temps".] J. F.

Rathg-en friit-J. Karl (s. 1856). saks. talous-

tieteilijä; oli 1882-90 professorina Tokion yli-

opistossa ja teki senjälkeen laajoja matkoj.a
Kiinassa ja Ameriikassa; palattuaan 1892 Sak-
saan toiminut professorin;! Marburgissa, Heidel-

bergissa ja v;sta 1907 Hami)urin koloniaali-

akatemiassa
;

julkaissut kirjoituksia varsinkin
nykyaikaisen Japanin oloista, joiden paraimpia
nykyään eläviä tuntijoita hän on; hänen julkai-

suistaan mainittakoon : ,,Japans Volkssnirtschaft

und Staatshaushalt" (1891), „Die Japaner und
ihre wirtschaftliche Entuickelung" (1905), „Die
Entstebunii des modernen Japans" (1896), ,,Die

Kultur der Japaner" (1907),

Ratichius ks, R a t k e, W,
Ratifikatsioni iransk. ratifier = vahvistaa),

kansainvälisessä oikeudessa lopullinen vahvistus,

jonka valtionpäämies antaa valtuuttamansa asia-

miehen tekemälle ja allekirjoittamalle valtio-

sopimukselle. Sääntönä (joka ei ole aivan poik-

keukseton) on, että valtiosopinuis, vaikkakin
valtioiden hallitusten asianmukaisesti valtuutt;i-

mat henkilöt ovat tulleet sen sisällöstä yksimie-
lisiksi, ei ole lopullinen j:i velvoittava, elleivät

asianomaiset valtionpäämiehet sitä ratifiseeraa,

Muutamat valtiosäännöt tekevät r:n riippuvaksi

kansaneduskunnan edelläkäyvästä hyväks.vmise.stä

tai suoranaisesta myötävaikutuksesta itse r:iin, •

R,-kielto on kyllä oikeudellisesti luvallinen, nmtta
voidaan kansainvälisesti käsittää epäystävälliseksi

teoksi. Kun r, molemmin puolin on tapahtunut,
vaihdetaan r. -asiakirjat ; joskus on määrätty, että

ne ovat annettavat kolmannelle valtiolle talletet-

taviksi, ks. Valtiosopimus. R. E.

Ratifiseerata, suorittaa ratifikatsioni (ks. t.)..

Ratihabeeraus ks. P ä t e v y v s.

Ratiini on eräänlaista bakteerivalmistetta,.

jcta käytetään rottien ja hiirten hävittämiseen..
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Vkmi ainr «Kiilin U, jok* juoksevasti niiio-

cli»»* py\vv \iiikutifroiiiiiiispiia ti viikkoa, km-
taio4i 'S kuiiktiutia. iiikiiaii^ua niiiso^ii diiiiDissii

l^rttuvaii taiidiii. juka k\kciitv tappaiiiaaii liiiret

\liil<>»-»ä. rutat i> viikossa. Niitä rottia varten,

joiku i"Vat kvi-et^-^jiolevall»- Ixiktivrille vastiuin

otiamaltoiiiiu. kiiytetäiiu i*rU>tti toista siiiililja.>ta

I. meri-ipuli-ia il>i-illni valiiiistertiia iiiyrkkvii

(Katin lli. joka pysyy teliokkaaiia ti kuukautta

ja tappaa rotat iiuiutaiiuin vuorokaiiileii kulues.sa.

A/..

Ratio lat.i. lasku: peruste: järki: sulule.

Ratitn ks. S i I e u I a s t a i s e t.

Kätke, \V o I ( g a u g ilat. Itnlirhius: l.'>"1-

16ö,">.. Nttk». |>edasogi. Herätti 1012 Frankfurtin

vaalivalliu|Hiivillä liuoniiota nieniuriaalilla. jossa

liin m. m. lupasi ..ilmaista paljon pareniniuii

ju liel|>oniinan iiienetelinän o|>ettaa vanlioille ja

nuorille hepreaa, kreikkaa, latinaa y. m. kieliä".

1'M'at oppineet :^anloinkuin nniutaniat S;iksan

pikkurulilinaat antt ivat lt:n selostaa it.-^-lleen

tutit menetelmää ja huumasivat siiiiii etuja, joita

seu ajan ylen rasittavalla latinanu|>etnksella ei

ollut. Aniialtin ruhtinas l.udvik toimitti hänelle

tilui->uuden toteuttaa metiMlinia uudistuksiaan

Köllieuin kouluissa ItilS. nuitla yritys keskeytyi

JO «eur. v. Sittemmin hän koetti o|>etusniene-

telmiiiin>ii ^-aailu käytiintöön eri paikoissa, m. m.
Ma(;debur||;i>>j<. mutta ilman pysyvää menestystä.

Myöskin Kuotsin valtiokansleri Aksel Oxen-
stiernu oli hänen kanssaan keskusteluissa opetuk-

>eu parantumisesta.

Kun R. piti i:|)etusnienetelmäänsä jonkunlai-

sena »alatietona eikä ole sitä julkisesti esittänyt.

on hänen ylimulkai>e>ti lausumistaan 0|H-tns-

opillisista periaatteixta ja muiden niitä koskevista

e^ityksiKtä vaikea saada tarkkaa ja tyydyttiivää

käsllystii hiinen kielenopetusmenetelmiistään. Sen
etuna näyttäii olleen pyrkimys opettaa vierasta

kieltä luettamalla kirjallisuutta, ennenkuin kieli-

opilli:<iin sfikkoiliin kajotaan, sekä erinomainen
keskitys yhteen ainoaan 0(N»tn>aineeseen ; sen ehkjl

heikoin puoli i.ppilaun it.'-<>toiminnan laiminlyö-

minen. Monen aikahiiseii yhtäpiliivän to<listuksen

niuku.in tämä menettely, jota K. itse sanoi iin.i-

l\jtti-»'ksi. vei var-in hyviin tuloksiin, verraten

aikuisempaan, kielinpin lukemiseen |M-rustuvaan

o|ietukseen. Kieltämätöntä onkin, että K:n mene-
telmäoxA jo n%'ataan. vaikkakin epätäydellisenä,

uudemman kieleno|M-tuk.Hen päii|H-riaiite.

Enemmän kuin kn-leno|H-tusmenetelmällänsä R.

oti saavultannt jälkimaailman huomiota ja tun-

:'n>tu-ta yleisen k< niupoliittisen kantansa vuoksi.

llUn >«• ensimUis4-nä |Miiitevasti ju menestyksellä
vaati äidinkieltä ensimäiseksi opetuskieleksi ja

knuluo|M-ttik-<Mi antamista kaikelle kasvavalle

nuoriiuille. Nämä hiinen viuit imuksensa toteutet-

tiin jo IHllI \Veimarin silloin ilmestyneessä

kouliuu>etuks<*ssu. joka on eiisimäinen yleistä oppi-

velvollisuutta vaativa koululaki. .Myöskin oppi-

laiden kohtelemisesNa ja heidän terveytensä hoi-

dr»sa K. edii-tau uudenaikaista katsantotapaa.
>'|nMi>ä I! 'III on pidettävä nudennlkainemnniii
kasvatuksen ensimäisenil huonmttavuna esitaiste-

lijana .Siifc-;is»n. .1/. S.

Batsaatus, ralauin suoriteltu, taitava ja varma
liev>rs<.i< ! iIIjM;, ju ohjailu kaikissa tämän lii-

kunln! ii kaikenhiialen ratsastnHlemppn-
jen SM .11 m. s. muntN-si- |. konlnr.i.

Krittäinkin Knglannissn yleinen r.-inuoto on
..e s t e r a I s a s t n s" ixtiiiili-rhiisil, jossa hevo-

sen on laukatessaan hypiittiivii aitojen, ojien, val-

lien y. m. yli. K :ta opettavat sekä tielopnolisesti

että kiiyliinnöllisesti r,k o u 1 u t, jotka samalla ke-

hittiivät myöskin hevosen ruumista ja luontaisia

liikuntalajeja mahdnllisinipaan tiiy dell isyyteen.

Knsimäisen tiillaisen koulun perustivat lirisoni ja

l'i$,Miatelli l,>r<(l Napoliin. Täältii koulu-r, levisi lu

knisiin Kuroopan hoveihin, joista tässä suhteess.i

tuunetuimnuit olivat Hanskan. Kn^lannin ja

\\'ienin hovit. Korkeimman kukoistuksensa saa-

vutti näiden kuulujen järjestelmä espanjalaisessa

I, n. s, ..korkeumnni.ssa" koulussa, Napoleonin
aikana oli koulu-r, rappiolla, nuitta elpyi sittem-

min, erittäinkin ransk, de la liui^rinii>ren vaiku-

tuksesta uudelleen, .saavuttaen suurta kannatustu
varsinkin Sak.sussa, Ranskassa, Italiassa ja

Ruotsissa. Ruotsista toi r;n Suomeen tallimes-

tari tieor^ UiufTstCn. joka 187il alkoi sitä Hel-

siufjissä opettaa. \'v. 18'J'2-97 toimi täällil ,,IU>I-

sin^'in ratsastusopisto" ja sanioiliin aikoihin oli

r, huoneita ja ki uluja myös Turussa, Xiipurissa

ja Vaasas.sa, \'. 1897 perustettiin ,,llelsinf;iu

ratsastusyhdi.^tys", jonka toiminta kuitenkin en-

nen pitkää — samoinkuin Suomen koulu-r,

yleensiikin — herpaantui. KI. l'. S.

Ratsastuskoulut ks. R a f s a s t u s.

Ratsastustaito ks. Hevosurheilu ja

R a t s a s t u s.

Ratsia ks. R a ?. 7. i a.

Ratsionaali ilat, lutiöinVlin). järjenmukainen.
jiirkipcriiineM, — R a t s i o n a a 1 i n e n on luku.

jota voidaan mitata yksiköllä tai jollakin yksikön
yhtäsuurista osista. Luku on siis r.. jos se on ko-

konaiiUMi luku. tavallinen nuirtoluku tai jaksolli-

nen kyninienmnrtoluku, — Kunktsionia sanotaan
r:ksi, kun .se kiisittää sisältämänsä muuttujan
pelkkiä kokonaispotens.seja. l . S:ii.

Ratsionalismi t< lat. ra/io = järkii, järkeis-

oppi 1. järkiperiiinen ajatuskanta. 1. Vleisfilosofi-

se.ssa ja tieto-opillisessa merkityksessä se mieli-

pide, että tiedon läliteenä on ensi sijas,sa jilrki

I. ajatuskyky, eikii kokemus: vastakohta empi-
rismi, Jyrkkii r. väittää, että puhdas ajattele-

minen yksistiiiin. ilman kokemuksen apiui, antaa
ihmiselle selvityksen olennissaolon tiirkeimpiin ar-

voituksiin. Maltillinen r, myöntJiii. että tiedon

saavuttamiseen tarvitaan kokenuiksen myötävai-
kutusta, mutta on sitä mieltä, että kokemus I.

havainto ei knnuninkaan yksinään anna varsi-

naista tietoa, vaan järjen I. ajatuskyvyn täytyy
j( ka kohdassa punnita ja ratkaista, missä koh
din saatamme luottaa kokemukseen I. mitti koke-

mus oikeastaan osoittaa totuudeksi. Jyrkkäii fih -

sofisti! r:ia kannatti muinaisaikana esim. Pla-

ton, nmlelhi a|:ilhi Spinoza. \\iilff. IleKel.

.1. (Ir.

2. Tiitl. r. yleensä tarkoittaa kaikkia niitä

opinsnuntia, jotka asettavat järjen ylimmäksi
uskonnon tuoimi riksi, ahtaammassa na-rkityk-
sessä sitii kiisitystapan, joka, kieltiien yliluon-

nollisen ilmoituksen, johtaa uskonnon koko
sisiillön järjen luonnollisista kyvyislii. R, syntyi

18:nnellii vnosif. -eurauksena siitii vapautumi-
seslu ja noususta, joka airni renesanssiii ajasta

alkaen oli i Mut havaittavissa luonnrmlieleiden,

oikeustieteen ja filosnfian alulla, .\jatus~iinnnan

ensi ;ilkeet e^iinlvivät IlidO jnviilla .Maiikomatssu
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DescarlesMii fUosofiiiii vaikutuksesta ja Eii{;lau-

iiissa. pysyen viimemainitussa maassa yleensä

deismin (ks. t.i maltillisissa muodoissa. Kuiten-
kin oli jo Enfrlannissa miehiä, jotka, kuten
Bolin<rbroke ja Hume. kohdistivat kritiikkinsä itse

ilnu.ituskUsitteeseen. mutta vasta ranskalaisten

edustamana suunnan äärimäiset seuraukset tuli-

vat näkyviin. .Montaignen, i;assendi'n. De.sc-ar-

te«'in ja Baylen valmi-stamassa maaperässä engl.

vapaa-ajattelijain aatteet ennen pitkää synnytti-

vät ajatussuunnan, jota Vcltairen historiallisen

kristinuskon .sijalle asettuva deismi, ensyklope-

distien naturalismi sekä I.amettrie"n ja v. Hol-

liaohin materialismi edustavat, ."saksas.sa r. jäl-

leen esiintyy maltillisemmissa muo<ioissa. Tien
raivasivat siellä miehet sellaiset kuin Pufendorf.

Leibniz ja Kristian Tbomasius. joista ei vielä ku-

kaan hyljännyt ilmoitusta sellaisenaan. Heitä
va.stustavat. kristinuskon puolustami.sta tarkoit-

tavat välitysteologit Baumgarten. Schultz. Pfaff.

Mosbeim y. m. joutuivat kristinuskoa järjellise.sti

perustellessaan usein muuttamaan opinkappalteu
sisällystä ja siten heikentämään sekä oikeaoppi-

suuden että yleen.sä kristinuskon asemaa. Xäin
ollen ei ollut muuta kuin luonnollista, että seu-

raavan kehitysasteen miehet Eruesti. Jliehaelis j;i

Semler jo tietoisesti erosivat oikeaoppisuudesta.

Se ajatus, että Kristuksen ja apostolien oppi oli

jotain toista kuin kirkon oppi. johti dogmatii-

ka.stii vapautuneeseen Raamatun tutkimiseen. Si-

käli kuin onnistuttiin erottamaan Raamattuun
sisältyvä uskonydin sitä ympäröivästä aikahis-

toriallisesta kuoresta, arveltiin oikean järjen us-

konnon paljastuvan. Mutta kaikki eivät tyrty-

neet tähänkään. Xeologit Diderl?iu. Tclbr.

Jerusalem. Töllner. .Steinbart y. m. tahtoivat

keliittää kristinu.skoa edelleen ajan vaatimusten
mukaan, ja naturalistit kielsivät kaiken ilmoi-

tuk.sen. hyväksyen ainoastaan järkeen perustuvan
n. s. luonnollisen u.skonnon. Jyrkän r:n juma-
luusopillisista edustajista mainittakoon Henke.
(Jabler. Löffler. Röhr. \Vegscheider ja Paulus.

Maltillisempia olivat Ammon. Bretschneider y. m.
R. tähtää aina viime kädessä eräänlaiseen his-

toriallisten uskontojen yläpuolella olevaan jär-

keisuskontoon. jonka rinnalla historiallinen kris-

tinuskokaan ei lopulta voi saada muuta kuin
kasvatuksen kannalta tarpeellisen alemman as-

teen arvon. Siten se joutuu ihannetilana pitä-

mään uskonnon muotoa, jota uskonnonhistorialli-
sen tutkimuksen mukaan ei koskaan ole ollut eikä
liioin voi olla olemassa, syystä että uskonnon
kehityksessä älyllisillä motiiveilla yleensä on suh-

teellisesti vähän vaikutusta. Kykenemättä oival-

tamaan mielikuvituksen, tunne- ja tahtoelämän
perustavaa merkitystä uskonnolle r:lta puuttuu
edellytyksiä historiallisten uskontojen, nimen-
omaan kristinuskon oikeaan arvioimi.seen. ja niin

sen vaikutukset uskonnolliseen elämään olivat

luonteeltaan pääasiallisesti hävittäviä. ..Terveen

järjen" kannalta u.skontoa arvostellessaan r:n
edustajat eivät hävittäneet kristillisyydestä ai-

noastaan kaikkea ihmeellistä, vaan myöskin kai-

ken runollisen aineksen. Kristus selitettiin pel-

käksi uskcunon toteuttajaksi ja opettajaksi,

jonka kuolemalla oli ainoastaan veritodistajan

kuoleman merkitys. Raamattu oli kaikissa

suhteissa muiden uskonnollisten kirjojen kal-

tainen, ja sakramentit olivat ainoa.staan py-

hiä tapoja. Kristikunnan ikivanhat ytimekkäät
rukoukset ja muut liturgiset muodot, samoin-
kuin sen vanhat virret puhdistettiin kai-

kista ajan käsity.stavan mukaan taikauskoisista
aineksista, ja saarna tehtiin jokapäiväisiä käy-
tännöllisiä tar|>eita palvelevaksi opetus- ja ke-

hoituspuheeksi. Kirkkokuri höltyi. Silti ei r:lta

puutu ansioitakaan. Yleisestä älyllisestä harras-
tuksestaan huolimatta .se pyrki käsittämään us-

kontoa käytännölliseksi, liarjoitusta vaativaksi
asiaksi ja koetti omalla tavallaan teroittaa si-

veellistä vastuunalaisuutta sekä puolustaa kris-

tinuskon pysyväistä ydintä. Uskonnonopetuksen
teknillistä puolta parannettiin. Kristillistä rak-

kaudentyötä harjoitettiin uudenaikaisissa suuri-

piirteisissä, pysyväisempää menestystä lupaavissa
muodoissa. R :n aikaansaama tieteen vapautumi-
nen sille vieraista ehdoista on osoittautunut mitä
hedelmällisimmäksi, ja nimenomaan jumaluusopin
eri haarat ovat sen kautta saaneet uutta virikettä.

R. pani alun historialliselle Raamatun ja ulko-

kohtaiselle kirkkohistorian tutkimukselle, raa-

mattuteologia. Jee.suksen elämän tutkimus,
dogmihistoria, .symboliikka ovat .sen synnyttä-
miä, uskonnonhistoria on .sen kannalta o.soittau-

tunut tarpeelliseksi. — Tieteellisenä maailman-
käsityksenä r. voitettiin jo 18:nnen vuosis. lo-

pulla ja 19:nnen vuosis. parilla ensimäisellä

vuosikymmenellä miesten sellaisten kuin Herde-
rin. Goethen. Schleiermacherin. Fichten ja He-
gelin syvällisempäin elämän- ja uskonnonkäsi-
tysten kautta. Toiselta puolen Napoleonin sotien

aikana Saksassa syntynyt herätysliike osoitti

r:n heikkouden käytännöllisen uskonnollisuuden
perustuk.sena. Siitä huolimatta r. jätti paljon

suoranaista perintöä 19:nnen vuosis. liberaali-

selle teologialle ja aiheutti siten pitkin vuosi-

sataa jatkuvia taisteluja tunnustuksellisten ja

liberaalisten teologien välillä. [A. Tholuck. ..Vcr-

geschicbte des Rationali.smus" (2 os. 1853-62)

ja ..C4eschichte des R. 1. Abteilung" 1 18051,

Riitkert. ..Der Rationalismus" (18591. Rönning.
,.Rationalismens tidsalder" (3 os. 1886-99). Beiin.

..Historv of rationalism in the 19. eentury"

(2 OS. 1906).] -1. J. Pii'.

Ratsioona (lat. ratio'*, päivittäinen määrä
elintarpeita miestä kohti tai rehuja hevosta kc.hti.

Katsumestari, ratsuväen eskadroonan pääl-

likkö: va>taa jalkaväen kapteenin arvoa.

M. V. H.

Ratsupalvelus (ruots. riisttjenst). Läänitys-

laitokseii aikana tuli va.sällin suorittaa sota-

palvelu.sta ratsain (ks. L ä ä n i t y s 1 a i t o s).

Ruotsis.sa r. saatettiin käytäntöön Alsnön asetuk-

sella (V. 1279). jossa määrättiin, että ne. jotka

suorittivat r :ta. .saivat verovapauden omasta ja

tilöjen.sa puolesta : näitä verovapautta nauttivia

sanottiin rälssimiehiksi. R.. joka alkuansa oli

persoonallinen velvollisuus, muuttui pian rälssi-

maahan kuuluvaksi rasitukseksi. Myöskin kruu-

nun antama läänitys velvoitti lääninsiiajan teke-

mään r:ta. Sittemmin määrättiin, että r:ta oli

suoritettava maan antaman tuoton mukaan.
Xäin aikaansaatua ratsuväkeä sanottiin 1500-

luvulla a a t e 1 i s 1 i p n 1 1 i s e k s i. Kun tämä r.

lakkasi 1700-luvun keskipalkoilla, tuli sijaan

ratsupalvelus- 1. r a t s u v a r u s t u s-

ä u o s t u n t a. joka lakkautettiin Suomessa 1808.

./. F.



IMI Ratsusäteri Ratilla 154S

%atsusiit«ri i r u t s u v <• 1 \ o I 1 i n e ii > H-

trri). l.'!wita sittprit iloja, joita Kntirle XI :u

redukt^ionissa periixiottiiii kruiiiiiillo. nunottiiu

«itlrmmiu niiit<-ii fiiti^illo lutllioille kriiiiiiuiitiluiiiii

halliUAviksi velvolli<uudrlla sik rittuu iiiiltii

rtttsu|>.tlv<>lu6ta siiinuiukuin nit.-ut iloilta, luil-

tian »aatli^sa va>tikkt>«kKi vapaiulrn kruunullt*

menrvi^tii veroista. NykyUfin r :t ovat samB.<s«

asM-niassu kiiiu tavalliM-t kriiiiiuiiitalot iks. t.).

Pfiinnöksi ostpttuiiia niitä nimitetäiiii vorusiitt--

rpikäi. Liikamaan erottamisesta r:t ovat va-

paat. A. //-<i.

Batsutila (riistbolli) ou verovi-lvolliueu

lila. jLuka omistajnn tai haltian oli ruotujako-

laitoksen aikana telitävii sotapalvelusta ratsain:

mutta sen sijaan hiin sai nauttia hyviikseon

tilalta kruunulle sutritettuvat verot joko koko-

naan tui osaksi. .'huomen erottua Kuotsista

r:t vapautettiin velvollisuuile.>ta asettaa sota-

väkeä, j.» -sen .-ijaan niden suoritettaviksi niiiä-

rtttiin n. s. vakanssi- ja pa.ssevclanssimaksut.

Keis. asetuksella 5 p:ltä elok. 188C rat.sutihilui-

tcM lakkautettiin. r:jen velvollisuus asettaa

ratsuväkeä kumottiin ja ne vapautettiin va-

kanssi- j» |Ki»<>volan-—imaksuista. R:n omista-

jan tai haltian nauttimalta verosta fieruutettiin

kruunulle ne niiiärä. joka vastasi r:n silloista

todellista varustusku^tannusta, siitä viihennet-

tynii puolet yhden jalka.s( taniiehen ylliipitoon

tarvittnva.sta kustannuksesta ruolujaki laitoksen

mukaan. Myös pysytettiin r:illa velvollisuus

aiiettaa vastedeskin vaadittaessa jalkaviikeii, jo-

hon niihden jokainen r. miiUrättiin vastaamaan
puolta ruoltui: sen mukaan siis kahden niistä

tulee yhdes.sii asettaa yksi sotamies. Lukuunotta-

matta tiitä velvollisuutta, jonka suorittamista

r:ilta ei ole vaadittu, ne ovat nykyiiän samassa

aiiemassa kuin perintötalot, ji.s ne ovat veroluoii-

toisia, sekii samaiv^a a.semassa kuin kruununtalot.

JOS ne ovat kruununluontoiBia. ks. Ruotujako-
laitos. K. Il-a.

Ratsutykistö. Maasodassa käytetään jalka-

ju rut-uv.ien yliteydessil n. s. kenttiltykistöit.

joka jakaantuu ajavaan ja ratsastavaan
tykistöön, riippuen siitä, kulkeeko miehistö piiii-

ajtiallisesti laveteilla ja anipumatarvekiirryillä vai

ratitain irattiitykiittöi. .)/. v. II.

RatsQvanistUBSUostunta ks. R a t s u p a I v e-

lu-,
Batsuväen divisioona sisältiiU Veniijilllil 4

rat-iiviii-ii rykini-nttiii. M. v. II.

BataUTäki on j:ilkaviien ja tykistön rinnalla

3:s nrnieian paiio-n^tointa. Hevosen paino ja

DO|>eiis on ralxiiniiejien notakuntoisuiidpii perus-

tui* ja edellytys. I<:n varsinaisina taistelumuo-

toina ovat »ii» h y ö k k il y s. r y n n ii k k ö ja

y 1 1 tt k k ö. HyökkiiykHeii tulee voimakkuudel-
laan murtaa vihollisen vastustus ja teriiaseiden

tule« tehdil voitto lopiillisekHi. Knnen tuliaseiden

kftyttöil r. oli voimakas aselaji hyökkiiyksessil.

Mutta »en pur.lustnutumismalidolliHUudet ovat

aina olleet pienet ja n-n merkitys hyökkiiys-

voimana on tulia»eiflen kehitfyessU vUhentyny*.
Mutta «e OD yhS e<ie||iren nrmeian ..silmilnU ja

korvana", n. o. Kitil kiiytetiiiin meneslykHellil

tieduntrlu- (vakoilu-) ja v a r m u ii h p a I v e-

lukneen ««kS jo voitetun viholliseM takaa-
a j oo n.

R. tuli Ruror,|iasHa kttytäntSAn pcrHialaissodissa.

Kreikkalaisten ja roomalaisten sotaviiessä rillil

ei kumminkaan vielii ollut sanottavaa merkitystii.

Siliivasloin Aleksanteri Suuren r. (tliessulialai-

nen r.l oli erinomainen saavuttaen suuren nnii

neen. Keskiajalla ratsupalvelus (ra.skasa.seiset

ritarit seurueineen I oli kaikki kaikessa. Tuli-

a.seideii kiiytön nuikana r. nieiielti nuTkityk.seiisii.

kun mies ja ratsu oli suojattava kuulia va.staan

yhii raskaaninialla ja liikkumista ehkiiiseviillii

panssari varustuksella. lUl vuotisessa sodas.sa,

jilloin ampumataito vielii oli kehitlymiilön,

r:llii oli suuri nu>rkitys. nuitta sitten jalkaviiki

kohosi piiUaselajiksi. l"reilrik Suuren ja Napoleo-

nin aikana r. kohosi vielii entiseen loistoonsa,

aleten taas kunnes sen taitava kiiytiö Pohjois-

.\meriikan sesessionisodassa ja ranskalais-saksa-

laise.ssa sodassa 1870-71 antoi alun r:n uudelle

kehitykselle.

Keskiajan raskaalla pans.sarilla varustettu ri-

tari on uuden ajan raskaan r:n. kyrassiee-
r i e n, alkumuoto. Rakuunat (ks. t.) taas joh-

tuvat keskiajan arkelnisieereista. Unkarin ja Puo-

lan kansallisista ratsujoukoista kehittyi nykyi-

nen kevyt r., husaarit ja u 1 a a n i t. — Ra-

kuunat ovat asestetut sapeleilla ja karbiinikiviiii-

reillii (Veniijällii painettikiväilreillii). Ulaaiieilla

ja husaareilla on aseinaan peitset ja sa|)elit

(pistomiekat). Raskaaseen r:een hietaan, paitsi

kyrassieereja. Italian karaliinieerit .sekä kevyeen
r:een ratsastavat jiiäkiirit ja Ranskan ehevaiix

lefiers. L a n s i ee r i t = ulaanit. Venäjän kasakat
(ks. t.) jn Ranskan spaliis ovat kevyttii r:e!l.

R:n taktillinen yksikkö on e s k u d r oo n .1.

4-6 eskadroonaa muodostaa rykmentin; 2 ryk-

nieiittiii lirigadin. 4 ryknienttiii divisioonan.

M. V. II.

Ratti (ruots. nilt). oh-

jauspyörä, joka on yhdis-

tetty jonkin konelaitteen

pyöriviiän akseliin ; useim-

miten käytetään r:ia myös
alusten ohjauslaitteissa.

F. W. L.

Batula I. R a 1 1 u 1 a,

maatila .\rtjärven pitäjässä

Iti km koilliseen .\rtjärven

rautatieasemalta Loviisan-

Lähden riutalla. Päätila on al-

lo<lisäteri, johon on yhdistetty 20 ralssitaloa ja

1 verotila, yhteensä fi */« manttaalia, li, 8.').') ha.

Slylly, kotitarvesaha ja turvepelikutehdas. — Tila

kuului 1000-luvun alussa Arvid Wil(lpnianin.

Henrik Flemin<;in ja Kustaa Kristeriiipoika

Hornin liliinityksiiii, kunnes 1040 Arvid Korl>i's

(k. lOOij) sni sen lahjoituksena luiltiuuisa. Hänen
perustamiaan ovat sekä R:n että Kinttulan

(ks. t.) siiterit, joista viimemainittu oli v:een

1704 samoilla omistajilla kuin R. Korbesilta peri

tilan hänen vävynsii Axel Julius De la liardie

(k. 1710), joka itse asui tilalla. lOOOluvnn
lopulla mainitaan R:ii omistajina myös Bielke

ja von Preutz-sukiijen jUseniii. Sittemmin on tila

ollut peräkkäin Krook-, Muhi-, De Oeer-, Stackel-

berf.'-, af Korselles-, Klirnrootli-, ja Pipersuvuilla,

ministerivaltiosihteeri Aleksander Arnifeltilla

(l83.'i-76) ja v:sta 1876 von Ktter-suvulla, jonka

hallussa se yhä (IBl.')) on. — Laajan, liuvihiio-

neiden kaiiniHtainan puiston ympäröimil pääraken-
nus on alkuaan v :ha 1780. vaikku myöhemmät

Rilli.
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(m. ni. C. L. En-ielin mukaan tehdyt) korjaukset
ovat kokoiuian muuttaneet sen alkuperäisen ulko-

näön. Vanhaa huonekalustoa. tauluja v. m. on
tallessa. — V. 1808 24 \>. helniik. oli Willikka-
järven jäällä kartanon edustalla sotakahakka,
johon m. m. kartanon omistaja V. Stackelberg
otti osua. A. Es.

Batzeburg [raischnrjh], Julius Theodor
(1801-711. saks. hyönteistieteilijä, varsinaisen
tiet. metsäentomologian peru.staja. Eberswalden
metsäakatemiassa professorina 1830-69. R:n tär-

keimmistä teoksista mainittakoon : ..Die Wald-
verderber und ihre Feinde" (1841; 8 :s uudistettu
pain. Judeichin ja Nitsehen toimittamana
1885-94

;
paraikaa ilmestyy jälleen uusi laitos

Escherischin toimesta) ; ..Forstinsekten" (1837-44;

2:nen pain. 1885) ; ..Ichneumonen der Forstinsek-
ten" (1844-52); ..Waldverderbnis" (1866-68):

,.Forst\vissenschaftliches Schrift.stellerlexikon"

(1873). V. S-s.

Eatzel [ratssl], Friedrich (1844-1904).

kuuluisa saks. maantieteilijä, matkusteli 1868
Etelä-Ranskassa sekä r;sta 1871 Kölnische Zei-

tungin kirjeenvailitajana Italiassa, Ranskassa,
Siebenbiirgenissä. Unkarissa. Pohjois-Anieriikassa,
Meksikossa, Kuhassa, prof. Miineheuissä v:sta
1876. Leipzigissä v:sta 1886. Julkaissut useita

perustavia tutkimuksia; ..Anthropcgeographie"
(1882-91), ..Völkerkunde" (1886-88». "..Politische

Geographie" (1897) ja ,.t)ie Erde und da,s Le-

ben" (1901-02) sekä suuren joukon muita eteviä

teoksia ja kirjoituksia aikakauskirjoissa, m. m.
,.Sein und Werden der organischen Welt" (1869),

..Wandertage eines Xaturforschers" (1873-741,

j.Städte- und Kulturbilder aus Nordamerika"
(1876). ..Die Vereinigten Staaten von Nord-
amerika" (1878-801. ..Deutschland. Einfuhrung
in die Heimatkunde" (1898), ,,Das Meer als

Quelle der Völkergrösse" (1900). E. E. E.
Rau, Karl Heinrich (1792-1870). saks.

taloustieteilijä; v:sta 1822 professorina Heidel-

bergissa. R.. joka lähti vanhojen kameraalitie-
teiden pohjalta kannattaen ammattikuntalaitosta
ja protektsionismia. muuttui myöhemmin Adam
Smithin ja Ricardon vaikutuk.sesta elinkeino-

vapauden puolustajaksi. Hänen kolmiosainen
käsikirjansa ..Lehrbuch der politischen Oeko-
nomie" (1826-37), oli Saksassa yleisimmin käy-
tetty taloustieteen oppikirja 1860-luvun keski-

palkoille asti; V. 1871 Adolf Wagnef ryhtyi jul-

kaisemaan siitä muodostettua painosta, mutta
tämä muuttui pian hänen käsissään uudeksi itse-

näiseksi teokseksi. ./. F.
Rauch [rnuhj. Christian Daniel (1777-

1857). saks. kuvanveistäjä. Opiskeli kuvanveistoa
Casselissa ja v;sta 1797 Berliinissä, jossa samalla
oli kuninkaan kamaripalvelijana, kunnes 1804
pääsi jatkamaan opintojaan Roomaan. Täällä
hän W. V. Humboldtin ystävänä tutustui Cano-
vaan ja Thorvaldseniin. ja näiden samoinkuin
antiikin taide teki häneen suurimman vaikutuk-
sen. Fredrik Wilhelm III :n tilauksesta 1811 R.

sai tehdä kuningatar Luise-vainajan lepäävän
hautakuvan (1814. Charlottenburgin mauso-
leumissa; toisinnos Pot-sdamissa), Taiteilija tuli

kuuluisaksi tällä marmoriveistoksellaan, jossa

kuolemanunen ylevyys on ilmaistu hienolla muo-
dontajulla ja joka uusklassillisesta luonteestaan

huolimatta kuitenkin osoittaa pyrkimystä vapau-

tumaan tämän tyylin kylmästä kuivakiskoisuu-
desta. Tämän jälkeen R. sai suorittaa miltei

kaikki maan.sa huomattavimmat julkiset veistok-

set, joista mainittakoon esim, vapautus,sodan
kenraalien Scharnhorstin ja HiiloH-in marmori-
kuvat Berliinissä. ruhtina,s Bliiclierin pronssi-

patsaat Breslaussa ja Berliinissä, kuningas
Maksimilian I Miinchenis-sä. .\ug. Herm. Francke
Haliessa, Albrecht Durer Xiirnbergissä, Kant
Köuigsbergissä. voitonjumalatarkuvia Regens-
burgin Walhallassa ja Mooses-ryhmä Pot-sdamissa.

N. v;sta 1840 v :een 1851 R. valmisti pääteostaan,
Fredrik Suuren pronssista ratsukuvapatsasta
(Berliinin ..Unter den Linden"illä). joka kaik-
kine henkilöineen, sotapäälliköineen ja ajan
merkkimieliineen, on jonkunlaista maalaukselli-

sempaa vaikutusta tavoittaen kuvattu sekä täy-

sin realistisesti esitetty, niin että siinä ei ole

käytetty antiikkista ihannepukua (toogaa), joka
R:n useimmissa teoksi-ssa vielä on vallalla. R. oli

Schadowin koulukunnan etevin oppilas ja luon-

teeltaan kompromissi- 1. välitystaiteilija. Pitkät
ajat hän oli Saksan veistotaiteen johtomiehenä.

Berliinissä on erityinen R.-museo, johon hänen
kaikkien teostensa mallit ja kipsiluonnokset ovat

kootut. [F. ja K. Eggers, ..Christian Daniel R."

(18911. Dobbert, .,R," (1877) ja K. Eggers.

..R. und Goethe" (18S9|.] E. R-r.

Baudanjoki, Kemijokeen oikealta laskeva sivu-

joki, alkaa Sodankylän pitäjän eteläosista, saa

kummaltakin puolen runsaasti pieniä lisäjokia,

kulkee Rovaniemen pitäjässä Yli- ja Alanampa-
järvien, Vikajärven (johon idästä laskevat Vika-

joen lisävedet), Olkajärven ja Jyrhämänjärven
läpi. laskien Kemijokeen n. 15 km itäpuolella

Rovanientä.

Raudankanto (ruots. järnhörd), keskiajalla

käytetty n. s, jumalantuomio (ks. t.), jolloin

syytetyn piti kädessään kantaa hehkuvaa rautaa.

Raudat 1. sakset ks. Metsästys.
Rauduskoivu ks. Koivu.
Rauha ilat. pax), levon, sovun, lainkuuliai-

suuden tila. sodan tai riidan va.stakohta, R. sa-

naa kartetaan myöskin merkitsemään rauhan-
päätöstä, rauhansopimusta, sl o.

sitä juhlallista välipuhetta, jolla kaksi tai useam-

mat valtiot julistavat keskenään käymänsä sodan

lopetetuksi ilman että toinen valtio joutuu toi-

sesta kokonaan riippuvaiseksi (viimemainittu

tunnusmerkki erottaa rauhanpäätöksen valloituk-

sesta). Ennen lopullista r :aa tehdään tavalli-

sesti aselepo tai välirauha. Rauhanneu-
vottelut saadaan usein alkuunpannuiksi puolueet-

tomain valtain väliintulolla, mikä voi tapahtua

joko muodossa bona officia (hyvät palvelukset),

jotka vihollisuuksien edelleen jatkuessa valmis-

tavat tietä neuvotteluille, tai varsinaisena väli-

tyksenä (mediation), joka edellyttää viholli-

suuksien lopettamista siksi ajaksi kuin välitys

on käymässä. Elleivät neuvottelut heti vie

lopulliseen rauhansopimukseen, tehdään val-

mistava rauhansopimus (preliminääri-

rauha. r:n preliminäärit), jossa sovitaan vastai-

sen r ;n päämääräyksistä. Viimemainitussa ta-

pauksessa IcpuUisen rauhansopimuksen tulee

perustua preliminääreihin, niin että voittaja ei

lopullisissa neuvotteluissa saa esittää uusia vaati-

muksia, eikä voitettu peruuttaa myönuytyksiän.sä.

Valmistava r. tehdään tavallisesti sotanäyttämön
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kuiu muut. on tiilluiiieii r.

<>e|>aritiittirauliH ivui^tii-

lihviiiyvJ<^->A. mutlii lopuUiueu r. uiieluuiuiniii

ji»«« A iimllH. VHrsinkin jo* UT^umpiii vai

!! il niukalla mhIhmxi. niin ettii ruuluin-

k<A^ ..- ,'.-.. r u u II u u k >• n ^ r e X s i k s i.

— Ku! •.i->i«lit«<»a jtiku liittolaisista It-kit'

r:d «K
« r i k o I »' t.

kolitaDa viri Dr II rauhtii. Haulianiifuvolt

lujt>n tuluk«rua oii rauliakirja > niiilian-

iostruiiM-Mltil. junku a>ianosaJste-i valtuutetut ija

vkiittijJti allvkirjoittuvat. niiiikii jiilkm-ii lu^ian-

cniaiktrn valtioiden |>iiiiiiiieliei vulivisinvut inili-

(iMvriutvati »opiiniiksrn il^ekuiikiii aiitaiiialla j^i

allrkirjoittaniaila kirjelmällä iratifikalsioiiil.

V«r>.inai-<*ii ruulianM pimiikseeii liittyy tavalli-

sesti yk»itvi><.'ikkoja koskevia erikoissoiiiiiuiksiu.

It.i ' i-tuu voimaan. Iieti kun ratL-

(i- 1 on vailiilettu. J. F.

Bauuit. s > i|'> i.iitos Ja talviparantola Saimaan
rannalla. .limt«<-iioii |.it;ij:i.s«ä. ,lakosenraiiua>.-;i.

6 km Imatralta luoteexvn. liionnonilianalla |iai'

kalla liaviimetsiiisen liarjuii rinteellä. K :aan

kuuluu kylpylä' ja ravintolarakennusten lisiik.si

4 vieraiden asuttavaksi aiottua huvilaa, joi.stu

suuriminasi-a '^Ikerroksisei^Ait ..Kauuolassa") on

54 huonetta. Paitsi tavallisin liiUke- y. m. kyl-

pyjä annetaan m. m. erilaisia sSlikökylpyjii.

I.khrii#IUi rannalla oleva pitkä liietamatalikko

on järjestetty uima|>aikaksi lm. m. ves'kelkka-

ratal. Unia sTilikölaitos. .\lku|ieräisen Raulia-

li^nsionaatin |>erusti ravintoloitsija li. Alm IHtM:

mvAliemmin se joutui kauppaneuvos F. .Serpe-

Jeffin haltuun, jolta sen osti ravintoloitsija

P. Häkkinen I'.MJ6. Vnrsinaisek.si kylpylaitok-

>eksi ja s4>natorioksi Ii. murMlostui va^ta iniO-11.

kun liseat helsinkiläiset lääkärit (etunenässä

lolit. .\. K. Hellsten ja K. Taskinen i ja viipuri-

laiset liikemiehet |ierustivat Kauha o.-y:ii laluksi

iSO.OOt». sittemmin yht. •».iO.OOii mk :n pääomalla i.

joka käytti maatilan ja laitoksen osto<in ja laajen-

tainiw«D n. 7.'>0.(MMi mk. Yhtiö teki vararikon

v:n 1911 lopulla: seur. v. muodostettiin uusi

..Kylpylaitos Kauha o.y."' i140,Ihmi mk:n pää-

oni.ill.i ' iikamiuin S4inatorion toimintaa. Tämä
vi' .- v:n |H'rästK kumminkin R:u koko-

n.i II uudelle ven. yhtiölle, jonka hal-

lufcna K. nyt on. — Liikeyhteys : lähin rauta-

ti«ii>rma Irmitra : K:n laivalaituri ijakosenraii-

naxKai on I^ip|>eenrannan-Vuoksenniskan laiva-

liikentet-n varrella. L. Il-ncn.

Baohala, maatila .Jaakkiman pitäjässä Lahden-
(•»hjan kvlä-sä. käsittää :<4 tilaa. 1.H:Ullia. Mylly.
Omixtajintn mainittakoon |iormestari llasselbladt

(1850- ja llii-luvuillai. majuri I.yra. tuomari
Km>k ja ii\k. omistaja (IHl.i) tohtori .J.\Vinter.

Hauhalinna >\. Man ka st e|. maatila Kaa-
rir Kuiisixtonsalmen rannalla, käsit-

tä <lin. n. .'i(HI ha. .'sen omistajat
iMM, ,.,... ;: presideiitti Philenion. kuver-
nööri J. .\. vrm K-sen. kreivi C. .\rmfelt ja nyk.
n"l-. l.r..,v, tr,, \r,nfe|t. X. « llB hlUJB 11. Pt 11-

I'
' m puiston ympäröimä pää-

r..^ 11. A. Ek.

Banhanaate taM<.<i |k istaa sodan valtioiden
vallaten riii ii-'i'il. :.'i ärirliMiiiäisenä ratkaisu-
keinona J.I iniiisisnii suhteis-

man va«te.|. -a kansainvälisen
tucimioiatuiriieii ralp. aivan niinkuin
valtioiden xixäinen . i>- kieltää yksi-

tyisiä käyttämä.slii väkivaltaa yksityisten tar-

koitusperiensä toteuttamiseksi.

.lo luonnonkansojen keskuiulessa esiintyy r:ii

ensi (jreita : eletään usein iiaapuriylitei.skuntien

kanssa soviiinos.sn. tunnustetaan liiliettiliiideii

loukkaamattomuus ju tehdään sotien jiiljesiä

raiilia. Kehitys tosin on säännöllisesti laajen-

tanut sitä piiriä, jonka keskessä oikeustilan ou

iiiäärä vallita, mutta itse valtioiden välisiss'i

siihtois.sa on r:n vaatima oikeustila kuitenkin

voittanut hitaasti alaa. Vielä (irotiuk.sen teok-

sessa ..De jiire lielli ac pacis" (lU^rn esitetäiiii

sota kaiLsainvälisissii suhtei.ssa yhtii hionnollisiMia

kuin rauhan tila. Vn.sta verrattain myöhäi-
sinä aikoina on yleinen kehitys johtanut r:n

nopeaan elpymiseen. .Se on saanut lukuisia taita-

via kannattajia ja valtioiden viilisissä suliteissti

se un päässyt tiirkeisiin käytännöllisiin saavii-

luksiin : ennen kaikkea ovat suurvallat alkaneet

tunnustaa sotatilan kansainviilisissä suhteis.sa

v.iin ..välttiimättöniäii pahaksi ]Miikkeukseksi" ja

rauhan siksi normaalitilaksi, junka häiritsemistä

kukaan ei tahdo ottaa edesvast ulilleen, vaan jota

jokainen tahtoo ylläpitää vaikkapa varustusten

turvissa: tämä on n. s. aseellinen rauha.
Varsinaisesti r. alkoi voimistua vapaamielisyy-

den voittaessa alaa Euroopassa. Ensiinäinen kan-

sainvälinen rauhankonpressi pidettiin Pariisissa

1S4:!. viides I>ontoos.sa 1851. Va.sta 1889 alettiin

koiifrres.seja pitää uudelleen melkein joka vuosi.

Kaikissa mais.sa on myös perustettu erinäisiä

r:n järje.stöjä. M. m. 1802 avattiin kolmannen
kansainvälisen rauhankoiifiressin toimesta Kan-
sainvälinen rauliantoimi.std (Bureau international

permanent de la paix) Kernissä. \'. 1!102 ven.

J. KlfKli perusti Liizerniin rauhan museon. Mo-
iiaeon ruhtinas .Mhert jierusti l!)0:i r:ta aja-

ma;in Kansainväli.sen rauhanlaitokseii (Institut

international de la paixi; se siirrettiin l!tr2

Pariisiin. V. 1010 perustettiin Brysselis,sä kan-

sainvälisten liittojen, yhdistysten, konpressien.

instituuttien, vakinaisten toimistojen y. m. s.

keskii.sjärje.stö ja -toimisto (Offioe eentral des

associations internationales). l'seat yksityiset

ovat tehneet suuria lahjoituksia r:n edistämi-

seksi. — Notielin-sääteen rauhanpalkinnon ovat

saaneet : sveits. Henri Dunant ja ransk. Frikli^rie

Passy (lOOH. sveits. .1. Ducoiniiiun ja .\. Ooliat

(19021. enjrl. \V. Kaiidal Creiner il90:i». Institut

de droit international (10041. itäv. vapaaherratar

Bertlia von Suttner (1005), Yhdysvaltain presi-

dentti Th. Roosevelt (1006). ransk. I,. Renault ja

it. E. T. Jloneta (lOOTi. ruots. K. P. .\riioldsoii

ja tiuisk. V. Bajer (1008(. helf:. M. .\. Beernaert

ja rumtk. vapaaherra P. 11. B. d'Estouriielles ile

fonstant (1000). Bureau international permaneiit

de la paix. Bernissji (19101, alankoni. T. .\l. C
.\sser ja itiiv. .\lfred Tried (1011). amer. Eliliii

K<x>t (10121. belj;. Henri I,a Fontaine (19i:ii :

1014 palkintoa ei jaettu, .loiiliik. 14 p. 1010 amer.

.^lldre» Carnepie lahji jlti 10 mii), dollaria ..kan-

sainvälisen sodan poistamisen jouduttamiseksi".

Korkojen sopivimman käytön lahjoittaja iiskoj

valtuiiskiiniialle. jolioii hän kutsui :<0 liiiomatta-

vaa henkilöä >'lidysvalloista. Valtuuskunta jakau-

tui :t :een osnstCKJU : .,kansojen lähentymisestä ja

kasvatuknesta", ..sotien syiden ja niiden poista-

misen tieteellisestä tutkimisesta taloustieteelli-

seltä JH liislorialliselta kannalta", sekä kolinan-
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iieksi ..kiinsninviiliseii oiktMiileii kelnttiiiiiisestil"

tuiolclitiviiiiri Osastoon. Eiisiniäineii osasto perusti

Pariisiin .,Eurooppalaisen toimiston'", joka on
liilicisossii vuorovaikutuksessa eri raulianjiirjestö-

jen kanssa. Toinen ja kolmas osasto kut-<ui avus-

lajikseen liuomattaviinpia oppiiu'ita eri nniista.

Suunnitellut työt ovat jo liyvällä alulla. —
V. 191.) aiiier. Kduiu (iinn |ierusti raliaston „Tlip

\v;irlil peace fiiunilatirn in 1!M:{". junku vuotui-

set korot. .>0.(l()l) dollaria, käytetiiiin r:n levittii-

iiiiseeu kouluihin ja yliopistoihin. Pa.ssy'n pi

rrenienn toimesta perustettiin 18.S9 parlament-
tien viilinen unioni. jchi>ii 1914 kuului yht.

n. ;i.;500 jäsentii eri maiden eduskunnista. Unioni
ou kokoontunut joka vuosi ja sen kiiytiinncilli-

.si.stu asioista huolehtii sekä erityinen neuvosto,

että ISDi Kernissii avattu toiniistc. Lisiiksi ovat

eriiät liinsi-eurooppalaiset

parlamenttiryhmiit vie-

ralleet toistensa luona.

V. 1007 iierustettiin eri-

tyinen pohjoismainen ]>ar-

lamenttien välinen liitto.

Ensimäinen valtojen vä-

linen rauhankonferenssi
p'dettiin Haa<rissa 1890.

toinen 19(17. Toisan tu-

lokset olivat huonommat
kuin ensimäisen ; man-
sotaa ko.skevia rajoituk-

sia vastustivat Saksa ja

Venäjii. meri.sotaa koskevia Enclanti. Ensimäi-
sen kouferen.ssin toimesta perustettu Haa>;in pysy-

väinen sovinto-oikeus oli v:n 1913 lo])piiuii rat-

kaissut 12 riita-asiaa. Lisäksi 1899-1913 eri val-

tiot tekivät keskenään n. 190 sopimusta joko
määrävuosiksi tai epämääräiseksi ajaksi eräiden
malidollisteu riitaisuuksieu selvittämisestä sovinto-

oikeudellista tietä. Toinen konferenssi lausui toi-

vomuksen, että jotkut komiteat valmistelisivat

kolmannelle Haagin konferenssille tulevia kysy-
myksiä. Parlamenttien välinen unioni ja Asso-
ciation de droit international sekä Alankomaiden.
Itävalta-lnkarin. Norjan. Ranskan. Ruotsin.
Ison-Britannian. Tanskan ja Yhdysvaltojen halli-

tusten komiteat ottivat asian huolekseen. \':iil914

alussa Yhdysvallat läliettivät kutsun kolmanteen
konferenssiin, joka oli pidettävä 191.T.

..Tasapainon" yllä]iitäniiiien suurvaltain välillä

on .sensijaan v:n 1S70-71 jäljestä johtanut var-

sin onnettomiin tuloksiin. Kukin valta on kat-

sonut tasapainon säilyttämiseksi olleensa pako-
tettu siiännöllisesti lisäilemään varu.stuksiaaii.

Sitäpaitsi on uusi imperialismi ja ..maailman-
politiikan" harra.stus antanut vauhtia varustus-

kilpailulle. Vihdoin on yhä voitoUisemmaksi
käynyt raulianharra.stus. nostattanut 19:nnen
vuosis. lopulla vars-u voimakkaan aatteellisen

vastavirtauksen. Kun rauhanaate ou levinnyt etu-

sijassa Ranskassa. Englannissa. Ameriikassa ja

eräissä pienissä maissa. Sveitsissä. Beljrias.sa

Skandiiiaavian mais.sa y. m., on varsinkin viime
aikoina Saksassa ja Itävallassa asetuttu r :ta vas-

tustavalle kannalle. Sotaa puolustetaan suvere<»-

nisen vallan korkeimpana itsemääräyksen ilmauk-
.seua. korkeimman ..ryhmävalinnan" toteuttajana.

..kansojen siveellisen terveyden päälähteenä"

j n. e. Kaikista näistä eri .syistä ovat kansat

varsinkin v:n 1870 jäljestä joutuneet rinnan

])ositiivisen rauhanharrastuksen kans.sa kanuat-
tJimaan liallitusleiisa nefratiivisia raulmnrieutoja.
varustuksia ..rauhan säilyttiimiseksi". Tänä ..aseel-

lisen rauhan" aikana on tekniikka keliittäuyt
tuhoaseet erinomaiseen täydellisyyteen, varsinkin
sotalaivastoissa on mullistus ollut |>eriui)ohjainen.

Maa- ja merisotavoimien rauhanaikaista suu-

ruutta on säännöllisesti li.sätty. n. s. yleinen
asevelvollisuus on tullut v:n 187(1 jälestä käytän-
töön kaikissa suurvalloissa paitsi Englannissa ja

Yhdvsvalloissii; Saksassa se oli voimassa jo aikai-

semmin. Suurin lisäys ou kuitenkin tapahtunut
armeiain sodanaikaisessa suiiruude.ssa. ,1a kaiken
varustuskilpailuu keralla ovat varustusmenot kas-

vaneet nopeammin kuin valtioiden muut menot.
Tätä aseellisen rauhan kehitystä valaisee seu-

raava taulukko.

.\rmeiain mies- Vanistusnienot
,vliteensä
milj. mk.Maa aikana Tonneissa Miehisti!

V. 1874 V. 1914 T. 1874
1

V. 1914 T. 1874 V. 1914 T. 1874 T. 1914

En>;lanti . , . 224.800 400,000 360,000 2.370,000 60,000 146.000 507,s 1.930,0

Italia 18;l,200 304,700 177,500 638,000 19,300 38.000 243,, 748,4

Itävalta-Lnkari . 28(.000 424.000 108,500 360.000 6.500 18,00(1 268,1 1,023j
Japani .... S5.500 250.000 — 626,000 1,500 7I,(K)(1 55.0 490,0

Ranska . . . 442.000 791.000 — 720.000 28.000 48.00(1 .568,6 1,814.6

Saksa .... 421..i00 810.000 49.300 954,000 8,300 57.400 446,0 2.117,6

Venäjä .... 447.000 1,384.000 172,500 895,.50O 29.300 50.000 779.< 2,316,9

Yhdysvallat . . 33,000 9.1.000 169.000 896,000 66,000 292,5 1,572j

[H. Ea Fontaine. ..Bibliographie de la pai.\ et

de 1'arbitrage internationale". F. Passy, ,,His-

toire du mouvement de la paix". .1. von Blocli,

„l)er Krieg". E. NVavrinsky. ..Parlamentens
fredsarbete". .Mfred Fried. .,Nykyaikainen rauhan-
liike". Huhtala. ..Murha on murha", Norman
Aiigell. ..Valtojen näköhäiriö". R. Holsti. ..Aseel-

lisesta rauhasta"; — aikakauslehtiä y. m. „An-
nuaire de TUnion interparlamentaire". ,,l.e

Mouvement pacifiste". ..Le courrier europfen",

..Die Friedeus\varte". ..The arbitrator". ..Freds-

fanan".] E. R. II.

Rauhanen ks. R a u h a s e t.

Rauhan konferenssi ks. H a a g in k o n f e-

r e II s s i.

Rauhankongressi. 1. Kokous, jossa useampain
keskeniiiin stxiassa olleitten (ja myöskin mukaan
la.skettujen puolueettomain) valtioiden valtuute-

!
tut neuvottelevat ja sopivat rauha.sta. ks.

R a u h a. 2. R reiksi sanotaan myöskin rauhan-

aatteen ajajain toimeenpanemia kansainvälisiä

kokouksia, ks. Rauhanaate.
Rauhanlaki ks. E d s ö r e.

Rauhanliike ks. R a u li a n a a t e.

Rauhanpalkinto ks. R a u h a n a a t e.

Rauhanpiippu (ransk. caliiDirf < chatiimeuii

= nioki>l. pitkii. ruokovartinen, sulilla y. m. koris-

tettu piippu, jota intiaanipäälliköt rauhankeskus-

teluissaan vuoron perään polttivat.

Rauhanrikkominen. Aikaisemmassa ruots.

oikeudessa ymmärrettiin nila oikeusjärjestyksen

yleisen rauhantilan ohella suojeleman erikoisen

rauhan, kuten kotirauhan, kirkkorauhan. joulurau-

han, naisrauhan y. m., rikkomista. Näistä rikok-

sista, joista väkivallanteo.sta tulevan tavallisen

rangaistuksen ohella seurasi erit.vinen rangais-

tus rauhan rikkomisesta ja joilla kauan oli huo-

mattava asema ruots.-siiom. rikosoikeudessa, oli
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muuUmat <-rv4«>ttu vielli uiikarainmin riiiipkis-

taviksi n. k. rauha vai un rikoksiksi
ik». Edsöret. — XykjiM-ssii riko>l«issiuiime

on Innii nimitys säilynyt yliteisiiinienii oriiille

rikoks Ile. joita kitsitelliitin •24:niiessii luvussa.

Näniil rikokset ovat k o t i r a u li a u rikko-
minen iks. K o t i r a u li ai ja li a ii t a r a ti-

h a n rikkominen, joka ta|ialituu silloin, kuu
joku luvattoma.sti ottaa luiiiilasta ruumiin tai osan

siitä, luvatta liitvittiiä. kiitke.- tai siliHXi liautaa-

mattoman ruumiin, pitelee ruiiiiii.sta ilkivaltai-

sesti. laittomasti turmelee tui vahingoittua liaii-

laa taikka haudalla harjoittaa ilkivaltaa, ja

joetta ranjniistus on vankeutta korkeintaun vuosi

tai sakkoa irikoslaki -24:41. R:iin kuuluu taval-

laan myöskin rikoslain 4i luvun 7 § -.ssii mai-

nittu rikos ks. Ilkivaltui. A'. A' -a.

Bauhinsopimus ks. Rauha.
Baahantuomari. Nimi vastaa toimen kaksois-

liioniietta. .Mkuuan r. — Eufilannis.sa. missä

r.-laitos syntyi — oli hallitusmies, jonka tuli ku-

ninkaan puolelta valvoa rauhan ja turvallisuu-

den .säilymistä, mutta sen ohessa hänelle kuului

loaj.i tuomiovalta. .Vikaa myöten on r:n tehtä-

vistä tuomarintoinie-i harjo ttaniinen astunut etu-

sijaan m>öskin Knclanuissa. muissa maissa r:n

hallintovelvollisuudel yle<>n.sii eivät ole olleet-

kaan mainittavat. Mutta r:lla on tärkeä sovit-

telijatehtäva myöskin tuomarina. Niin esim.

Ran.skan kollepinen alioikeus ei saa ottaa kUsi-

teltävUkseen mitään riitaa, jonka esineestä asian-

OMiifiet .saavat vapaasti mäiirälä. elleivät he ole

olIe«t r:n soviteltavina. R :eja piiletäiinkin Ran.s-

kus.sa asetettuina pikemmin estämiiän riitoja kuin

niitfi tucmitsemaan. .Ia Venäjällä r. voi ryhtyä

tutkimaan riita-asiaa ainoastaan siinä tapauk-

s«i.sa. ettei hSn ole onnistunut aikaansaamaan

sovintoa asiano-al-ten kesken. Myöskin sellai-

sissa rikosasioi—.a. jotka asianosaiset saavat

sopia, on r:n velvollisuudeksi laeissa pantu tai-

vuttaa heitä sovintocn. Näin r:n nimi vieläkin

on paikallaan. R:ksi pääsemisen ehtona u.seissa

maissa ei olekkaan lainopillisen tutkinnon suo-

rittaminen, vaan pikemmin on r:lle ominaista,

että hän nauttii piirinsä asukasten luottamusta.

Sentähden eräissii maissa kansa it.«e saa valita

r:t jn muutamien maiden n. s. kunnia-r:f kä-

sittelevSt ainoastaan niitä nsioitn. joissa asian-

ouiset vapaaehtoisesti pyytilväf heidän välitys-

Uin.
Siellä, mis^n r:eja on. ovat oikeusasiat jaetut

nBiden. enimmäks<'en yhdenmiehen tuomioistuin-

ten, ja n. «. yleisten luomioistuinten kesken,

jotka yleensä ovat kolle{risiu. niin että ensin-

mainittujen kilxiteltäviä ensi asteessa, osaksi lo-

pullix^likin. "vat vähäisemmät asiat, sekä riita-

ettii rikosjutut ja poliisirikkf niuksel. Oikeuden-

k&ynnille r. -laitoksissa on ominaista, ettei se

niissä ole niin ankarasti ja yksityiskohtaisesti

mAärättyien sääntöjen mukainen kuin yleisissä

tuomio!-' vaan vapaampi ja ylimalkai-

nen, «i. 1. Niinpä esim. haaste ei ole

sidottu r i.riii.^ii niiiotoon : valmistavu kirjeen-

vaihto Inlii tutkimus ei i le tar|ieen: asiiinajajan-

kAvttämispnkko piiiittiiii Snnotaaiipa \'enä)än

riiiaasiuin oik<-iideMkäynlil:ils>:i, mitä asian rat-

kaisuun kosk"- eita r:n lulee tehdä tuomio,

joka ei ole lainvastainen.

Englannin r -laito- ijtutttrm of the ptyicft on

|ieräisin 14:nneltii vuosis. R:t. jotka saavat pulk-

kaa ainiast.ian kaupunfieissa ju muissa suureh-

koiss.i liikekeskuksissa, vulitaaii viranomaisten

toimesta yleisön luottamusta nauttivista, etu-

päii.ssi» yliopistosivistyksen saaneista henkilöistä,

tav. — onnen yksinomaan — suurten maatilain

omistajista, jotka jo siinä aseniassuun tuontuos-

takin joutuvat kosketuksiin kansan kanssa. He
pitävät istuntoja csaksi yksin osaksi kollefrisesti.

R:eita katsotaan eilelleenkin asetetuiksi rauhan

ylliipitäjiksi tuoniiopiirissiiiin. luuttu heidän toi-

mintansa o:i niuoiloltuun pääasiallisesti lainkilyt-

töä. R:ien käsiteltäviin kuuluvat vähiiiset rikko-

mukset ja hulrahdiikset. nuitla eivät törkeät rikos-

asiat, sekä riidat kusityöliiisten. tyiiiiiiesten ja

maalaispalvelijain palkoista, matruusien ju luiva-

kn|>ti>onieii vuli.set riidat, eräiii maatilain ja huo-

iieitleii vuokruiimisesta johtuvat riidat y. m. s.

siviiliasiat, samoinkuin hulliiiiiolliseeii lainkilyt-

lööii kuuluvia tehtäviä. Miiutaiiiiss;i asioissa käy-

tetään r. -laitoksissakin valamiehistöä.

Hanskaan siirtyi r.-laitos (les jiigex dc paix)

vallankumouksen aikana 178".t Englannista tai

ehkä pikemmin llolluiinista. joka sen myöskin

oli omaksunut. Kanskun r:t ovat hallituksen

nimitettäviä ja erotettavia palkatliiju virkamie-

hiä, useimmiten lainopillisen koulutuksen saa-

neita. Erittäin tiirkeän tehtävän r:t suorittavat

virallisesti asetettuina riitain sovittelijoina. Täl-

löin heidän tulee olla asiano.saisten välittäjinä

.sekä heidän itsensä ratkaistavissa että kollegiseen

alioikeuteen kuuluvissa asioissa. Heidiin virkapii-

riiisä on kantoni, ja heidän tuoiuiovaltaaiisa kuu-

luvat pienemmät riita-asiat — velkomisasiat ja

irtainta omaisuutta koskevat vaaliniiikset. joiden

arvo ei nouse yli öOO frangin, työpalkkaa, vuok-

raa y. m. koskevat riidat — ja rikosasioista pää-

asiallisesti n. s. hairahdukset (contravcntiotis).

kunnianloukkaukset y. m. s. Sitäpaitsi r:t käsit-

televät eräitä vapaaehtoiseen oikeudenhoitoon kuu-

luvia a.sioita ja toimivat oikeuspoliisin avusta-

jina.

Venäjällä, jonka r.-laitos järjestettiin marrask.

20 p. lSti4 annetulla lailla, sen tarkoituksena on

rauhan ylläpitäminen, antamalla kullakin paikka-

kunnalla syntyvät riilaisuiidel saman paikkakun-

nan asukasten omien luottamusmiesten sovitelta-

viksi ja ratkaistaviksi. Kihlnkunta muodostaa

r.-piirin. jonka r:t (mirnvye midji) pilävilt yhtei-

siä kokouksia appellioikeutena. Piiri jakautuu

useamiiiin alueisiin, joissa kussakin on alue-r.

R:t valitaan semstvo-kokouksis.sa kunkin paikki-

kiinnan a.siikkaista .3 v;k.si kerrallaan. Kelpoi-

suusehtoina on 2.5 v:n ikä sekä niiliirätty sivis-

tys ja varallisuus. Vaalin vahvistaa hallitus.

Useissa kiivernementeissa hallitus nimittää r:t

ilman vaalia. Viimemainituilta r:eilta ei vaa-

dita varallisuussi'iisiista. mutta heidän tulee olla

lainoppineita. .\lue-r:t ovat palkattuja virka-

miehiä. Kunnia-r:n nimi annetaan henkilöille,

jotka mieskohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi

ovat omiaan edislilmään r. laitoksen tarkoitusta.

I<:ien ratkaistavia — nylteinmin, kun heidän

pätevyylliiän l!t12 on laajennettu — ovat, eritin

poikkeuksin, nita-asiaf. joiden iirvo ei nouse yli

l.Olin ruplan, häirityn hallintaoikeuden palautta-

mista koskevat kanteet, anomukset to<listeidcn

turvaamisesta ja täytäntöönpanovelvoitustu kos-

kevat iLsiat. Rikosasioista ovat r:n ratkaistavia
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yleensii ne, joista laissa on säädetty iiulule. muis-
tutus t^ii huomautus, sakkoa 1.000 ruplaan tjiikka

arestia talii vankeutta, jota ei seuraa sääty-

oikeuksien menettäminen.
Enjilannin. Ranskan ja Venäjän r.-laitokset

muodostavat r.-laitoksen kolme päätvyppiä. Tämä
laitos on levinnyt Kuroopan romaanisiin maihin
sekä Unkariin ja Balkanin-valtioihin. M.vöskin
Pohjois-Ameriikan Vlulysvalloissa on r:eja. Siellä

nämä toimihenkilöt nimittää paikoin hallitus,

toisissa valtioissa ne taas asetetiuui kansan vaa-

lin perusteella. Heidän tuomiovaltansa on määri-
telty eri valtioiden laeissa. A. P-n^n.

Bauhanvakuus (saks. Friedenshiirgsrhaft), eh-

dollista tuomiota (ks. t.) muistuttava rikosoikeu-

dellinen säännöstö, jolla ymmärretään sitä, että ri-

kokseen syypää henkilö voidaan muun rangaistuk-
sen ohella tai asemesta velvoittaa asettamaan va-

kuuden siitä, ettei hän määrätyn ajan kuluessa
tee uutta rikosta. Vakuus, jonka rikok.sentekijän

puolesta tavallisesti asettaa joku hyväntekeväi-
sy.vsyhdistys, saaden siten hänet valvontansa ja

määräysvaltansa alaiseksi, annetaan määräajan
kuluttua takaisin, jollei uutta rikosta ole tehty,

mutta päinvastaisessa tapauksessa se menete-
tään ja rikollinen saa sitäpaitsi kärsiä rangais-

tuksen viimeksi tekemästään rikoksesta. R. on
varsinkin käytännössä Englannissa, missä se on
kehittvnj-t samantapaisesta politialuontoisesta

toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on estää hen-

kilöä, joka ei vielä ole rikosta tehnyt, mutta
jonka pelätään tekevän sellaisen, rikkomasta
yleistä rauhaa. R:ta on muissakin maissa usein

suositeltu erääksi sellai.seksi toimenpiteeksi, jolla

voitaisiin korvata turmiollisiksi havaitut lyhyt-

aikaiset vapausrangaistukset. vrt. Rikos-
politiikka. K. Ka.
Raubauystävät, yhdistvs. jonka etupiiässä

ohvat engl. Cobden. amer. Burrit y. m. ja

joka koetti saada hallituksia ja kansoja kannat
tamaan ikuisen rauhan aatetta; pani tässä

tarkoituksessa 19:nnen vuosis. keskipaikcilla toi-

meen useita rauhankongresseja. esim. Brysselissä

1S48. Parii>is.sa 1849. j. n. e.

Bauhaoikeus, r a u h a n t u o m a r i n (ks. t.)

oikeus, vrt. S o v i n t o-o i k e u s.

Ratihaset l glnnduhe) ovat elimiä, jotka joko
erittävät erilaisia nesteitä tai muodostavat elä-

viä soluja, kuten sukupuolirauhaset. Rauhasen
erittämä neste on luonteeltaan joko ruumiin toi-

minnalle tarpeellista (esim. ruuansulatus-r.) tai

on erite ruumiille vahingollista ainetta jonka
rauhanen erottaa ruumiin nesteistä ja .sen tieh.yt

johtaa pois ruumiista (esim, munuaiset). Useim-
milla r:lla on omat tiehyensä, joita pitkin rau-

hasen erite kulkee rauhasesta (avoimet r,), toi-

silta r:lta sitävastoin puuttuu rauhastiehyt, nii-

den erite joutuu suorastaan rauhasessa kulkevien
verisuonien seinämäin kautta vereen (umpinai-

set r.i. Rauhanen on syntvnvt limakalvon pinta-

solukosta joko siten, että .vksit.visen solun tehtä-

väksi on tullut erittää jotakin nestettä (yksisolui-

set r„ esim. pikarisolut suolessaK tai on suurempi
epitelisoluryhmä muodostunut eritesoluiksi. tämä
ryhmä on painunut pohjukan tavoin epitelin

pinnan alle ja aukeaa epitelin pinnalle kapean
käytävän, rauhastiehyen, kautta. Toisinaan on

pohjukkii tasapaksu putki (putkimaiset, t u b u-

lösiset r.), toisina;ui se pullistuu säkkimäi-

t

»

sesti (säkkimäi.set, a s i n ö s i s e t r,). Kummat-
kin rauhasmuodot voivat vielä olla joko yksin-
kertaisia tai kerrottuja riippuen siitä,

onko pohjus haarautunut vai eikö.

Rauhasputkien sisäpintaa peittää epi-

telisolukko. jossa itse eritys tapah
tuu. sen ulkopuolella on ohut. sid"

kudoksen muodostama katekalvo, jok i

erottaa rauhassolut allaolevasta sid.-

kudoksesta ja verisuoniverkosta. Ker-
rotuissa r:ssa sidekudos nuiotlostaa

usein väliseiniä, jotka jakavat rau-

ha.sen useampaan liuskaan. Nämä
voivat keskenään yhtyä suuremmiksi
lohoiksi,

R :ksi nimitetjiän vielä pernaa ja

imurauhasia. Nämä eivät kuitenkaan
kuulu varsinaisiin r:iin, vaan ov.it

n, s. veri-r:ia. joiden tarkoituksena
m, m. on valmistaa valkeita veri-

soluja. — Eri r:sta mainittakoo
tässä ruuansulatus-r.: sylki-r.. malui

laukun Lieberkiihnin r. ja muut suo

liston r., maksa ja haima; hengit.vs- 'l Yksinker-

elinten r. : nenän ja ilmateitten "»in^.Bltef-
,. , . , , , . .... rotiu putki-
hma-r. seka keuhkot; virtsa- ja siitin- mainen rau-

elinten r. : munuaiset, sukiipuoli-r. hänen, C yk-

(munasarjat ja kivekset), eturauha- siukertaineD.^.--r» ,1.- '' kerrottu
nen. Conperin ja Bartholinin rauha- säkkimäinen
nen ; ihon r. : hiki- ja tali-r. : umpi- rauhanen,

naiset r. : kilpirauhanen, kateenkorva-
rauhanen, lisämunuainen ja aivolisäke {liypoplip-

sis): sekä viimeksi veri-r, : perna ja imu-r.

y. Ä.

Bauhaskasvain, rauhasen kudosten liialli-

sesta kasvamisesta kehittyvä pysyväinen, yleensä

hyvänluontoinen kasvain, vrt. Adenoma ja

K a s y a n n a i n e n.

Bauhassyöpä, rauhasessa esiintyvä syöpä, ks.

S y li p ä ja Kasvannainen.
Eauhastulehdus, imurauhasta kohtaava tuleh-

dus, joka tav. aiheutuu siitä, että jossakin ruu-

miinkohdassa, useimmiten ihossa ja ihonalaisessa

kudoksessa, on taudillinen ilmiö, likainen haava
tai rohtuma tai muu sellainen, jo.sta pitkin imu-

suonia tunkeutuu tartuntaa niihin kuuluviin

imurauhasiin. Nämä estävät toiminnallaan tar-

tuntaa pääsemästii syvemmälle ruumiiseen, vaik-

kakaan eivät aina kykene tätä suojelustehtä-

väänsä suorittamaan, vaan itse tulehtuvat, men-
nen märille ja vaatien asiallista kirurgista hoi-

toa. -1/. OB.
Rauhattomat olivat vanhemman ruots.-suom.

samoinkuin yleensä germaanilaisen oikeuden

mukaan henkilöitä, jotka rikost«n vuoksi

olivat poissuljettuja siitä rauha- ja oikeus-

yhteisöstä, johon he ennen olivat kuuluneet. Siltä,

joka joutui rauhattomaksi, riistettiin oikeusturva.

Kuka tahansa sai hänet rangaistuksetta tappaa,

hän menetti kaikki oikeutensa ja kaiken omai-

suutensa, vieläpä hänen muistonsakin koetettiin

hävittää, polttamalla hänen talonsa. Vähitellen

lievenivät rauhattomaksi julistamisen oikeusseu-

raamukset; sensijaan että sitä ennen saattoi

verrata kuolemanrangaistukseen, se muuttui vähi-

tellen maiinpakolaisuutta vastaavaksi. Perintö-

jä muut oikeutensa r. edelleenkin menettivät,

mutta heiltä riistettiin vain irtain omai,suus eikä

heidän taloaan poltettu. Voitiinpa rauhattomuus
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lidkM. riiri m- ollut rai<kauiiiiuuu iHHtuista. iiiiiut-

tau ' '-v^i. jittt rikukxii kärKiiivI <*i voinut

kit- -iMKUiiltaiiiUNtu. 1T:U v:ii lain niai

nil>rii..i K.ii.iiiMtvn la|<|>ujun ruutiatt»inak>i tuu-

ra t><nnin<*ii uu luuntivltaan kokonaan toista.

«-tikka M-iikiu kautta rikokx-utckija iiicnctti

|>rrinti>- ja muut uikmitfusu koliniaa.-saan. ja

Jian<*n (>nmi-tuiil«Hitnan otettiin liivsi lien*:fnsukko.

A. T.

BauhaTalanlaki k>. K <l s ii r e.

Bauhe Alb jraui alpj, usu Saksan Jura-vuo-

ri>tiu. Nmkarin ja Tonavan välissä, u. liöO-750 ni

yi. in<Tcii|>. Puijon luclin. vrt. Jura.
Rauhes Haus /raui*/, ,1. II. Wiflu>rniu 18:i3

priuotama si^filiitictyslaitos Ilani|>urin Horn ni-

mir4>^sik ftnkau|Hin^Ms.-a. .\luk^i etu|>äU.s-'iii liiiidon

puuttp^s-oH olevain ja |>aliunta|>aisten lasten ka^-

vutusluitu>. sitleniniin sen i liessji sisUliilietvkseii

työntekijäin kasvatuslaitos; kuuluja ja kasvatus-

laitos niytiskin siiutylaisla|isia varten: sen lisiiksi

kirju|iuino ju kustannusluinii etnpiiitssä sisäliilie-

tvskirjallisuuden kustantamista varten. Oma
iiänenkannattaja : ..Flieiiende Blätter des Raulien

liuuso" (v:Kt« 1S44I. |T. Valtari. ..J. H. \V,-

rliern".) V. I'.

Rauhoittavat aineet, sedät iva dat. xc-

diVn - rauliuittaui. liiiikeaineitu. joilla on viili-

dyttilvS. tuskia ja kouristusta lieventävii t:ii

unetla\.i vaikutus, .'sellaisia ovat useat lironii-

ylidi-t> l.->'t Valeriana, inurfiini y. m. >">'. N.

Katlhoitus, joki yleinen tai osittainen lain

määräys, joku kieltiiii |>yydystiimästä joitakin

liyfidyllisiS tai harvinaisia eliiimiii. tahi myös liii-

vittflm&stil kusvullisnutla. vrt. K a I m n r a u h o i-

t u H. M e t s il s t y s o i k e n s ja M e t s ii n r a u-

hoi t u ..

"

Kl. V. N.

Biuhoitusajat ks. K a I a n r a u h o i t u s ja

M e t - ;i . t \ -oikeus.
Rauhoitusalue = r a u h o i t u s p i i r i iks. t.i.

Riuhoituspiiri, vesialue, jonka tulee olla raii-

hoitetliMM kaik**nlaiselta kalastukselta, paitsi

ravustamix-lta sekil hauen ja mateen pyyiiuiltii

I Kakeiinuskaari 17:0. Kulastussiiäntö III ja \\'

Inkui. K :ien asettaminen on k a I a s t u s h r i t o-

yhdistyksen iks. t.i tai hallituksen asiana,

ja nSillfl on sitil varten oikeus pakkolunastukseen.
)o> taas kalastuskunta iks. t.i sopii

r:ei»tii. ei sellainen -opimus voi rajoittaa l'iken-

ortlii tui lauttausta, vaan on velvoittava ainoas-

taan Osakkaiden kalastusoikeuteen niihdeii. Yh-
teistä »'esialuelta jaettaessa on siitil ensiksi miU"-

reilata erilleen yksi tai useampia r:ejgi. j( s

niilA ei ole V0si.l<i<)n lunastamalla laitettu (Laki
m. m. vesialueen jaosta 11I02. Ui jji. ks. Kala n-

rauhoitus iK. Miierauhoituksia). /:,'/. A'.

Riuhoituasaäntö. Tiillll nimellii nimitettiin

usrin IMTii IMI luvuilla kuvernöörien ja senaati-

taloususasiofi eri pitiliien kalavesiU varten v;il

vislumii' -liintöjii. Kaikki niimii siiäniiot

knniosi n I p. 1!)0:< voimaaiiastiiiiul

kulas1u--ii.iiii<> heinäkuun 2:( p:ltil HHI2.

r. II. J-i.

Rankit..'/"' ' alinen, riotlunnissa kiiytettv

nimitt- kulli jotka vuoksen ju lu>te.<:i

huuhtomalla i i .-.iii^'olla ovui siiilsty neiM

tyrskyjen kiilutiikxdla.

Rankka, 1 ' > manttaalin siinriiiiien riilsiivel

vollinen -iileri Kiikan pitii|ils«ii KokeiniienjrM-n
fKjh)oi»r.iiiii.ilhi 4 km lonii:ia-i*4Mi Kiikan raiita-

tieu.semalta. l*inta-ala n. StlO ha. I>:m omisti

lIUMt-luvulla vapaaherra (iiistaf (irass ik. I(i<.l4|.

Seur. vuusis:lla tila oli von Dellxvi;: suvulla,

jolla se avioliiton kautta siirtyi voii 1'faler-

suviille pys\eM tiimiin hallussa v :eeil l.S".">. Nyk.
se tn talonpoikaisissa kiisissii. 1'iiiirakennus on

.1. Ks.

uiiioi. I. Merikauiiuiiki

ja Porin liiiinissil (il° S'

pit.

v:lta ISdT.

Bauma i ruot s. |{ a

.Satakunnassa, l^irun

jiohj. lev. ja '2:1° 12' it.

Rauman vnakuna.

(.ireeiiNV. As. kirkonkirjo-

jen mukaan :<1 p. jouhik.

1914 oli T.ntit! heiikei

ijoista O.flO:! suomenkieli
siii. Ut:t ruutsinkielisiiii

henkikirjojen mukaan l

p. tammik. litl") .'i.TT'

henkeii. K. sijaitsee maj
tumassa ulevaii Karirilali

dell rannalla jonkun mat
kaa itiiiinpiiin pistiiviistä

.syviistä llaminalalidesta ;

kaupungin liipi jiiuks:'e

.lyliönjärvestii tuleva, .ii

kuinaan siiiirempieiikin alusten pm |i>liilittav:i,

nyk. in.italoitunut j:i k:ipea ..Kaii:iali". H:n
ulkopuolella on laaja, kaunis saaristo, jossa

on paljon kaiipuiikilaiste!i huviloita. Salainan
vieressti olevan tornin huipulta (johon aliik-

.seii satam:iaii saa]iuessa nostetaan palloi on vie-

hiiltiivii niiköala saariston ja kaupun^'iii ylitse.

— Kaupunki, joka eteliissä olevaa Naulamilkeit

ja aseman liihellil olevaa Myllymiikeii (n. s. Tar-
vonsaaressai liikiiunottaniatta on veri:iteii tasai-

nen, jakaantuu kolmeen piiiiosaan : iiiieleiikiintdi-

nen. jiirjestämiitiin \'anliakaupunki (josta 18S2

vahvistetun asemakaavan iniikaan enin osa olisi

ollut revittävii |ks. K :ii a.seiiiiikaavaa]. unitta

jok;i uuden, arkkitehti I.ars Somkiii lautiinaii ja

semuitin liH.i vahvistaman a.seinakaavan mukaan
paraasta piiiistii saa siiilyttiiii nykyisen asunsa),

uudestaan jiirjestetty kaupunki ja l()-l:"i viimei-

sen v:n aikana r:ikeiiiiettii riisikaiipiinki (iiloiiiiia

liiniiessii). Liihellti satamaa, vanhan Satamatien
varrella on l.onsin tviiväenasuiiloalue. jossa

411 asuntotonttia. — \'aiiliassa järjestiiiiiiittö-

niiissil kaupiiiif.'issa kadut ovat kaidat, os ttaiii

(Naulamiiellii koviin iiiiitkaiKet. iniiiiall i suorat,

leveiit : kivet.vt. Siilikövalaisliis. Lokiiviemiireitil

ei voida rakentaa kaiipiiii<.'in alavan aseman
takia: vesijolitokysymys odottaa ralkaisiiaaii. —
Huomattavia rakennuksia: v:iiilia raati-

huone Irak. HCtO; nyk. museona), uusi yhteis-

lyseon talo (piiriist. \'ivi Lönii; vanha talo

nyk. kansakoiiliiiial. kaupiiii;.'intalo (eiit. piilo-

kMiiiiaiit:ilo. rak. 1!Hi(i|. iinTikoiilii. seminaarin

KAIMAN .SATAMA

Itauman aalama. f l.aHiti-hilaa. S NanlatehdaH. :i OIjjhHIIIO,

4 NUkninrnl. A Martlnkarl. n Sisasaiama.
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^^

nanman flspmakaava

rakennukset Myllymäellä; vanhoilla merkillisillä

maalauksilla koristettu Pyhän Ristin kirkko on

1400-luvun alkupuolella perustettu, ent. luostarin

kirkko. Kaupunirin kaakkoisosassa Turun tullin

vieressä on tähteitä 1640 palaneesta Pyhän
Kolminaisuuden kirkosta. — Yleisiä puistoja

on verraten vähän: Kirkkopuisto. Esplanadi-

pui.sto. Kaivopuisto ikaunis. kansanhuveihin

y. m. s. käytetty luonnon])uisto: siinä on raudan-

pitoinen terveyslähde ynnä käyttämätön kaivo-

huone, joka 1820-:i0-luvuilla oli hyväs.sä mai-

neessa ja jossa siihen aikaan oli laitos karls-

badin-veden valmistamiseksi i. Toreja: Raastuvan-

tori, n. s. Kalatori (halko-, heinä-. käsiteoUisuus-

tuotteideu kauppaa). Pääkadut: Valtakatu.

Kauppakatu. Kun-nkaankatu. Vanhankirkcnkatu.

R :n pääelinkeinona on ammoisista

ajoista asti ollut merenkulku, sekä siihen

liittyvänä R:n rautatien iks. t.) valmistumisen

jälkeen 1897 yhä vilkkaammaksi käyvä kautta-

knlkuliike. .Merenkulkua edistää kaikilta tuulilta

suojattu n. 8 kk. jäättömänä pysyvä erinomainen

.satama, jonne (Laitasaarelle) R:n asemalta joh-

taa n. 2 km pitkä haararata (satama-asema).

Satama jakaantuu 2 km pitkään. »/« km leveään

ja 5-7 m .syvään ulkosatamaan .sekä l km pit-

kään. l.")0 m leveään ja 4.ä-5 m syvään sisä-

satamaan. Laitureita on l.i km (700 m:n pituu-

della vedensyvyys 4.i-6 m. 800 m:u pituudella

vedensyvyys 4 m:.slä alaspäin, n. s. proomulai-

turi). Sataman edustalla on Nurmeksen meri-

majakka ja ..Relanders<:rund"in majakkalaiva:

sinne päästään etelästä Santakarin väylää

(5.5 m:n syvällä kulkev lie aluksille), ja poh-

joista Valkeakarin väylää (7 m:n syvällä kulke-

ville aluksille! . jonka varrella on 8 vakinaisetta

vartiotta olevaa loi.stoa. Luot.sia.sema on Korkea-

karissa. — Satamiussa on öljysäiliö. 18 tonnin

no-storana sekä korjaustelakka pienempiä aluksia

varten. — R:n kauppalaivasto on absoluutt-selta

tonuimäärältään Suomen kolmas, mutta efektiivi-

seltä tonnimäärältään neljäs, sillä 17.868 netto

rek. -tonnista (1912) tuli vain 64 rek.-ton. 1 höyry-

aluksen, loput 17.804 rek.-ton. 43 purjealuksen

osalle (korkeimmillaan laivaston tonniluku oli

1901. ollen silloin 28.476 rek.-ton.l. Purjelaivasto

on suurempi kuin minkään muun kaupungin, sillä

\'iipurin kaupungin n. s. purjelaivasto käsittää

etupäässä lotjia; Värdöllä vain on suurempi

purjelaivasto kuin R:na. Ensimäinen höyryalus

(73 ton. vetoinen) hankittiin R;lle vasta 1900.

— N. puolet R:n laivaston tonnimäärästä or.

kautta vuoden rahdinkuljetuksessa valtameriliä.

loput purjehtii vanhoja tuttuja vesiä kesäretkillä

Itä- ja Pohjanmerillä käyden etenkin Saksan

satamis.sa. jonne vievät veistettyä puutavaraa,

parruja ja lehtereitä. R:n omat alukset eivät

kykene välittämään suureksi kasvanutta ulko-

maankauppaa. V. 1912 .selvitettiin R:n sata-

massa kaikkiaan 260.000 rek.-ton. netto. V:n 1914

vastaava tilasto ei suurvaltainsodan aiheuttameu

Ruotsin ja Suomen välisten poikkeuksellisten lii-

kenneolojen takia ole edelliseen verrannollinen. Si-

sään- ja ulosselvitykset tekivät yht. yli '/» milj.

rek.-ton. netto; satamaan tuli 701 höyryalusta

(253.634 rek.-ton.) ja 154 purjealusta (22.673 rek.-

ton.). — R:lla on jo useat vuodet ollut säännölli-

nen höyrylaivayhteys Tukholman. Lyypekin. Köö-

peuhariiinan. Hampurin. Bremenin ja Hullin

kanssa sekä pohjoisessa ja etelässä olevien naa-

purikaupunkien kanssa.

Kauppa on ripeästi edistymässä. \:n 1913

tuonti oli arvoltaan Smk. 7.493.549;— . vienti

Smk. 8.078.867:— (sahattua puutavaraa

144.616 m', vei.stettyä puutavaraa (parruja ja

lehtereitä) 28.806 m», käärepaperia 1.843,892

k". paperimassaa 488.883 kg. ikkunalasia

673.930 kg. Sahatun puutavaran viennistä

61.401 m' tuli \uojoen o.y:n. 16.283 m'

J. V. Enqvist o.-y:n. 13.276 m" Lohjan höyry-

saha o.-y:n ja 12.704 m' Suomen metsähallituksen

osalle. — Tullitulot 1913 olivat Smk. 733.065:26,
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Rjiuman kirkko.

Mitaiiiuiiiaksiit Smk. 45.500:22. kuupuii^niimuksut

Smk. 12.074:89. — V. 1914 syyskuukati.-iiiia H:n
välitfttävuksi joutui .^uuri os» Suomen ulkuina.iii-

kau|>it>ta. Miiiii. v. K:lle tuotiin puu vii luu l

2.4O4.072 mk:n. metalleja ja metalliteuksi:i i

1109.564 mk:ii. koneita 983.052 mk:n. kahvia'

927.194 mk:n. mineraaleja 917.391 mk:M. veliuii-

jaulioja HÖ2.752 mk:u. kukkia ja kukkasi[iuli:i

531.219 mk:n j. n. e., kaikkiaan 12.121.SO'.t mk :n

arvonta: vienti oli: voita .'«.011.479 mk ;n. puu-

tavaroita 4.rt4.997 mk:n. munia 1.8til.23ö mk:n.
|wllavia 1.448.013 mk:n. savukkeita 1.282.820 mk:n.
kumiteokkia 1.107.630 mk :n. siemeniii 1. 104.427

mk:n j. n. e., kaikkiaan 20,846.018 mk:ii arvust:i.

— Ituotiiilla. Tan.-kalla ja Portugalilla on R:lla

(ijaiskon.^ulit. Ei^panjalla konsulia.siamies. —
Suurimmat kauppahuoneet: lahtinen & Sofronoff.

Jolin Nurminen. J. \V. Kumlaniler. — Kansallis-

onakepankilla ja Pohjoismaiden pankilla onK:lla
haa rakoni t lirit. SiUi.slöpankk'.

Teollisuus on viime vuosikymmeninä
tilaitiiisistB hiiiriöistil huolimatta ripeii.sti edi.s-

tynyt. V. 1913 K:lla oli 21 teollisuuslaitosta.

nilMä työskenteli 517 lienkeii, valmistusarvo oli

4.133..500 mk.; tärkeimmiit teollisuu-slaitokset

sekii niiden valmistu.-arvo main. v. olivat: nahka-
lehdaii lent. Sjöhloniin. 1870 (M-rustettu nahka-

tebda», sitten vararikon kautta Kansallisosake-
pankin haltuun ja tiiltä 1914 375.000 mk:n osto-

hinnasta I{:n nahkatehdas o.-y:lle joutu-

nut: 1,990.<M)0 mk. K Korkeakarilla sijaitseva lasi-

tehdax iper. 191011. omistaa Suomen lasitcolli-

suuso. y., osakepiiiioma 450.000 mk., valmistaa
ikkunalasia, valmistusarvo 1014 Smk. 073,043 : 09:

myynti piiiiasiassii Veiiäjiille: työviiestö 1914

175 henkeU : tehdas oli 1914 vararikon par-

taallai, jalkinetehdas iSutakunnan kenkiitehdas:

572.00<» mk.], spriitelidns (210.000 mk.i. 2 kuiii-

[maa < 184.000 mk.i. sUhkätehd:ifl (73.400 mk.i
villatehdas, tynnvritelidas. olutpanimo, naiihi

ti-hd»». hiililiap|Kjtelii|as. I<:n s<alanian eteläpiio

lella Sumpaanalahden rannalla on ViinjrsMi

(lu. t.i uusi suuri Haha. -- Kiisityölaitok-

iiuia 1013 työskenteli 182 henkeä, niiden val-

mistusarvo oli n. 345.800 mk. — Keskiaikaiset

juuret on K:n luostarin asukkailta opitulla

p i t s i n n y p I B y k s e I I ä, joka ennenvanhaan
oli raumalaisille hyvin tttrkeä tulolähde (1782

fiadd kertisi sitä harjoittaneen 200300 henkeil

». o. 20 25',^ U:n asukkaista, 1841 It:lta myö-
tiin pitsejä 5,000 hn|H-Hruplun arvosta; samoMiin
aikoihin pCiutavorain vienti ulkomaille oli arvol-

taan 12.400 lu>po:>ruplaul : olipa K:lla 1800 luvun

alussa pit.siiiiiypliiyskoulukin. vaikka se kaunat-

tamaltoiiiana lo|H>telliin. Vuos .sadan loppupuo-

lella pitsienvalmistus oli viihiiUii joutua unhotuk-

siin ulkomaisten tehda.stuotteiileii vallatessa mark-

kinat, kunnes elpyvä kotiteollisuusharraslus he-

rätti sen uuteen eloon. Nyk. sitii l{:lla elanto-

lähtwiiääii harjoittaa n. 50 henkeä ja sama
määrii sivuansiona. — Eunen tärkeä kalastus on

menettänyt merkityksensä: maatalous sitävastoin

tärkeii.

l'aitsi tavallisia kunnallisia .\ . m. s. v i r a s-

toja ja laitoksia on H ;lla tullikanuiri.

sähkölenuätiukonttori. 2 ;ipteekkia. 2 kaupunj;in-

lääkäriä, eliiinlääkäri. sairaala, kulkutautisai-

raala, lapsenpäästölaitos, lastenkoti, vaivaistalo:

palokunta ; lihnntarkastu.slaitos. — Puhelimella

(omistaa o.-y.) n. 250 tilaajaa. — Sivistys-
laitoksia, oppi- ja ammattikouluja:
m-essemiuaari |104 oppilasta 1915K kaupunnin

omistama 8-luokkaiiieii yliteisly.seo (255 opp.

10I5I. merikiiiilu (perust. 1880 perämies- ja

kauppalaivurikouluiia. 1895 lisättiin merikapteeni-

osa.sto; 17 opp. 19151. ste\varttikoulu. käsityöläis-

koulu (22 opp. 1915), 3 kansakoulua (19 luokkaa,

(«53 opp. 1915), liikeapulaisylidistykseu kurssit,

pitsinnypläyskurssit ; l{;n museo (perust. 1891,

sijoitettu v:sta 1002 l{:n vanhan raatilnuineeu

yläkertaan; 1906 painettu luettelo käsittäii 1,302

numeroa), kaupungin kirjasto (1913 3.127 nid.,

joista suom. 2.793. ruots. 334) ja lukusali, meri-

mieskiriasto. Kolme kirjapainoa: sanomalehdet

„Länsi-Suomi" (3 kertaa viikossa). ,.Kaumau

Lehti" (3 kert. viik.). ..Pohjanlahti" (3 kertiui).

— Yhdistyksiä: kauppa- ja teliilasyhdistys. U:n
maanviljelijäin yhdistys, laiva npiiällikköyhdistys,

kiisityöylidist.vs. liikeapulai.sylulistys. työvilen-

yhdistvs. raittiusseura. soitannolIiiuMi seura, pur-

jehdu.sseura, urheilu.seura (urhoihikenttä Otan-

lahdeii rannalla), oläiusuojelusyhdistys, lasten-

hoitoyhdistys, ..Sairaitten ystävät", rukoushuone-

yhdistys, rouvasväenyhdistys, V. P. K.

Kaupungin talous. Kaujiunpin omaisuu-

den arvo 1 p. lammik. 1913 oli Smk. 5.651.329: 13,

josta K:n rautatie Smk. 3.370.257:98, kau-

pungin tilukset 750.000 mk., yleiset rakennukset
729.900 mk., metsät 400.000 mk., sähkölaitos

200,000 mk. Tulo- ja menoarvio v:lle 1914

päättyi Smk :aan 873,110:69. Suurimmat tulo-

erät: rautatiestä .Smk. 341,750:— . sää.stö v:lta

löi:'. ,Smk. 107.500:— , oikeuksista (tuuliuiki- ja

kaupiiiikimaksuja, satamatuloja) Smk. 88.950:—

,

Tori ]ii varihii raa(i)iiinn<- nk.
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kiinteiinistöstU Smk. 60,352:55, sähkölaitoksesta

Smk. 54.700:—, opetuslaitoksesta Smk. 49.980:—
(valtioa|>u 39.1U0 mk.i: taksoituksella oli koot-

tuv:i .Smk. KU,205: 34 (1913 talot ja tontt
:itiS,400 mk., elinkeinot .|a liikkeet 2.967.900 mk.,

palkat ja elilkkeet 1,079,700 mk.). Menoerät:
rautatie Smk. 280.462:82. rakennukset 148.000

mk., velat Smk. 102,840:— , opetuslaitos .Smk.

93.051:60. satanui Smk. 36.840. vaivaislioito

:;4.800 mk., ylei.<iet työt 20.000 mk., .sähkölaitos

23.300 mk. Osuus anniskeluyhtiön voittovaroista

Smk. 40.090:19. Velat l" p. tammik. 1913
Smk. 1.756.280:10. — Kaupuni,'in omistamia lai-

toksia: R:u rata. sähkölaitos, satama. — Kau-
pungilla oli 1 p. tammik. 1913 erityistä tarkoi-

tusta varten muodostettuja rahastoja kaikkiaan

Sxuk. 124.960:37 sekä lahjoitettuja rahastoja

(J. L. Steniuksen sairashuonerahasto Smk.
40.952:70. J.V.Söderlundin sam. Smk. 11.123:68

y. m.) Smk. 59,959 :— . Lisäksi on vaivaisho to-

liall'tukseu hoidettavia rahastoja (31 p. jouluk.

1914): vaivaisrahasto Smk. 91,503:22. hätäapu-

rahasto Smk. 38.985:95. Ilvanin diakonitar-

rahasto (jonka avulla R. sai palkatuksi diako-

nissan ensimäisenä Suomen kaupungeista! Smk.
26.644:56. Vahlroosin sam. Smk." 20.798:79,

Kustaa Springertin rahasto Smk. 20,357 : 71 y. m.,

kaikkiaan Smk. 198.290:23. — R:u vaakuna;
keltainen risti sinisellä pohjalla: ristin sakaroi-

den välissä ennen R A TJ M. nyk. r r r r.

Historia. R:n tienoilla on paljon merk-
kejä esihistoriallisesta asutuksesta, ja todennäköi-

sesti R:n saaristossa (Reksaarellal oli tärkeä
kaupp:ipiiikka jo ennen R:n kau])unsin syntyä,

jonka ^'. Rihtniemi (Högman) arvelee tapahtuneen
ainakin jo 1350:u tienoilla. Ensimäinen tunnettu
R:n oikeuskirja on Kaarle Knuutinpojan an-

tama 17 p. huhtik. 1442. .Sijnä R:n porvareille

luvattiin samat oikeudet, jotka Turun porva-

reilla oli. Kaupunki oli siihen aikaan kolmelta
puolen meren ympäröimä: sen länsiosa. Tarvon-
saari, oli silloin saarena. R. oli rakennettu Num-
menkylän maalle, johon porvarit kuninkaalta
1545 200 unk. gyllenillä ostivat täyden omistus-

oikeuden. V. 1607 kaupungille lisäksi lahjoitet-

tiin 14 '/e manttaalia käsittävät Rauman- ja

Lajonkylät. Fransiskaaniluostari perustettiin

R:lle 1400-luvun alkupuoliskolla; siitä on säily-

nyt Pyhän Ristin kirkko. Kun luostari 1538
lakkautettiin, annettiin sen tilat ensin kirkko-
herralle, mutta 1550-luvulla sinne perustettiin

kuninkaankartano, joka hevossiitoslaitoksena säi-

lyi 1600-luvun alkupuolelle. R:n porvarit har-

joittivat laajaa kauppaa Pohjanmaan satamapai-

Rauman satama.

koissa ja Saksan kaupunkien kanssa, ja kaupunki,
jonka merkitystä luostarikin aluksi lisäsi, oli

Suomen huomattavimpia. Muttii Turun porva-

reiden hyväksi l{:lta jo 1500-luvulla useaan ker-

taan kiellettiin ulkomaille purjehdus ja 1550
Kustaa Vaasa mäiiräsi kaikki K :n asukkaat muut-
tamaan vastaperustettuun Helsinkiin. Takaisin-
paluulupa annettiin heille 1557. Seur. vuosisadan
alkupuolella raumalai.set kadottivat kauppa-
alueensa Pohjanmaalla sinne perustetuille kau-
pungeille, ulkomaan kauppa kiellettiin taas 1636 ja

vaikka se 1641 heille .sallittiin, supistui ulkoniaan-

k.aui)pa valliin, ko.ska ulkoniaillevientilupa rajoit-

tui puuastioih-n ja puutav:iroihin. Purjehdus
Pohjois-Saksan ja Tanskan kaupunkeihin puu-
astioilla, parruilla y. m. s. ja varsinkin lehtereillä

(esim. 1770 R:lta vietiin lehtereitä 87.200 kpl.,

1780 165,850 kjil.) lastatuilla 50-70 lastin kantoi-

silla. limisaumaisilla aluksilhi tuli siitä lähtien.

200 v:ksi edust:imaan rautualaisten kauppasuh-
teita ulkomaihin. Gadd 1782 sanoo Rauman
Tammisaaren keralla olevan Etelä-Suomen vähä-

varaisimman kaupungin; asukasmäärä oli 1,300

henkeä. .Sittenkuin R. ISOO-lnvun alussa oli saa-

nut täydelli.set ulkomaanpurjehdus- ja kauppa-
oikeudet, alkoivat sen laivat vähitellen purjehtia

rahdinkulussa kaukaisilla merillä, laivasto kasvaa

ia kaupunki vaurastua. V. 1815 laivasto käsitti

20 yhteensä 847 lastin kauloista alusta. 1834 se

vielä oli jokseenkin samassa määrä.s.sä, 1842 sii-

hen kuului 25 yhteensä 1.338 lastin kauloista,

1865 jo 42 yhteensä 4.469 lastin kauloista alusta

(laiva-sto oli silloin kooltaan Suomen seitsemäs;

1 lasti = 1,89 rek.-ton. netto) ; n. '/t kaupungin
väestöstä oli merimiehiä. Päinvastoin kuin esim.

Pohjanmaan kaupungeissa R:ssa purjelaivasto

kasvamistaan kasvoi seur. vuosisadan alkuun

asti; 1890-luvulla R:n kauppalaivasto useana

vuonna oli Suomen suurin. Asukasmäärä ka.svoi

tasaisesti : oltuaan 1800 1.458 henkeä ja 1840

1.847 henkeä se 1860 nousi 2.825 henkeen. 1880

3.442 henkeen. 1900 5.005 henkeen ja 1910 5,888

henkeen. Viime vuosikymmenien nopeaan kehi-

tykseen on voimakkaasti vaikuttanut 1897 avattu

R:n rata. — R:aa kohdanneista onnettomuuk-

sista mainittakoon tulipalot 1639 ja 1682 (paloi

kokonaan), u.seat ruttovuodet 1500-luvulla (esim.

1537 kuoli ruttoon 200 henkeä). 1657 ja 1710 sekä

Iso viha. Engl. laivojen hyökkäykset 1855 tor-

juttiin. — V. 1698 triviaalikoulu muvitettiin Po-

rista R:lle ja Turun palon jälkeen 1827 kated-

raalikoulu toimi jonkun aikaa R:lla. [Volter

Högman. ..R:n kaupungin historia. I. Vuoteen
1641" (1907). Sven Mellenius— Johan Bilmark,

..Om sjöstaden Raumo" (1770-1772i. Juho Helo-

maa, ,,5Inistelmia R :n kaupungin muina-sista

ja nykyisistä oloist.a" (1909).] E. E. K.

2. R :n lu a a I a i s k u n t a, Turun ja Porin 1.,

Ulvilan kihlak.. Lapin-Rauman-Hinnerjoen nimis-

miesp. : pinta-ala 226.; km=. josta viljeltyä

maata (1910) 3.281 ha (siinä luvussa luonnonnii-

tyt 578 ha). Manttaalimäärä 28 '«/sj- talon.savuja

95. torpansavnja 88 ja muita savuja 46 (1907).

4.531 as. (1913) ; 832 ruokakuntaa, joista maan-
viljelystä pääelinkenonaan harjoittavia 360

(1901). 536 hevosta. 1,757 nautaa (1911). —
Kansakouluja 7, alempia kansakouluja 11 (1914).

Säästöpankki. — Teollisuuslaitoksia : Unajan
höyrysaha; Reunasen kivenhakkaamo ja hiomo.
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Vanhoja kartauoiU: tlaaixiMiuri. Vuiilin-I^liti. i

l'u*i-Lahli. Suukainrn. Ayliö. I

3. K :n III a a- ja k u ii |> u u k i s e ii r a k u n t a.

koo«iMurilliiirii. Turun arkkiliii|>|>ak.. Velimiuiii

rotaotik.: vanha jo ainakin eiiiifii v. 14'iO p^-

ru!>t. fi^-urakunta. 7.. //»<«.

Kauma. Iliiiiauiiau pitiijKu euliueu niini.

Raumanmeri k>. i' o li j a n I u li t i.

Raumannus /-»ia'-/. J a c o l> u s Pauli
k. HJT><'. l'u|'|'i. Pirkkalan kirkkolierrauu ii.

r:>.ta 1037 kuolfniaan-u saakka. Julkaisi lÖ.'il

lutrrilais<'n kirkuu tuniiuslu-kirjat ninifllii ..Con-

fe»io Kidei. »«• m Auf;sliiirpu L's<-ou Tuniiustos.

Suom«xi. Xiju ettii ne dliiiel jliteiset Symbolit

ia Tunnustoxi-n .\riiki'lit UuixUiu ia Suomeii

Kirlni Hyvin jo ."stivfliast yliteii sovitetut ovat".

Siia siirasi 1074 ..D. Martinus Lutlieriixeu Cate-.

chiianu» S* suuremlii" sekä virsi- ja evankeliumi-

kirja, .-l. J- Po.
Raumaiinus /-ma'-/. Johannes S v e n o-

Di> <k. 16l4i. jumaluusoppinut, syiit. Raumalla

tai sen lälii^tiHlii. V. l.laT H. villittiin NVitteii-

berfriiisl filosofian maisteriksi ensiniäisellii kunnia-

sijalla. 10114 Martiur^'issu jumaliiiisopiii tolito-

rik.si. Kuitsin eiisimiiiseksi uskonpuhdistuksen

jilkeeu. Toimittuaan aikais«>mmin matematiikan

professorina rpsalas.su K. nimitettiin viime

main. v. Tukholman ensiinäiseksi kirkkoherraksi.

1610 (.'p.salan yliopiston ensiinäiseksi professo-

riksi ja vakinaiseksi rehtoriksi. Hän ei näy

kuitenkaan onnistunt-en järjestyksen pitämisessä

aikana, jolloin m. in. Hudliei-kiu ju Messeniukseii

vSlinen riita häiritsi korkeakoulun rauhaa, ja

uiin Kuntaa II .\adi If 1012 määräsi, etiä reli-

lori oli vuotuisesti valittava.

.4. J. Pii.

BaumannUB l-ma'-l, Jonas Matliia>
I ItMm-Hai. pappi, toimi enimmän osjin ikään.sä

Uudenkirkon kup|mlai<ena. Hilla on suurin

ansioita suom. kirjakielen kehittäjänä. \'. 16:!8

asetetun raamatunkäännöskomitean jä.senenä hän
kirjoitti puhtaaksi ju varusti rekisterillä ensi-

miisen IMS julkaistun suomalaisen Haaiiiatiiii.

Vv. 1A4H 47 iliiie-tyi I<:m toimittama ..Manuale

finnoninim. Se on: .Muutamat tarvittavat ia aina

käsillä pidettävät .Suonieiikielis4-t Kirjat", johon

oli koottu kalenteri, virsikirja, evankeliumikirja,

katekismii». riiki>iiskirjii. osia kirkkokäsikirjasta

y. m. .1. ./. /»-«.

Rauman pitsit ks. Pitsi jn Ka unia.
Bauman rata, yksityinen iionnaaliraiteiiien

M.iii Iin ral.i IVi|M>hjiin a-emallji Porin rail.ilhi

Kaurnaii kniipiiiikiin 4H.i>i km isen lisäksi n. 2

km pitkä satamarata l.aila»uarepni . suurin nousu

0.«it. pienin käyrixtyssUde .'lOO m: vetureita .">.

matkustajavaunuja Ti. tnvarovaiiniija 12;') il!)12i.

.\lku[wräi>et rakenniiskiistiinnukset 2.217.377 mk.
Iniinä valtion uvuslus 1 iiiilj. ink.i. myöhemmät
kuntanniik-»-!. jotka ovat lisänneet railnii päiionia-

arvoo. 7Hn..'il0 mk. i>ii<- koko rakenniispääoina yht.

3(M. -.- .1 (l!M2|i. Kalaa käytti I!M2 7l!90:i

m.i' tavaraa kuljetettiin Iii4.iiiiii tonnia.

Tii! ; ... (i.1.21« mk. ji. menot 1!IM.'J2!I mk. —
Myönnytys radan raki-iilainiseeii annettiin .'i p.

joutiik. IHtCi: rata avalliin väliaikaiselle liiken-

teelle 1.'» p. I.iihljk. 1S'.I7 ja säännölliselle liiken-

teelle |)i )i. elok. »nm. v. Kaararnla Kiukaisten
asemalta Kauttuan tehtaille iku. K i ii k u i h t e n-

Kaultunn rntai avattiin vleinelle liiken-

ti-elle 1 p. maulisk. 1914. — Kadalla on 7 ase-

maa ia :> pysiikkiä. /-. //-inn.

Rauman saha ks. \uojoki.
Baumer, 1- r i e d r i e h 1. u il w i f;

ti e o r );

von (I7S1-1S73I. saks. historiankirjoittaja, tuli

ISll liisti riun ja valtiotie»loii professoriksi Bres-

lauhiiii. 1S19 Kerliiniin. Krääu 1S47 pitiiinänsä

vapaamielisen piilieeu johdo.sta hän erosi Herliinin

liiHleakalemiasta. V. 1S48 hän oli edusmiehenä

Kiaiikfurtin parlamentissa ja määrättiin lähet-

tilääksi Pariisiin. R. oli tehnyt laajoja tutkimus-

matkoja eri maissa ja oli uiuleinman historian-

tutkimuksen uranuurtajia Saksassa. Teoksia:

..lieseliirhte der lldheiistiiiifeii iind ihrer Zeit"

i.'):s pain. 187S. li os.i ; ..tieschiohte Kuropus

.seit deni Kude des 15. Jahrhuuderts" (lK:i2-.')0.

8 OS.) : ..Briefe «us Paris zur Krläuteruiif; der

tie.seliiehte des 16. lind 17. Jalirliuiiderls" (1831.

2 cs.l; ..Lebenseriniieruujien und Hrief«e<'h.sel"

(I8tll. 2 os.l ; aloitti ISUd historiallisen tutkimus-

sarjan ..Hi.storisches Ta.selienbueh". jossa esim.

julkaisi tunnetun esityksensä ..Poleas Uiiter-

jraiii.''". y. m. A'. O.

Kauino ks. K n ii m a.

Rauni, .iiinm. iiii/t., mainitaan .\f;ri(uhiii suo-

malaisten pakanallisten jumalien luettelossa kar-

jalaisten jumalien joukossa ukkosen jumalan
Ikon puolisona (..Ifiimii Vkati Siiini"). iMiiu-

teii niini ei ole tunnettu suom. kan.saiirunoiidessa

muutamia pieniä jäännöksiä lukuuiiuttamntta

i../iuuiia t. Hnann PohjoUiii emäntä" pakkiusen

loitsus.sa T. m.) ; lappalaisilla se on tavattu muo-
dossa Kniidna. samassa merkityksessä ja ilmei-

se.sti suomesta lainattuna. Lappalaisesta Hand-

nasta kerrotaan, ettii pihlajanmarjat olivat

hänelle pyhitetyt ja ettii niitä kasvoi runsaasti

hiilien luolieiisa liihettyvillii. Tiinul tiedonanto

lähiiinii johti siihen ajatukseen, että R. nimessä

piilee muitiaisskaiid. p i h I ;i j a n nimi •;-(i«»iin-.

*)fi«iii-. Skaiid. mytoloiriassa kerrotaankin, miten
ukkosen jumalan Thoriii. kerran virtaa kahlates-

saun. onnistui pelastua tarttumalla pihlajan

oksaan, jonka johdosta on syntynyt pulieenpar:-ii

..pililajn en Thoriii a|iu" — puheenparsi, joka

epäilemättä on jäiinnöksenä siitil muinaisskand..

suomalaisilla säilyneestä käsityksestii. ettii |)ih-

laja oli ukkosen jumalan ])uoliso. Puheenalainen
käsitys on yliteyilessil vanhan p u u n p a 1 v o n-

n a 11 k:iiissa: erittiiinkin on |>ililajaii pyhänä
pitiimiiien ollut laajalle levinnyt. |K. N. Setälii,

Finn. ii-.T. Kor,schunt;en .\ll 180-210.] E. S. H.

Raunikki ks. Cypsophila.
Raunioinen ks. .\ s p 1 e n i n m.
Raunionyrtti i t<iim]iliiiliiiii ). suurikokoisia linr-

r'/ifi»'/' I (> lieiiiiori ruohoja. Kukat sinipunaiset,

lehdet leveiit. Meillii 2 harvinaistu lajia pihoilla,

ril.kiiläjillii j. n. e. A'. L.

Raunistula ks. T u r k u.

Raunkieer, C h r i s t e n C h r i s t e n s e n

(s IHliiii. liiiisk. kasvilieteilijii. tuli 1!M2 Köiipeii-

hainiiiaii yliopiston professoriksi. Teoksista mai-

iiittakiMUi ..De daiiske bloiiisterphiiiler (I Enkim-
blailede. lH!t7i. ..Daiisk. ekskiirsioiisflora" (IH!»(l.

2:neii puin. 1!H1.'>) sekä ..Planteripets livsformer

(I!)<l7l ja ..Forniationsuiidersofrelser" (1!(HI|.

Rauskut ( f.iijUlifi. riistokalojen alaryhmil. eroaa

toisesi, I ahiryhmästä. haikaloista, siinä, että ruu-

mis on selkiivaf Maisesi i vahvasti litistynyt ja

levennyt, riiilaevilt sitäpaitsi hyvin suuret ja
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yleensä ylitämittaisesti

riuunista i riinii-l :iv.il

kärsästä pyrstön tyveen
lliiiimis näyttää täten

tav. neliskulmai-

selta t. pyöristy-

ueeltä oliiielta le-

vyltä, josta ohut,

liereä, usein pit-

kästi piiskamainen
pyrstö pistää esiin

;

^ M 1 I
perä- ja pvrstö-

evät surkastuneet
t. kokonaan hävinneet. Silmät ja ruiskutusreiät

ovat ruumiin yläpinnalla, alapinnalla taas sie-

raimet ja kidusaukot. R:hin luetaan kuitenkin
myös haikalatyyppiä läheneviä muotoja (esim.

s a h a h a i, ks. t.) .
— Useimmat r. asustavat poh-

jalla, ei kovin syvässä, ja uivat aaltomaisesti

rintaeviä liikuttaen. Ravintona ovat toiset ka-

lat, äyriäiset, nilviäiset y. m. Hampaat soveltu-

vat hyvin viimemainittujen kuorten musertami-
seen ollen j'leensä tylppiä, leveäpintaisia. Useim-
mat r. laskevat munia, jotkut synnyttävät elä-

viä poikasia. Varsinaisiin r:hin (Raja), joiden

ruumislevy on enemmän t. vähemmän neliskul-

mainen, kuuluu n. 40 lajia, edustettuina mel-

keinpä kaikissa merissä. Okarausku (R. cla-

vala) on yleinen kaikkialla Euroopan rannikoilla,

tavataan mj'ös Itämeren länsiosissa. Pituus poh-

joisissa merissä ei juuri yli l.s m :n, leveys 1 m,
etelässä se voi tulla 3-4 m pitkäksi ja 2-3 m le-

veäksi. Väri päältä kellanruskea, vatsapuoli val-

kea. Ihossa runsaasti piikkejä, isoja etenkin se-

lässä. Kuva ks. Kalat, liite M e r i k a 1 o j a.

.Sileän rauskun (R. batis) leveneminen on
jotenkin sama kuin edellisen. Pituus voi nousta
3 m:iin, väri päältä viherlävänharmaa. iho si-

leämpi kuin edellisen. Ravintoaineena arvokkain
r:sta. — Ympärykseltään pyöreähköjä ovat

sähkö-r. (Torpedo), joiden rintaevien tyvestä

sisäänpäin sijaitsevat suuret, lihaksistosta synty-

neet sähköparistot (heikosti kehittyneinä myös
useilla ifojo-lajeilla). mitkä eläintä koskettaessa
antavat voimakkaan sähköiskun, siten toimien
saaliinpy.ydyslys- ja puolustu.seliminä. Vahvan
miehenkin suuri sähkörausku voi ainakin het-

keksi lamauttaa. Tunnetuin laji. T. mar»iorata,
kasvaa n. l.s m:n pituiseksi. Väri päältä ruskea,

usein valkeapilkkuinen. Tavataan Välimere.ssä ja

Atlantissa. — Troopillisissa merissä (myös Etelä-

Ameriikan joissa) elävät pisto-r. (Trygon),
joiden paskamaisessa pyrstössä on 1—useampia
hammasreunaisia, Etelä-Ameriikassa nuolenkär-
jiksi käytettyjä piikkejä, millä kala voi iskeä

pahoja haavoja. Välimeressä ja Atlantissakin
Englannin rannikoille saakka tavataan laji T.

])nslinaca. — Mui.sta r:sta mainittakoon Väli-

meressäkin tavattavat s a r v i-r. (Dicerobatis), joi-

den rintaevien etuosat ovat erillisiä ja ohjaavat
ravintoa suuhun. — R :ja käytetään yleensä ver-

raten vähän ravinnoksi. Sensijaan keitetään mo-
nen lajin maksasta traania. /. V-s.

Kauta. 1. Metallinen alktuiine, tunnettu aina-

kin jo n. 1.500 V. e. Kr. Esiintyy luonnossa ylei-

sesti, sitä on noin vähän yli 5% maapallon pai-

nosta; esiintyy kuitenkin harvoin aivan puh-

taana, kuten kiteisenä meteoriiteissa, basaltin

kera, Grönlannissa y. m. Useimmiten se on yh-

tynyt happeen ja rikkiin (ks. Rautamal-
mit). Vähissä erin sitä on kaikkialla, niinpä

.50. V!I. P,iinettu ^gl.i.

useissa kivennäisis.sä, multamaassa, lähdevesissä
(ks. Rautalähde), veren väriaineessa he-

moglobiinissa, kasveissa y. m. Puhdasta rantaa
saad.aan pelkistämällä r. -oksidia vedyllä. Se on
silloin hopeanvalkoista, pehmeätä ja sitkeätä
sekä hyvin kiiltävää. Hienona jauhona se on
pyroforista. Sulaa noin 1.000° :.ssa, kaasuuntuu
korkeammassa lämpötilassa. Om.-p. 7,8. Om.-
lämpö 0,10» (15°-100°C). Kem. merkki Fe (lat.

f<»T«ni = rauta). At.-p. 5.5,8b. Alkemi.stinen merkki

^ (marstähti). Kosteassa ilmassa r. ruostuu
s. o. sen pinnalle muodostuu r.-o k s i d i h y d-

r a at ti a, ruostetta. Hapot liuottivvat r:n hel-

posti muodostaen r. -suoloja, vedyn poistuessa.

Sen sähköjohtokyky on paljoa pienempi kuin
vasken ja hopean. Puhdas r. magneti.soituu hel-

posti, mutta kadottaa heti magneettiset ominai-
suutensa. Hiilenpitoinen r. jää pysyvästi mag-
neettiseksi. Yhtyy kuumennettaessa suorastaan
rikkiin, halogeeneihin ja hi'leen. — R. muodostaa
kaksi eri ryhmää yhdistyksiä: ferro- ja f e r r i-

suolat; edellisissä on r. 2:n arvoinen, jälkimäi-

sissä 3:n arvoinen. R. on 6 :n arvoinen r.-hapon.
HaFeOi, suoloissa, ferraateissa esim. kalium-
ferraatissa KjFeO,. Ferro- eli r.-o k s i d u 1 i-

yhdistykset ovat usein kiteisinä vihreitä, ja

hapettuvat helposti emäksisiksi ferriyhdistyksiksi

ollen siis hyviä pelkistysaineita. R.-oksiduli,
f e r r o-o k s i d i. FeO, on mustaa jauhoa. Rauta-
kloruuria, FeClo, saadaan kuumentamalla r.

kuivassa kloorissa. R.-j o d u u r i a, FeJj, .saadaan

sekoittamalla jodia ja r. -jauhoa vedessä. R.-v 1 h t-

rilliä (ks. t.) saadaan liuottamalla r:aa
rikkihapossa. M ohrin normaalisuolaa
(NHfljjSOi.FeSOi-l-OHsO, käytetään titreerattaessa.

R.-k arbonaatti ks. Rautamalmit. R.-

s u 1 £ u r i a. FeS, saadaan rikka ja r :aa yhteen-

sulattamalla ; kiteinen, raskas metallinkiiltoinen

aine. Ferrofosfaatti ks. V i v i a n i i 1 1 i.

F e r r i- eli r.-o ksidiyhdistykset ovat

hapettavia. R.-o k s i d i, FeaO», on happoihin vai-

kealiukoinen. R.-o ksidulioksi dia. Fe304, on
luonnossa magnetiittina ja sitä muodostuu rau-

dan palaessa hapessa. R.- (f e r r i) hydroksidi
Fe(0H)3 saostuu ferrisuolaliuoksista ammonia-
killa rno.steenvärisenä sakkana; esiintyy luon-

nossa, käytetään m. m. valokaasun puhdistami-

seen. R.-k 1 o r i d i a. FeCla. 6H3O. valmistetaan

liuottamalla r.-oksidia suolahappoon: keltaisen-

ruskeita vetistyviä kiteitä, sen vesiliuosta kä}--

tetään lääkkeenä. Ferrisulfaatti. Fe2(SOi)3,

muodostaa alkalimelallien sulfaattien kanssa

r.alunoita. esim. KFe(S04l5.12H20. Rikki-

yhdistyksiä ovat r.-s u 1 f i d i. esim. FejSs, ja

r.-d i s u 1 f i d i. FeS2. joka luonnossa esiintyy

pyriittinä, rikkikiisuna. markasiittina sekä on

teknillisesti tärkeä rikkihapon raaka-aineena.

S. S.

2. Teknillinen r. ei koskaan ole kem.
puhdasta r :aa. vaan seos. jossa on osaksi epä-

metalleja. kuten hiiltä, piitä, fosforia ja rikkiä.

osaksi metalleja, kuten mangaania, nikkeliä,

kromia j. n. e. r:aan liuonneina. Mainitut epä-

metallit .sekä mangaani tavataan aina ja kai-

kessa r:ssa. toiset ovat satunnaisia. Kem. puh-

taalla r:lla ei ole teknillistä käytäntöä. Tärkein

vieras aine r:ssa on hiili, jonka määrästä ja

esiintymismuodosta (grafiitti ja kem. si-

dottu hiili, jota erotetaan karkaisohiili,
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r.-karbidi ia hehkutuiikiili) r:n Uutii on melkfiii

k ' ..'H. Siiln»sii r:ssji o» liiili

I k n r k a i s u II i i l e II ii . iik-

; iiii r :aiiii tJissii iiuio>lussu :

I lotlmi II. l.UH»" :ss« smiriii

^riifiittiiiu: n. TOtl'" :>s;i

1 r.k H r b i <l i M jii vain pieni niiiiirii

1 liiliMiii. l*itpiiiiiiilii aikaa kiuiiiu-iit i-

I iiliriknstu r:an erottuu nmorfi-

I,. . > Il i i I i. K. jaetaan eri iHJeiliiii

u>««mmiUa |ieru>teilla.

I. Kauka. harkko I. t a k k i r. sisilltiiii

vii i..% liiiit»: sulaa 1.070-1.275'' :ssa: sitii ti

voiiU takoa, ai Valkea raakn-r.: kaikki

hiili on k«rkai>uliiilrnii r:aan liiioiiiieena : seos

or. Iiyvin kova. hauras, viiriltiiiiii valkea: kiivte-

tUn eQiinnifiksefn taottavan r:u valmistukseen.

bi Harmaa raakar. EuemmSii tai viilieiii-

niun hiiltä on erottunut ^'rafiittina: vain (lieiii

ii.iiiirit on karkaisuliiilenii: on viiriltiiiin haniina.

|»>liiiieilinpi )a »ilkeiinipi «lellistii; kiivletiiiiii

osiik>i valutarkoitiiksiin. osaksi kuten edellistä.

II. Taottava I. t a k o-r. sisiiltiiii korkein-

taan 1.» o^ hiillti: taittuva, vaikeammin .sulava

kuin raakar. iR. lajeilla, joissa on l.«-2.« %
hiiltil. ei ole teknilli^tii kiiytiintuii.i ai Teräs.
Akkiil jaiilidyttilniiilHi on hiili jiiiinyt karkaisu-

hiilen muotoon, kovuutta lisHten ; voidaan ka-

raista; sulaa 1.4)N>-l..'i<H)° :s.sa. bl M el t o-r. I.

r. a h t a i m ni a s s a merkityksessä; ei

voida karainta : sulainisaMe 1.500° ja siitä

yli. Pieni hiilimiiiiril on suurimmaksi osaksi

erottunut r. -karbidina.

Knnen erotettiin terä.s ja melto-r. hiilimiiiiriin

|ieru-teella. joka edellises.su oli 0.s-l.« %. jiilkj-

mfiisessii alle 0.i%. Nykyiiiin valinistetuun kui-

tenkin erikoii-teriiksiii lisiiiiniiillii meltoonkin
r:uan e>>ini. piitii. munpiania. nikkelia, kromia,

tolfrumia. molyl><le»'nia j. n. e., joten jako on

|. karkuisiikyvystii riippuva.

r. jaetaan vielil valmistustavasta

rilj'{><i>-n

1. Krltto-r., Muta j&hmrftBHJI tilassa.

a) K^lttoivrls, karaistava lahjo-, puUaus- ja se-

iii«ntui^rAaj

b) K'lito-r., rl karalaiava (ahjo- ja putlaus-r).

II. Valaota-r., saatu huUssa tila.ssa.

Bl Valan t at rra^. karaiKiava (Bessfinfr-. Martin-,

lUhkA- ja ralD- I. upakaglerHsi.
bl Valanta-r., el karalauva (Besgemer-, Thomas-,

Manin- ja Mhkfl-f).

Paitai ylliimuinittuju tiirkeimpiil jakoi>erus-

teita on UM-ita muitakin, esim. ruaka-r:stu pu-

huttaew>a erotetaan Martin-, Thomas-, Lanca,-

»hire-, valu- j. n. e. ruaku-r.. riippuen siitii, mi-
hin tarkoiluk>een tiimii on aiottu: puuhiili- ja

kokai rauka-r. : mustiiiiiinHa on pelkistykseen

kilytelty eri hiilllajeja: erikoisiHtu rauka-r.-la-

jei»tu mainittakotin vielii |M'ili- 1. manpiuni-r.
I'-- i>ii-r. ifcrronlliHiumii . kromi-

r romii j. n. e., joita kilytetuiin eri-

»•>.-..,.,.-,,. j,. yleenitil valantu-r:uu vulnrstet-

tae» »a.

<t in i n i> I - " li L - . ;. i; n . nn Ruuri taipumus
-•<r-tii.i -• ••piinietulleihiii. ja

kaikki t-

-

Iii r. Hisillliiiikin

enemniiiii ita aineita, kuten

JO on hii' uiM-t. kuten man-
tunani, kromi, nikkeii. M-<»tuviit r:uan kaikisHu
•ulitriiMa, kun taan toiM-t. kuten hiili, sinkki,

tina. vi.smntti ja fosfori, sekii jotkut kaasut, ku-

ten happi. typ|)i, vety ja liiilioksiili. yhtyvät ai-

noastaan määriittyyn rajiian saakka. Vleisenii

säiintiinii r.-seosten ominaisuuksista lisäaineen

iiiiiiiriin kasvaessa voidaan sanoa: 1. lujuus ja

kovuus kasvavat: 2. tuottavaisuus. venyviiisyys

ja sitkeys pienenevät: '.\. sähköä johtava kyky
alenee: 4. sulaiiii>liiin|>i)tila yleensä alenee.

Tärkein vieras uine r:ssa on hiili: sen eri

esiintymisinuo<loista ks, yleinp. Samoin on esitetty

kuinka hiiliniiiärän perusteella erotetaan eri

r.-lajeja ja kuinka niiideii siilaniisliimpiitila nle-

niH» liiiliuiäärän kasvaessa, ollen niin. nieltor :lle

1,500-1,700''. teriik.selle 1.4(10-1.500°. hiirniaalle

raakar :lle 1,150-1.200° ja valkealle raaka-r:lle

1.050-1.100°, — Hiilen vaikutus taottavan r:n

intirlopinnan ulkonäköiin on myös kuvaava,

M<lto-r:aa voi useasti sanoa melkein siiikeiseksi

;

hiiliniäärän kasvaessa katoaa iiiurtopiiitian siii-

keineii rakenne, teräksessä se on tiiviimpi, enem-

män tai väheiiimän rakeinen. Om.-p. alenee Inoii-

uolllsesti hiiliiiiäiirän kasvaessa, ollen raaka- r;ssa

7.1-7.» ja tako-r:ssa 7.J-7.». — XVtolujiiiis, joka

sangen suure.ssu miiäriissä riippuu hiileiipitoi-

suudesta väheten sen kasvaessa, on liiiisiittiina

kg:issa mm^;i)i kohti:

engl. TalimnraakB-nssa 12—14
niots. , 20- 30
mellu-r.sBa 30 40
t»raksess» .SO -100
erikoisterltslajeissfl 100-200

On kuitenkin liucmattavu. että vetolujuus on
riippuvainen toisistukiii lisäaineista. I{aaka-r:n

venyväisyys on myös i>leiienipi kuin tako-r:n,

jossa vetolujuus ja venyväisyys ovat käänne-
tyssä suhteessa toisiinsa ; edellisen kasvaessa

jälkimäinen vähenee ja piiinva.stoin. — H:n liit-

saiitnmiskyvyllii yiiimiirretäiin sitä omiiiaisnuttu,

että kaksi r. -kappaletta, valkohelikiiiiii kuumen-
nettuina, viidaan niekaanisin keinoin muokata
yhtenäiseksi kappaleeksi. Mello-r. hit.sautiiu hel-

pommin kuin terii.--: raaka-r:lla ei ole tätä

ominaisuutta ollenkaan. — K:ii oinituisimpia ja

samalla tiirkeimpiä ominaisuuksia on .sen ka-

raistiimiskyky. mikä kuitenkin <:n havaittavissa

ainoastaan teräkses>ii. jossa hiili esiintyy kali-

dessa eri muodossa: liiioiineena karkaisuhiilenä

ja kemiallisesti sidottuna karbidina. Jrs tiil-

laistu terästä kuumennetaan ja aniielaan sen

hitaasti jäähtyä, osoittaa Miikroskoopjiiiien tutki-

mus, ettii suurin osa hiillä im knrliidiua, Teräk-

sellii on silloin luoniiolliiien kovuutensa. Mutta
jos kiiiiniennelln teräs iikkiii jäiihtlytetäiin, ei

mikroskiiopilla eniiii tavata karbidia, vaan kaikki

hiili on karkaisuhiilenä. TiTäksen kovuus on kasva-

nut; murtopinta tiivistynyt, veloliijiius on kohon-

nut, venyväisyyden hu(iiiialt;ivasti aletessa. Jos

karaistu teril< iiiidelleeii kiiiiineniietaan ja sen

annetaan hitaasti jiiähtyii. saa teräs . jälleen

luonnollisen kovniitensn Iniiorruttamiiien 1. piläs-

tilmineiu. Teräk.-.en karkaisulla on metallin

muokkauksessa tärkeä tehtiivil. — Sulan r:ii

julimeltyes.>.ä tapahtuu siinä aina iniiilrlitty kiitis-

liiiiiiiieii. jonka iiiiiiiriin tiintemiiien viiliniossa on
välttiimiiliiii. Tiiysin harmaa n. s. valiino-raaku-r.

kutistuu vähimmin, seiiviioksi ettii grafiittisuo-

inul estävät r.-osasten kokoonpuristumista. P i i

on myöskin r:aa aina seuraava vieras aine.

Kaaka-r. saattaa sisUUUu — erikoisesti valmiHta-
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iiKilla — 18% piitä (ferrosilisiumi). Yleensä
pii on valiinjrollinen, eivätkä parhaat lajit tako-

r :aa saa sisältää sitä eiieininiiii kuin nnuitanian

sadannesosan %. — K:n vaarallisimpia vilioUi-

sia on rikki. Tämä »n kotoisin malmien
rikkiyluiistyksistä sekä koksimasuuneissa poltto-

aineesta. Koksi sisältää nim. O.s-l % rikkiä,

joka suurimmaksi osaksi joutuu raaka-r ;a!Ui.

I\un rikkiä on verraten vaikea täydellisesti pois-

taa mellottamalla. valmistetaan i)arhaat r. -lajit

liuuliiilimasuunissa. nuilulollisimman rikkivapaitn

malmeja käyttäen. Takor. ei saa sisältää yli

0,o> % rikkiä ; muutoin se on k u u m a n h u u-

r a s, toisin sanoen vioittuu punahelikuvana taot-

taessa. — Malmeissa olevan apatiitin fosfori
joutuu masuunissa kaikki raaka-r ;aiiu. Valimo-

tarkcituksiin käytettäessä fosforiupitoisuus on
(jopa O.s %) eduksi, tehden raaka-r :n helposti

juoksevaksi, joten muotti täyttyy täydellisesti,

antaen sileän valupinnan. Takor ;s.sa fosfori on
vain haitaksi, tehden sen k y 1 m ä n h a u-

r a a k s i. s. o. r. vioittuu kylmänä taottaessa.

Maailmankuulu ruots. Daunemoran r. sisältää

harvoin yli O.oi ^t fosforia. — R. ja mangaani
seostuvat kaikisssa suhteissa. Masuunissa valmis-

tetaan raaka-r :aa. joka .sisältää jopa S8 9c
mangaania (ferromangaani) : peili r. on man-
gaaninpitoinen (n. 10%) valkea raaka-r.: se ou
murtopinnaltaan valkea, isoTciteinen, melkein hei-

jastava, josta nimi. Pieni määrä mangaania,
muutama sadannes % :ia. ei tako-r:ssa ole hai-

taksi. Mangaanin varsinainen merkitys on

valanta-r:n valmistuksessa. Se estää nim. rikin

ja hapettuneen r:n aiheuttaman kuumanhaurau-
den esiintymisen, liuomio, jota valauta-r:n val-

mistuk.sen on nykyisestä kukoistuk.sestaan suu-

reksi osaksi kiittäminen. — Pienikin määrä
aluminiumia estää kaasurakkojen muodos-
tuksen, jotka sulaa tako-r:aa kaavoihin (valan

teihini laskettaessa useasti tekevät suurta, hait-

taa. — Nikkeli, kromi, voi fr am i y. m.
antavat teräkselle erikoi.seu kovuuden (työkalu-

ja kanuuuateräs. pan.ssarilevyt. akselit j. n. e.i.

R:n valmistus. I. Raaka-r. on .se

muoto, jossa r. nykyään eristetään. Lähtöaineena
ovat melkein yksinomaan r.-malmit (ks. t.) ja

niiden tulee sisältää vähintään 30% r:aa. jotta

niitä kannattavasti voisi sulatukseen käyttää.
Ruots. r.-tehtaat eivät masuunissa kernaasti

käytä malmia, joka sisältää alle 4.t ä 50% r :aa.

Malmien rikastuttaminen ja .samalla tapahtuva
puhdistus vieraista luiitallisista aineista tulee

verraten harvoin kyseeseen r.-malmien halpuuden
takia. Tärkeä merkityksen.-ä rikastuttamisella

kuitenkin on. Esim. jos malmi on köyhä, mutta
vapaa (teknillisessä merkityksessä i epäpuhtauk-
sista, tai jos malmi on rikas, mutta si.sältää

paljon epäpuhtauk.sia, on rikastuttaminen luon-

nollinen. Tämä perustuu osaksi malmin ja sitä

seunuivan vuorilajin erilaiseen ominaispainoon,
jolloin hienoksi jauhettu raakamalmi veden
kanssa saa kulkea erilaisten laitteiden läpi:

raskaampi malmijauhe kootaan erikseen (märkä
rikastuttaminen). Toinen menetelmä pe-

rustuu r.-malmin magneetti-seen ominaisuuteen
(m agneettinen rikastuttaminen).
mutta tätä voidaan tietenkin kärttää ainoastaan

magneettista r. -malmia, tai pasuttamalla magneet
tiseksi saatua malmia ir.-sälpää) rikastutettaessa.

Raaka malmijauhe lasketaan veden kanssa eri-

tyisen malmiseparaattorin läpi. jollcin malmin
vuoiilajit sekä myös rikki- ja fosforiyhdistykset
suurimnuiksi osaksi erkanevat ja nu'lkein puhdas
r.-oksjdijaulie kootaan erilleen. Tämä jauhe
puristetaan erityisissä laitteissa kiinteiimmiksi
kappaleiksi n. s. briketeiksi, jotka pasutettuina
( vat erittäin haluttuja masuuuisulatukseeii.
ilagneettiseu rikastuttamisen avulla ou käynyt
malidolliseksi käyttää runsaasti rikkiyhdistyksiä
sisältäviä r.-malmeja, jotka aikaisemmin olivat

arvottomia. Tunnetuimman malmiseparaattorin
rakentaja on ruots. O. Gröndal. joka toteutti

keksintöusii Pitkänrannau tehtailhi. — Ennen
käyttöä ovat r. -malmit yleensä ])asutettavat. s. o.

kuumennettavat punahehkuun vapaassa ilmavir-
rassa, jolloin malmin sisältämä kosteus, hiili-

happo ja osa rikki- y. m. yhdistyksiä poistuu,

.'^annilla tapahtunut nuuitos korkeaiu])aan hapetus-
asteeseen helpottaa suuresti malmin sulatusta.

Malmien pasutus toimitetaan avonaisissa kuilu-

uuneissa, jotka ta.v. lämmitetään ma.suunikaa-
sulla.

l{:n erottaminen malmeistaan, raaka-r: n val-

mistus, tapahtuu pelkistämällä hiilen ja tästä

muodcstuneen hiilioksidin välityksellä sellaisessa

lämpötilassa, että malmi sulaa. Tämä sulatus

toimitetaan masuunissa (kuva 1), jolla

ymmärretään korkeaa, läpileikkaukseltaan kaik-
kialta ympyrämäistä kuilu-iuinia. johon ylhäältä

pannaan malmia ja hiiliä, sekä tarpeen vaatiessa
kuonaa nuiodostavia aineita ; alhaalta puhalletaan
uuniin palkeiden avulla ilmaa palamisen yllä-

pitämiseksi: malmin r. pelkistyy tällöin hiilen-

pitoiseksi r.-seokseksi. raaka-r:ksi, joka sulaa
ja kckoontuu uunin pohjalle, josta se aika ajoin

lasketaan ulos. Malmin mukana seuranneet
vuorilajit. sekä lisätyt kuonaa muodostavat
aineet sulavat myös nuiodostaen kuonaa, joka
ominaispainoltaan kepeämpäuä kokcontuu uunin
pohjalla olevan sulan raaka-r :n pinnalle ja joka
myös aika ajoin lasketaan ulos.

Masuunissa erotetaan alhaalta ylöspäin lukien :

a 1 a p e s ä, johon sulanut raaka-r. kokoontuu.
Pesän alaosassa en aukko. 1 a s k u a u k k o. jonka
kautta sula metalli uunista poistetaan. Hiukan
ylempänä on toinen k u o n aa ukko. josta

kuona lasketaan ulos. Seinissä olevien aukkojen.

Il o r m i r e i k i e n kautta, joita tavallisesti on
4-8 kappaletta, johdetaan uuniin p a 1 j e i 1 m a,

joka erityisissä lämmityslaitteissa on kiuimen-

neltu 100-900° :een saakka. Alapesä on tavalli-

sesti suora lieriö. Hormireikien yläpuolella,

yläpesässä, alkaa uuni vähitellen laajeta

ylöspjiin. s:iavuttaen sidepalkin kohdalla
suurimman läpimittansa. Tästä ylöspäin, hiili-
k u v u s s a, kapenee uuni taas ylimpään osaansa
panosaukkoon saakka. Yläosassa on 2 t.

u.seampia kaasuputkia, joiden kautta uunissa
nuiodostuuut m a s u u n i k a a s u poistetaan ja
käytetään suuren polttoarvonsa takia eri tarkoi-

tuksiin, kuten pasutusuunien. paljeilman läm-
mityslaitteiden, höyrykattiloiden j. n. e. lämmi-
tykseen .sekä myös erityisissä masuunikaasu-
moottoreissa. Masimnikaa.sun ilmaan haihtumi-
sen ehkäisemisek.si ou panosaukko uudemmissa
masuuneissa varustettu p a n o s a u k o n s n 1 k i-

j a 1 1 a (kuva 1).

Masuunin sisustus on tulenkestävistä tiilistä



157S Ranta 1676

Kuva 6. Heroultin Talokftariuuol.

muurattu ; muurauksen ympärillä on ohut ulko-

muuri. Ala- ja yläpesällä ei ole ulkomuuria,

jotta tämä uunin helpoimmin .-iyöpyvä osa olisi

mukavammin korjattavissa. — Puuhiilimasuuuien

korkeu.s on 12-18 ni: suurin läpimitta i.i-S.i m
ja vetoisuu.* öOHMj m'. Koksimasuuuit ovat

paljoa suurempia : korkeus jopa 30 m. suurin

Upimitta n. A m ja vetoisuus 600-800 m*.

Masuunit ovat säännöllisesti yhtämittaisessa

ki\nniss2. Panosaukolta la.sketaan uuniin aika

ajoin malmia, hiiliä ijoko puuhiiliä, koksia tni

myös antrasiittiai. sekä kuonaa muodostavia
aineita, joiden määrä ja laatu pääasiassa on
riippuvainen malmin vuorilajien laadusta. Muo-
dostunut kuona on nim. silikaattiseos ja sen

tulee olla helposti sulavaa. Täten lisätään, jos

malmi on kalkki- ja magneesiarikas. s. o. emäk-
sinen, kvartsia: jos malmi taas on hapan
sifiSltien paljon hiilihappo- ja aluminiumiyhdis-
tyksiä. käytetään lisäaineena kalkkikiveä
t. dolomiittia. — Panos painuu hiljalleen

uunissa alaspäin, aluksi lämmeten, sitten pois-

taen itsestään kosteuden ja hiilihapon ja saapuu
lopulta uunin ala' -aan, jossa vallitj^ee sellainen

lämp<itila. että malmin sisältämä r. pelkistyy

hiilestä muodostuneen hiilioksidin vaikutuksesta

metalliseksi r:ksi, joka heti imee itseensä hiiltä

r. m. vieraita aineita, muodostaen raaka-r:aa.

joka aulaa ja laskeutuu alapesään. iSamalla ker-

taa muodostunut nulu kuona peittää sulan metal-

lin. e«täen paljeilnian sitä hapettamasta.
Masuunin hoitaja voi tarpeen mukaan valmis-

taa erilui.sia raaka-r. lajeja käyttämällä erilaista

malmia. >:Liiti{ni;illä hiili- ja malmimäärien keski

näistä sulirMta. kuonaa muo<lr{stavien aineiden

mSlrää ja laatua, paljeilman lämpötilaa ja pai-

netta j. D. e.

Majiuunista laskettu sula raaka-r. valetaan

rauta- t. myös hiekkakoavoihin. käytettäväksi

joko takorrn valmistukseen tai myös (erikoiset

lajit) valimotarkoitiiksiin. Myiis voidaan raaka-

r :aa suorastaan manuunista laskettuna käyttää

erilaisten esineiden valarniwen. vrt. Kanta-
va I i m o. -- Kun ranka-r:aa valetaan esineen

Kuva 4. Manin-uuni. (YlhftAllä sulatusahjo ja sen
alla neljä re^neraattoha.)

muotoiseen rautamuottiin (kokilliin), jähmettyy
esineen ulkopinta hyvin nopeasti, hiili sitoutuu

kemiallisesti rtaau. grafiittina erottumatta, ia

seurauksena on. että esineen ulkopinta on kova,

ollen valkeaa raaka-r :aa. kun taas sisäosat

grafiitin erottumisen takia ovat harmaata raaka-

r:aa. Täten valetaan esim. valsseja, koneosiu.

laitteita ja tarpeita .sotatarkoituksiin j. n. c.

G r u s o nm e t a 1 1 i on erikoinen laji tällaista

kokilliin valettua raaka-r :aa.

Masuunikuoua on, kuten huomautettu, sili-

kaattiseos, ja se pidetään tarpeeksi helposti

sulavana lisäämällä asianhaarojen mukaan sen

emäksisiä tai happamia aineosia. Normaalinen
kuona on hauras, lasimainen, väriltään useim-

miten vihertävä; jos se on sanottaviusti man-
gaaninpitoinen, on väri ruskeahko. Kuonan käy-

täntö on moninainen: säännöllisiksi kappaleiksi

valettuna sitä käytetään vara.stohuoneiden ja

työpajojen y. m. rakennusaineeksi (ks. Kuona-
tiilet), antamalla sulan kuonan juosta veteen

(granuleeraus). saadaan hienra kuonasoraa. joka

on oivallista teiden täytettä; granuleeraamalla,

jauhamalla, kalkkiin sekoittamalla ja polttamalla

valmistetaan siitä kuonasementtiä (ks. t.).

V:sta 1!)06 on Ruotsissa innokkaasti suori-

tettu kokeita käyttiUi tavallisen masuunin ase-

mesta sähkömasuunia (kuva 2). jossa mal-

min sulatukseen tarvittava lämpö saadaan sähkö-

virran avulla. Nämä kokeilut ovat johtaneet

siihen, että raaka-r :n valmistus sähkömasuunissa
nyt voidaan pitää sekä teknillisesti että talou-

dellisesti ratkaistuna asiana. Uuden menetelmän
hiilisäästö. ^0 ä 40 % tavalliseen masuuniin
verrattuna, takaa sen tulevaisuuden.

II. Taottava 1. tako-r. .Jotta raaka-r.

voitaisiin takoa ja muuten helpommin muokata,
on siitä hapettamalla, n. s. mellotuksella. pois-

tettava suurin osa vieraita aineita. Tämä tapah-

tuu joko siten, että kuumennettu r. tulee yhtey-
teen jonkun hapettavan aineen kanssa (kuiva-
mellotus). tai siten, ettii hapettava aines saa
vaikuttaa sulaan r :SMn (s ii I a m e I I o t u s).

Edelliseen kuuluu aduseerausmenetelmä,
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jonka unikaan raaka-r:sta valetut pienemmät
esineet, kuten lukot, avaimet, vasarat, sakset,

eräät maanviljelystyökaluosat j. n. e. r.-oksidiin

pakattuina pitemmän aikaa lämmitetään, jolloin

iiiili. kappaleen pinnalta alkaen, hapettuu pois

ja raaka-r. muuttuu enemmän tai vähemmän
taottavan r:n kaltaiseksi. — Sulamellotus ou
tavallisempi ja taloudellisesti yleensä edullisempi.

Siihen kuuluu joukko eri menetelmiä:
a) Suoranainen menetelmä, jonka

mukaan ikivanhoi.sta ajoista masuunin esiinty-

miseen saakka 1400-luvulla r. valmistettiin sulat-

tamalla malmi metallissa, kivillä sisältä vuora-

tuissa maakuopissa puuta polttoaineena käyttiien,

palkeen avulla palamista ylläpitäen. Saatu puoli-

jähnieä melto-r. -kappale taottiin suorastaan eri

tarkoituksiin, tav. kuitenkin sulattamalla uudes-

taan samassa ahjossa. Viime aikoina on uudel-

leen menestyksellä yritetty palata vanhaan suo-

ranaiseen menetelmään, joskin sen parannettuun
muotoon. Esim. siten, että malmi sulatetaan

sulattimessa 1. ui)okkaassa kivihiilen kanssa:
.saatu r. (r.-sieni) antaa uudelleen sulatettuna

oivallista melto-r :aa.

b) Keitto-r:n valmistus. 1. A h j o-

m e 1 1 o t u s. jonka mukaan keitto-r:aa, harvoin
-terästä, valmistetaan pienissä r.-ahjoissa puu-
hiilen kanssa sulattamalla raakaa r:aa. Ahjo
on holvilla peitetty, ja siihen puhalletaan sula-

tuksen kestäessä ilmaa, joka hapettaa osan r:aa

ja melkein kaikki sen epäpuhtaudet, niin että

muodostuu vahvasti hapettava kuona. joka
kangella alituiseen hämmentäen sekoitetaan sula-

van r:n kanssa (ilma- ja kuonamellotus), kun-
nes lopulta saadaan puolijähmeä. hyvin kuonan-
pitoinen n. s. r.-sulate, joka ahjosta poistettuna,

höyryvasaralla taottuna (kuonan poistamiseksi)

antaa erittäin oivallista, mutta kallista melto-

r:aa (tunnetuin on Lancashire-r.) . 2. P u t-

lausmenetelmä toimitetaan lieska-uuneis.sa

(kuva 3), joissa sulatettava r. siis on erillään

polttoaineesta ja ainoastaan palamiskaasut kul-

kevat työahjon yli. joka on sisustettu r. -oksidi-

rikkailla aineilla. Putlaus (engl. piiddie = sekoit-

taa, hämmentää), joka myöskin on yhdistetty

ilma- ja kuonamellotus, toimitetaan siten, että

raaka-r. sulatetaan työahjossa. jolloin se peittyy

kuonakerroksella; tätä säännöllisesti koukulla
liikutellen (putlaamalla) saadaan sula r. ajoittai-

se.sti vapaaksi. Aluksi hapettuu raaka-r: n pii,

mangaani, fosfori ja rikki, ulottuen lopulta hii-

leen, jonka yhä enemmän poistuessa hiilihappona
(kiehuminen) saadaan viimein useita puolijäh-

meitä palloja tako-r :aa, mitkä sitten höyryvasa-
lalla taottuina antavat putlaus-r:aa t. -terästä,

riippuen siitä, kuinka pitkälle hiilen hapettu-

minen on laskettu. — Tässä yhteydessä mainit-

takoon sementti- I. rakkoteräs. jota val-

mistetaan tav. keittorautakangista kuumenta-
malla niitä r,-arkkuihin hiilijauheen kanssa
pakattuina erityisissä sementteeraus-uuneissa.
Tällöin hiili vähitellen sitoutuu meltoon r:aan
muuttaen sen lopulta, ainakin pinnalta, teräk-

seksi. Kuonansekai.sesta keitto-r:sta lähtien muo-
dostuu teräksen pinnalle hiilioksidin aiheuttamia
kuplia, josta johtuu nimitys rakkoteräs. Tämä
on parasta raaka-ainetta sulatin- (1. upokas-)te-

räksen valmistukseen (ks. alemp.).

c) V a 1 a n t a-r :n valmis t u s. Verratto-

masti suurin määrä raakaa r:aa jalostetaan
valantar:n muodossa, joka yhdessä raaka-r :n

valmistuksen kanssa muodostaa varsinaisen r:n
suurteollisuuden. 1. Bessemerin menetel-
mien omituisuus ou siinä, ettei niissä käytetä
erikoista lilmmitysainetta. vaan mellotus tapahtuu
sillä lämmöllä, joka syntyy, kun sulan raaka-r :u

läpi puhallettu ilmavirta hapettaa raaka-r :n

epäpulit:iudet. Erityistä mellotuksen välittäjää

(paitsi ilmaa) ei käytetä. Menetelmä jakaantuu
kahteen alaosastoon : hapan 1. varsinai-
nen Bessemerin menetelmä (ks. t.)

ja emäksinen 1. Th o m a s-G i I ch r i s t i n

menetelmä (ks. t.) 2. Martinin mene-
telmät käyttävät regeueratiivisia uuneja, joissa

kaasugeueraattoreissa muodostettu kaasu lämmi-
tetään ja ilman kanssa .sulatuspesässä poltettuna

saa aikaan sulatukseen tarvittavan lämmön.
Martin-uunin (kuva 4) tärkeimmät osat ovat
itse sulatuspesä ja sen alla 4 säännöllisiin rivei-

hin asetetuilla tiilillä täytettyä kammiota (regene-

raattorit), sekä kaasu-, ilma- ja palamiskaasu-
kanavat. Uunin etupuolella on 2 t. useampia
luukulla suljettavia työaukkoja. joiden kautta
sulatettavat aineet pannaan pesään, tarkastetaan
prosessin kulkua, j. n. e. Uunin takapuolella

on laskuaukko. josta sekä valmis metalli, että

kuona lasketaan ulos. Lähtöaineena käytetään
tav. raaka- ja melto-r :n seosta. Mellotuksen
välittäjänä on pääasia.ssa sulatuspesään lisätty

rikas r.-malmi. Martinin menetelmäkin jakaantuu
kahteen alao.sastoon : h a p p a m e e n, jossa sula-

tuspesän. itse uunin, sisustus on tehty piihappo-

rikkaasta tulenkestävästä aineesta, sekä emäk-
siseen, jossa sisustus on kalkkia tai tavalli-

simmin dolomiittia. Erotus happamen ja emäk-
sisen menetelmän välillä on pääasiassa siinä

(kuten Bessemerin menetelmässäkin), että jälki-

mäisessä voidaan käyttää paljon epäpuhtaampaa.
raaka-r :aa. fosfori- ja rikkirikkaampaa. jolloin

fosfori ja rikki sulatuksen kestäessä poistetaan

valmiista tuotteesta kalkkia lisiiämällä. Edelli-

sessä on sitävastoin käytettävä vieraista aineista,

verraten puhdasta raaka-r :aa. — Erikoislajeja,

kuten nikkeli-, kromi-, volframi-. mangaani- y. m.
terästä valmistettaessa lisätään laskettu määrä
kyseessäolevaa metallia sulatuspesään, valmiiksi

puhdistettuun (melto) r :aan. 3. S ä h k ö m e n e-

t e 1 m ä t ovat kaikki vielä aivan nuoria, van-

himmat 1890-luvulta. Sähkönkäyttö tako-r :n

valmistuksessa jaetaan kahteen pääryhmään

:

teräksen (r:n) valmistus puhtaista raaka-

aineista hienoimpia lajeja varten ja epäpuhtai-

den raaka-aineiden puhdistus ja mellotus. Edel-

liseen ryhmään kuuluu Kjellinin uuni
(kuva 5) . Sulatuspesä on ympyrämäinen syven-

nys, jonka ympärillä on hevosenkenkämagneetti.

Tässä herätetty magnetismi saa induktsionin

avulla aikaan sähkövirran ja samalla tarvitta-

van lämpömäärän sulatuspesässä olevassa raaka-

ja melto-r. -seok.sessa. Tässä ei tapahdu juuri

sanottavaa mellotusta, vaan koko menetelmä
lähentelee sulatinteräksen valmistusta (ks. alemp.).

Jälkimäiseen ryhmään kuuluu suuri joukko eri

uunimuotoja. joista yleisin on H 6 r o u 1 1 i n
uuni (kuva 6). joka rakenteeltaan muistuttaa

Martin-uunia. Sähkövirta kulkee anodista sulatus-

pesässä olevan metallin kautta katodiin: metallin

aiheuttamasta vastuksesta kehittvv tarvittava
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(•T* T Ec>H>l*»i'n malmi'
«uUtio

Kiir« 11 Kiioi.snlninoii pulje-

uuni. SuomMninen luirkko-

I fWm uuni on mclkftn snntiu rn-

^)mL kennftiA.

Kuvft 10. Ruotsalainen inalinisulatto.

Kura H. SlalmlsnUlio Uornsolla.

KoTa 9. KooniatAiui-u

malmiaulaiio.

Kura 12. Uuolsalainon mas-
uuni 1700-luviin ulkupoolelta.

Kiivii l:(. .Masmuii Imni

luviiltn.

limpS. 4. .Sulatin- 1. ii p i k a s t e r ii k s e n

valiniRtukiirfn kilvletililn piiiiasiassa senieiitti-

tfiii.«tii tai iiiyÖ!. Ki-Onta paraa>ta raaka- jii

nielto-r :f.ta. joka erityi»i-jji mineissä savi- tjii

pra/iitti!.iilatliniis»ji snlatrtaati. Menetflniii on

vain niptallin muli-Ucen sulattamista, joti-n liilitö-

uineidcn tUytyy olla malnlollisen pulitnita. Sukitin-

tcriis on arvnkkain r.-lnji.

Tavalla tai toisella valmistettu valanta-r. lus-

krtann uuuista r.niuotteiliin. n. s. kok il lei-

li i n, joisjta !>e »aa jiiiihtyii. tai myös sitU käyte-

tiiiln «norniitaan valutarkoituksiin. Kiikilleisla

Miailut valanteet i H e i. s e m e r- tai .M a r t i n-r.)

muodostetaan sitten takomalla valssiluitoksisna

tai muulla tavoin kaiiki-r:ksi (jota muotonsa inu-

kann »anotaan nelikulma-. litteii-, pyöreä- j. n. e.

r:k«ii, erilaisiksi niuoto-r:iksi. kuten rntakis-

koiksi. I, T I V y. m. rakennus-r -.iksi. r.-levyiksi.

r.-UnpukHi j. n. e.

R:n h i o t o r i u. Vnnlmn ajan kansat. ef;ypti-

laiiwt (kuva 7). kiinalaiset, intialaiset, nssyria-

luiket linliyloninlaiset. juiitalaiM-t. foinikialaiset.

kreikknlai»<-t. riKimalaiset ja muut Kiiroopun

kansat ikuvn 1)i valmistivat ja kiiyttivilt r:aa.

Tunnettiin ainoaltaan keilto-r. i-teriis) ja sen

\iilmi»1UN Nuoranaisen rneneteliniln mukaan ivrt.

ylomp.i. Vajtta Miai-luvulla kehittyi nykyisen

nuMuunin «ileltiijä : alettiin valmistaa raaka-r :aa,

jcotn mellottuinalla liyvin alkuperilisissii alijoisnn

Mtatiin tako-rian. Kiiv.il 7-K< esittilvilt r :n vnlmis-

tukxen axteittaistn keliitystil. — I7.'ili'luvulla käy-

tettiin raaka-r ;n valmi»tukseHHa I KnplanniHsa)

eniti kerran koknia puuhiilen usenienta. Nykyään
on puiiliiilimaKUunejn ainoastaan metsärikkaisHa

pohjoi..mai--tt. Viime vuosi»adan aikana ovat

liuomnltavimmat ma»uunin parannukset koske-

neet |mljeilman lilnimityslaitteita. rakennustapa
on tullut yk^inkertaisemmakiii. samalla kuin
uunien koko on ka-vaiiul. —- Tnkor:n valmis-

lukMiua • n useiinipi.i kehitysasteita huomatti-
vi»a. Ikivanhan ahjoniellol uksen rinnalle kohosi

l7'(0-hivulla siilatinterils. V. I7H4 alkoi eii[.'l.

Henry Co rt lieskauuuissa iiielUittua raaka-

r:aa. joten poltloaiiieen. koksin, rikki ei päils-

syt sulan metallin yhteyteen. Cortiii putlaus-

uunin paransivat Uo^er 1S18 ja 11 a 11 IHHO

melkein sen nykyiseen muotoon. Täiiiiiii jälkeen

valmistettiin suurin o.sa tako-r:Ha pMtliiiiiiialla,

kunnes ISliO engl. Henry 15 e s s e m e r kek-

sinnöllään teki käiinteen koko r.-teollismidessn.

tehden mahdolliseksi takor:n joukkovalmistiik-

.»en. lJes!.enierin menetelmän mukaan voidnMii

10-20 minuutissa melloltau aina 20 tonnia

raaka-r :aa. kun piitlaiisuuiiin vuordkausituotanio

tuskin nousi 4 tonniin. IHliO-hiviilla Siemens
kehitti reffeneraliivisen liesUaviiiniiiininiityksen.sä,

jota veljekset Martin käyttivät snlattaessaan

raiika-r:aa mclto-r:n kera. Yleiseuimiin levene-

misen saavutti Martin- I. oikeammin Siemens-

.Martininenetelmä vasta sitten, kun oli opittu

malmin avulla niellotiista e(li.-.tämä;in. Kun sekil

Bes.»emeriii että Miirtin'in alkuperäisessä uunissa

sisustus 1)11 hapan, ei fosforiiipitoisia raaka-

aineita niissä voitu käyttää. .SuiiriiMi>ia edistys

askelia, milä me(alliirf;ian alalla on tehty, oli

enjji. 'Phomasin ja ( lilihristin 1S7H keksimä
menettely sisu.staa tavallinen Hessemerin konver-

tori emäksisillä aineilla. Nyt voitiin pitää

uunissa emilksinen kuona ja Keski-Kuroopan
runs!isti'n fosforinpiloisten malmien kiiytti) oli

taattu. Myöhemmin sai myös Martin luiiii emiil;-

sii.en sisusliikHen. Valanta-r. on »ittemmin yhä
enemmän syrjäyttänyt keitto-r:n. — IHillllnviilla

alkoivat sähköimnit saada jalansijaa r:n valmis-

tuksessa ja aivati viime vudsiiiii on sähkiimasiiu'ii

astunut rautateollisuuden palvelukseen. Mitä eri-

laisimpia teknillisiii apuneuvoja hyväkseen kilyt-

täen on viimeisen puolen vuosisMi aikaiui jilt

tilUisuskelin kehittynyt r. -teollisuus kohonniil

todelliseksi suurteollisuudeksi.

H n u t a t e o 1 1 i s u II s. li. -mainiin iiiiirlo niii-

suiinisulatusta varten oli IHOO n. 2 niilj. toii.:

1«.".0 n. II)., milj. ton.; 1901 H4.« milj. tisn.;

1012 n. 1I1-2 milj. ton., jakaantuen tiirkeim-
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piä r.-inaliiiia tiiottiivia maita koliti seuraa-

vasti :

Yhdysvallat . 60,« niilj. lon. Espanjn . . . 8ji mlli. ton.

Saksa . . . 32,T „ „ Venaja . . . 8.s „
Itnnska . . . 18,5 „ „ Uuoisi .... 6.7 „ „
KnKlanii . . 14,o „ „ Itavalta-Unkari 4.j „ „

Suurimmat mafminviejämaat ovat Espanja.
Ruotsi ja Saksa; >uuriMiiiial ulkolaisoji nialmiu

turvilsijai En^^lanti. Belgia. Ranska ja Saksa.
— Maailman raaka-r. tuotanto oli:

1840 .... 2.9 njilj. ton.

1800 .... ST.s „

1912 ... n. 75

tuottivat

:

Venaja . . .4,2 milj. ton
liävalia-lnkari 2.s . „
Belgia .... 2,3 „
Ruotsi .... 0,7 „ „

josta viimemain

Yhdysvallat . 30.j milj. ton.

Saksa . . . 17,6 „ „
l^njjlnnti . . 9,o ., „

Ranska . . . 4.» „ „

Jlelkein samas.sa suhteessa kuin raaka-r :u val-

mistus, on valant^i-r.-teoUisuuskin kehittynyt, ol-

len 1912 tärkeimmissä r.-teoUisuusmaissa seu-

raava :

Yhdysvallat . 31,7 milj. ton. Ranska . . . 4,j milj. ton.

Saksa . . . 17,3 „ ., Itavnltn-Unkari 2,7 „ „

Enirlanii . . 6.7 „ „ Belgia .... 2,5 „ „

Venaja ... 4.5 „ , Ruotsi .... 0,5 „ „

Keitto-r:n valmistus on vähenemistään vähe-

nemäs.sä. tehden nykyään tuskin 10 ^; koko tako-

r.-tuotannosta.

Kansojen sivistystason kohoaminen, tekniikan

suurimmat voitot ovat kulkeneet rinnan r. -teolli-

suuden kehityksen kanssa. Vcidakseen tyydyttiiä

nykyajan suunnatonta r:u-menekkiä kalkilla

aloilla on r. -tehtaiden täytynyt kohottaa Yksi-

tyisten laitteiden, yksityisen työntekijän tuo-

tantokykyä ja yhä enemmän siirtyä joukkoval-

mistukseen. täten laskien perustuksen nykyai-
kaiselle r:ii suurteollisuudelle.

Suomen r.-t e o 1 1 i s u u s. Varhaisin säily-

nyt maamme r. -teollisuutta koskeva asiakirja on
v:lta l.">42, jclloiu Kustaa Vaasa antoi silloi-

selle Etelä-Suomen laamannille Eerik Flemingille
oikeuden käyttää hyväkseen r.-malmia Lohjan
pitäjässä.

R:n valmistuksen taito on suomalaisilla kui-

tenkin - ollut jo ikivanhoina aikoina, ja se on
meillä kulkenut omaa hidasta kehityskulkuaan,
mihin oli syynä osaksi maamme etäisyys van-
hemman ajan sivistysmaista, osaksi se. että

vuorimalmi oli varhaisempina aikoina meillä

melkein kokonaan tuntematon ja sulatoissa

(harkkohytti) käytettiin yksinomaan järvi- (myös
jonkunverran suo-) malmia. Näitä saatiin var-

sinkin Savon ja Karjalan järvistä. Valmistus
oli tavallaan kotitecllisuutta. Malmi rikkaan jär-

ven rannalle rakennettiin sulatto harmaasta
kivestä loivaan mäeuriutee.seen. Uunin läpimitta
alhaalla oli 3 korttelia, laajeten ylöspäin; kor-

keus oli n. 4 kyynärää. Pohjana oli kovaksi
poljettua, hiilimurskalla peitettyä maata. Sul;i-

tuk.sessa saatu tulos iharkko-r.) oli jcskiis tii-

vistä, hyvääkin melto-r:aa. joskus aivan teräs-

mäistä, usein kuitenkin hyvin kuouanpitoista-
mikä vaikeutti r:n käytettäväisyyttä. — Vähi-
tellen vanhat harkkouunit hävisivät masuunien
tieltä, viimeinen vasta niin myöhään kuin 189S.

Suomen eusimäinen masuuni rakennettiin 1616
M u s t i o o n. joka käytti Ojamon r.-kaivoksista

murrettua vuorimalmia. Vanhimpia masuuneja
ovat e.sim. F i s k a r i n ( 1649) ja T a a 1 i n t e h-

taan (1.686) uunit, jotka käyttivät osaksi koti-

1905 ... n. 22.406 tonnia
1907 ...» 1.5.099

1909 . . . „ 8,.=)79

1911 . . . „ 8,788

1912 10.034

maista, o.saksi Ruotsista tuotua vuorimalmia.
Ainoa masuuni vanhemmilta ajoilta, jossa järvi-

malmia sulatuk.seen käytettiin, oli J u a n-

koski Nilsiän pitäjässä (sai oikeudet 1746).

1800-luvulla perustettiin useita masuuneja (kuten
Salahmi. Jyrkkä. Souru, Möhkö) jotka sulattivat

järvimalmia. Masuunien lukumäiiril Suomessa oli

I6O0 8: sama määrä oli niitä 1746 ja myös
1809. 1800-luvulIa kehittyi raaka-r.-teollisuu-

temme nopeammin, ja masuunien luku vuosisad:in

loppupuolella oli 1884 26 ja 1894 17. V. 1912
oli käynnissä ainoastaan 4 masuunia, nim. T a a-

1 i n t e h d a s Kemiön pitiijäs.sä (omist. A.-b. Dals-

bruk), Högfors Pyhäjärven lU. I.) pitäjä.ssä

(omist. A.-b. Högfors bruk och Valtola trä-

.sliperi). Trollshofda Tenholan pitäjässä

(omi.st. Fiskars a.-b.) ja Värtsilä Tohma-
järven pitäjässä (omist, Värtsilä a.-b.), ja. ne

käyttivät yhteensä ulkomai.sta (ruots.) vuorimal-
mia 14.791 tonnia ja kotimaista järvimalmia 2.486

tonnia. Suomen raaka-r;n valmistus on ollut:

1851 ... n. 4,.S00 tonnia
1861 . . . „ 9.100

1871 21,100

1881 21,700

1891 2:i074
1901 . . . „ 31.084

Raaka-r :n valmistuksen aleneminen johtuu

pääasiassa malmien puutteesta; maamme järvi-

malmivarastot ovat huomattavasti vähenneet ja

ne ovat muutoinkin epäedullisia masuunisulatuk-

sessa. ollen useimmin runsaasti fosforinpitoisia

ja sisältäen r :aa keskimäärin ainoastaan n. 35 % :

r.-teollisuuteen kelpaavat vuorimalmilöydöt ovat

meillä harvinaisia (Välimäki. Pitkäranta), joten

sulatuk.seen tarvittava malmi täytyy tuoda ulkoa

(Ruotsista). — Raaka-r :sta valmistettiin tako-r.

aluksi yksinkertaisissa ahjoissa mellottamalla.

Erilaisia mellotusahjoja oli Suomessa 169.5 26;

1746 33; 1809 44: 1884 42 ja 1894 33 kpl.:

inkyään on tämä menetelmä Suomessa vailla

merkitystä. — Järvimalmiraaka-r :sta saatiin

aluksi verrattain ala-arvoista r:aa. riippuen

siitä, ettei silloin osattu ilman suurta hiilen ja

r:n hukk;ra poistaa järvimalmien sisältämää, val-

miille r:lle haitallista suurta fosforimäärää. jcka

masuunisulatuksessa jää raaka-r :aan. mutta
suoranaisessa menetelmässä (harkkouunissa) suu-

reksi osaksi poistuu kuonan kanssa. Vasta 1840-

luvulla opittiin putlausuunissa valmistamaan

jotenkin hyvää tako-r :aa järvimalmiraaka-

r:.stakin. Ensimäinen putlausuuni rakennettiin

1830-luvulla Karkkilan r.-tehtaalle. Putlaus-

uuneja oli 1884 60; 1890 35 ja 1894 29 kpl.

Nykyään on niitä käytännössä Taalinteh-
taalla. Vä rt siiassa ja Flskarissa,
Keitto-r :aa valmistettiin Suomessa

1884 ... 25.969,9 tonnia 1904 .... 7.466,8 tonnia

1894 ... 13,406.6 „ 1909 .... 1.700.0 „

Suomen ensimäinen Martin-uuni rakennettiin

1880 Ta a 1 i n t e h t a a 1 1 e: sittemmin Värt-
silään, A m i n n e f o r s i i n (kuuluu Fiskarin

tehtaihin) ja Inhaan Atsärin pitäjässä (omi.st.

A. N:.son Keirkner).

Suomen valanta-r:n valmistus oli

1884 ... 1.415 tonnia

1894 . . 4,092,3

1904 . . 14.025,!

1906 .... 18,868,4

1908 . . . . 18,945.9 tonnia
1910 . . . . 24.552

1912 . . . 34.625

W. W-o.
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&auta-albumin*attiUuos, Suoiuru farm»-
|

Li ir oriiit f>rru-t allimmiHnli. puiuiiseu-

r . Mun samea kaueliiiinuktiiufu iicsti>.

Si;- -.... iii. k'i'- "'' uiviilkiiuisliiiosta kiinde-

taaii laiiiii-a.»» : .rijiliuoksrvn jii itiiio-

di>-i Kii -.kk. Utiiiu-anii nntrouliixeli&u

. Iivotta j« viikiviinaa.

K ikkrt-uU. Sisältiiii O.4 T:

rauLia. ^'• ^'

Kauta-aluna ks. Kuuta.
Kauta-asbesti. pulilaainalkeata. hienoa kvartsi-

mustaa, ji ta n.asuuneis,«4i kukountiiii seiiiUii-

rakoiliiii ja kolfiliiii.

Ksut«bakte*rit, l«akteereja. jotka hapettavat

r ..ksidiksi. Äakkauttaen sen

li stuvat usein vesissU ruos-

tevm .iri-1,1 hm.i ic.ikkoja. Ovat vielä hyvin vai!-

lioaiiie>ti tutkittuja. K. L.

Rautabetoni. Raudalla jäykistetyt betoni-

iakri[t.-.-t I. r. rakenteet ovat sellaisia l)etonista

iks. t.i tehtyjä rakenteita, jc iden sisassii on

mJUtratrn suunnitelman mukaan pantuja rautoja.

K'" 1-'- • ! ..(.»Itaan kiven kaltainen ja

t.. vain puristusjännityksiä.

n...;... .in vetoa kuin puristustakin.

sovitetaan rauta niihin rakenteen osiin, joissa

syntyy vetorasituksia. Raudan ja betonin yhteis-

toiminta r.rakentee.-.-sa |H'rustuu siihen seikkaan,

että rauta tarttuu betoniin, jotapaitsi tämän
yhteyden varmuutta lislittUin taivuttamalla rau-

tojen päut koukulle Ja käyttämällä erityisiä

ohkaisempia. poikittaisia bakarautoja. jotka kier-

relään juykistysraudan ympäri ja sitovat sen

betoniin. Raudan ja betonin yhteyttä eivät riko

IkmmSnvaihtelutkaan. sillä niiden vaikutus beto-

niin on melkein sama kuin rautaankin, jota-

paititi rauta tarpeeksi paljon sementtiä sisältä-

vän betonin sisilssä py.*yy ruostumatta sekä

ilma.«sa että vt-dessU.

R:n keksijänä pidetään yleensä ransk. puu-

tarhuria Monier'tä. joka rupesi tekemään kukku-

a.atioitaan l>etonist4i. jonka sisiiän a.setti rauta-

lankaverki n 'uadakseeii seinämät olikaisempina-

kin ke>tämään ja hankki 1H67 tälle keksinnöl-

leen patentin, vaikka .-amantapaista betonin

jäykistyf.tapaa jo jonkun verran aikaisemminkin
oli käytetty. .Sittemmin .\lonier laajensi keksin-

tönöä käytäntöä muillekin rakennusaloille, ja

monet tutkijat, rakentajat ja rakennusyhtiöt

«eka ltan>kan-a että muualla ryhtyivät sitä kehit-

tämään ja soveltamaan niin. että siitä pian

muoduKtui aivan erikoinen Monier-rakennustapn

ja lopulta yleinen r. rakennustapa. Tätä kehi-

tystä johtivat alukni ran..kalaiset sekä uusilla

linjentavillu kek>innöillU että huomir talierättä-

tilla rHkenniik-ill.iii..». miltei kaikiss.i Euroopan
mainita, joita eriltiiinkin Kranr;ois Hennehiquen
(kx. t.i (leruKtama liike ja sen haaraosastot suo

rittivnt (k.i, II e n n e b i i| u e-j ä r j e s t e I m ä).

R. rakenteiden la-kemisen terjrian ovat pääasialli-
,,.... -.L_.i.._..t liiont-et (Kocnen) ja kehittäneet
T jalle monilla teori^ettisilla, aineen

k..: -ii..ritettujen kokeiden tukemilla

tutkimuk«i aan tarpeellisen teor(*ltisen

pohjan r. r ipa on levinnyt, huolimatta
varninkin rautakon>.truktnioniteolliHuuden puo-

lelta harjoiletuxta vni.tu).tuksek|a. tavattoman
no|>eaj<ti miltei kaikille rakennuxaloille ja yli

koko maapnllon. Suomeioia telitiin ensimäiset

varsinaiset r.-rakenteet 1905, ja ne ovat siitä

lähtien täälläkin tulleet yhtä yleisiksi kuin

muualla.
H.- rakenteita voidaan käyttää sekä puu-,

rauta- että kivirakenteiden asemasta. Puuainee-

seen verrattuna r. on lujempaa ja kestävämpää,

se säilyy paremmin seka ilmassa että vedessä

eikä tarvitse mitään erityistä hoitoa eikä kor-

jausta ja on asiannuikaisesti tehtynä tulenkestä-

vaäkiu kuten monissa tulipaloissa säilyneet betoni-

rakenteet ovat o.soittaijeet. Rautarakenteisiinkin

verraten r.-rakenteet ovat edullisemmat varsin-

kin silloin, kun niiden kannettavina on suurem-

pia kuormia. Kun rautakonstruktsionit raken-

nuksessa enimniiikseen niuoilostavat vain tukevan

sisuksen 1. ruiifion, johon rakennusta muodosta

vat täyteosat löysemmin tai kiinteämmin liit

tyvät. muodostavat r.-rakennustavassa sekii kan-

tava runko että täyteosat yhden ainoan, niono-

liittisck.-i kokonaisuudeksi valetun kappaleen,

joten rakenteiilen yhtenäisyys tulee suurempi

kuin rautarakenteita käyttäen. Sitiipaitsi tarvit-

sevat ruostuvat rautarakenteet enemmän hoitoa

kuin r.-rakenteet eivätkä ole suojaamattomina
yhtä tulenkestäviit kuin nämä. Kivirakenteisiin

nähden r.-rakenteet ovat keveämmät ja helpom-

mat muodostella, jotapaitsi ne edellämainitun

monoliittisen yhtenäisyytensä ja Vetoakestävän

sitkeytensä tähden ovat monessa kohdassa tur-

vallisemmat kuin kivirakenteet. Varjopuolina

mainittakoon, että r.-rakenteet ovat raskaammat
kuin" puu- ja rautarakenteet ja että niitä ei ole

helppo jälestäpäiii purkaa tai muutella, eipä

etles vahvistaa, ja että betoni ei ole yhtä hyvää
kestämään kaikenlaisten happojen eikä aina

vesien ja suolojenkaan vaikutusta kuin kivi.

erittäinkin graniitti. Sitäpaitsi r.-rakeniuistapa

vaatii erityisen huolellista ja asiannuikaista

rakenteiden suimnittelua edeltäpäin ja tarkkaa

ja tunnollista rakennustyön suoritusta. Tämän
takia on r. -rakenteiden laskemisesta, tekemisestä

ja tarkastuk.se.sta eri maissa annettu virallisia

miiäräyksiä ja ohjeita; Suomea varten valmis-

taa niitä paraillaan (1914) toimiva valtion

komitea. R.-rakenteisiin käytetty betoni on

tavallista sementtibetonia. jossa sementin ja hie-

kan tilavuussuhde on vähintään 1:3 ja pieniä

— korkeintaan .'i em:n mittaisia — kiviä sen-

lisäksi valettavan kappaleen koon ja siihen tule-

viin rautojen määrän mukaan — ei kuitenkaan

enempää kuin .'! tilaosaa. Vettä pannaan sekoi-

tukseen niin i)aljon että se hyvin voidaan sulloa

muottiin ja rautoien väliin. Raudat ovat yleensä

tavallista pyöreää kankirautaa, mutta jcskus myös
litteää rautaa, taikka erikoi.smnoto'sia. pinnal-

taan epätasaisiksi valssattuja kankia. jotta ne

paremmin tarttuisivat betoniin. Toisinaan käy-

tetään rautajäykistcenä myös H-rautoja (ks. t.)

ja keveitä rautaristikoita. R.-rakenteet valmiste-

taan siten (Liitekuva 1), ettii ensin tehdiUin

puusta tiiviit ja tukevat, telineiden tukemat
muotit I. valukaavat. jonka jälkeen asianmukai-

sesti taivutetut, päistään koukuilla varustetut

raudat sovitetaan paikoilleen muotin sisään, ja

muotti sullotaan täyteen betonia. Kun betoni on

kovettunut turpeeksi, poistetaan valukaavat;

4 8 viikkoa valamisen jälkeen on betoni taval-

lisissa oloissa saavuttanut täyden kovuutensa.

Kylmän — alle 0° C — ilman vallitessa kovet-



Rautabetoni II

."i. Naikauden tehtaau rautabetonirunko

tekeillä, alaosa valmis, yläosa telineissä,

keskellä hissitorni.

o. J^ei|>zi<;iii aseman ra\nalietoiijlialli.

7. I' :-.:._ :_ - ._;,iilaitcik>i'ii ikuva 12
1
iiiiiiaNeiiuui

kattilaliuone, pylväät, lattia ja katto hiili-

suppiloiueen.

I

- .1,1 ll<.k~rii ku\;i IJ

laulaiieluuiniiikd tekeillii.
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I mfr 4
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li-lsinL'iu sälik5laituk>. I. ii,i.,,i - i....a (kuva 12) konesali.
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?ii^'-',3i»:5i"'

^. k

>illiuikuutta (kuva 4) ti>lid;i:i:..

l?*»A-X_J\

ii. Otavan kirjansitomon ruutabetuuineu kutturukenne.

3. Raatalx-toniiiitta. 1. .Maaiitic-»ilta rautubetonJHtu PiekHiimUen-JyvUii-
kyliin radan yli (kuva 1).
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tMininen käy liitaanimiu ja voi kokonaan keskey-

tyUkkin. jonkavuoksi betonin valamista pakka-
sessa koetetiian välttää.

K.-rakenteiden tavallisimpia perusmuotoja esit-

tävät kuvut 1-9. joissa rasituksen laatu ja seu

mukaisen rautajäykisteeu muoto myös ou kuvat-

tuna. Kuva 1 esittää kahdella tuella vapaasti

lepäävän laatan leikkausta, jossa pääraudoitus

on alapinnassa jänteen suunnassa ja harvempi
jakoraudoitus poikittain; kuva 2: kahteen tu-

keensa upotettua laattaa, jonka raudoitus tukien

luona siirtyy ;ilapinuasta yläpintaan vetorasi-

tuksen mukana. Kuva 3 ; useamman tuen (esim.

lattiapalkin) yli jatkuva laatta, jossa pää-

raudoitus jänteen keskellä on alhaalla, mutia
tukien kohdalla joko kokonaan taikka osittain

ylhäällä luj. paitsi silloin kun viereisten jäntei-

den kuormituksesta yläsyrjään voi syntyä vetoa,

jolloin rautaa on sinnekin pantava (6 ja c).

Kuva 4: palkki, joka eroaa laatasta siinä, että

sen leveys on pienempi kuin laatan ja korkeus
suurempi. Seu raudat ovat usein kahdessa taikka

useammassakin päällekkäisessä rivissä ja osa

ylöspäin taivutettu. Palkin yläpintakin varus-

tetaan joskus raudoituksella (kuva 5) betoniin

tulevan puristusrasituksen pienentämiseksi. Kuva
6: jatkuva palkki, jossa rasitukset ja rau-

!

tojen sijoitus ovat samantapaiset kuin useam-
man tuen yli jatkuvassa laatassa. Palkkien tai-

vutetut raudat käännetään tav. 4.5° kulmaan ja

viisto osa käytetään leikkausjännitysten vastus-

tamiseen. Samaan tarkoitukseen ja sitoriaan

rautoja paremmin betoniin pannaan palkkeihin

ohkaisempia. n. s. hakarautoja. jotka ympäröi-
vät pääraudoituksen ja ulottuvat lähelle palkin

yläpintaa. Kuva 7 : laattapalkki muodostuu laa-

tasta ja sen alla olevasta, samaan kappaleeseen

valetusta, palkista ja on r.-rakennustavalle omi-

nainen siten, että siinä puristuspuolelle tuleva

lattialaatta varsin huomattavasti lisää puris-

tukseualaista betonipintaa ja siten palkin jäyk-

kyyttä tehden puristusraudoitiiksen yleensä tar-

peettomaksi. Laattapalkin raudoitus on muutoin
samanlainen kuin tavallisten palkkien. Pylväät.

. jotka tavallisesti jäykistetään paksummilla pit-

kittäisillä raudoilla sekä näitä yhdistävillä ohkai-

semmilla sideraudcilla ikuva 8). taikka pitkit-

täisillä raudoilla ja näiden ympäri kierretyllä

kierreraudoituksella (kuva 9) . joka hyvin tehok-

kaasti li.sää pylvään kantavuutta. Viimeksimai-
nittu raudoitustapa on ransk. Considören kek-
simä.

Yleinen r.-rakenteiden laskemistapa perus-

tuu m. m. seur. yleisiin käsitystapoihin. Kun
raudalla jäykistettyyn betonipylvääseen vaikut-

taa puristava kuorma, lyhenee se ja rauta lyhenee

yhtä paljon kuin betonikin. Koska lyheneminen
on kääntäen verrannollinen kimmcisuusmittaan
(ks. Hooken laki) 1. kimmomoduliin (ks.

Kimmoisuus) ja suoraan verrannollinen jän-

nitykseen, täytyy pylväässä raudan osalle tule-

van jännityksen olla niin monta kertaa betonin

jännitystä simrempi kuin raudan ja betonin

kimmomodulien suhdeluku (n) osoittaa. Tosin beto-

nin kimmcmoduli vaihtelee samallekin betonille

jännityksen mukaan, mutta tav. se otaksutaan
muuttumattomaksi ja suhde

raudan liittmonn^ii. «^ , ^n<= n = 15 (myös 10).
betontyi mmom"d.

Kuv.i 12 Helsin^n sähkiilaiioksen pääasema,
rakennus rautabetonista.

Koko

Puristuksen alaisen r. pilarin (kuva 10) leik-

kauspinta voidaan siis jännitysten laskemista

varten ajatella olevan yhdestä ainoasta aineesta

— betonista — jos rautojen leikkauspinta ote-

taan laskuihin n = 1.5-kertaisena. Taivutusrasi-

tuksen alaisi-ssa palkeissa ja sauvoissa syntyy

leikkauspinnassa nollaviivan (ks. Lujuus) toi-

sella puolen puristusta ja toisella puolen vetoa,

ja kun betonin vetokestävyyttä, sen pienuuden

ja epävarmuuden takia, ei oteta huomioon, tulee

koko vetävä jännitysvoima sillä puolen olevien

jäykistysrautojen kestettäväksi (kuva 11). Beto-

nin leikkauspinnasta siis ainoastaan nollaviivan

puristuspuolella oleva (kuva 11 b) osa tulee huo-

mioon otettavaksi.

R:n käytäntö on nykyään hyvin suuri ja

laaja, siitä mainittakoon muutamia yleisimpiä

esimerkkiä. R:sta tehdään siltoja, käyttäen jopa

100:nkin m:n jännitysväliä (ks. t.). perustuksia

(vrt. Perustus ra kennus'1 koko rakennuk-

sen alle tehtyjä, sitä kantavia, pehmeällä poh-

jalla uivia "lauttoja (ks. Betonikerros),
paaluja; seiniä yksi- ja useampikertaisia; väli-

kattoja (ks. t.) monenmoisia eri rakenteita mitä

suurimmille kuormille: uiko- 1. vesikattoja pal-

keilla, kattotuclintapaisilla ristikkorakenteilla,

kaarilla ja holvimaisia 30-40 m vapaisiin jänne-

mittoihin saakka ; teollisuus- ja halli-, kirkko-

ja teatterirakennuksia yhteenvalettuine seinä- ja

kattorunkoineen mitä erilaatuisimpine muotoi-

neen ja mittoineen; kattokupuja ja torneja;
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v«*i- y. III. Käilifiitti; ve>ijoliti»- j« tiiiiiielitorviii

suurimpiin mitttiliin a»ti; ve»i|>»tojii ju riiiiiu'jil;

lukimiiiirrja ja sviuitt; »iilkiiliiituksia ; siitiiiiiii-

l«itii:. t.i j.i 'Varustuk.-iii: |>rtwinuju ja pmitto-

at >avupii|>|iii)a la julito- sekii aita-

PJ h iiat<-iilt-ii rula|Hilkkrj&. ks. Liito-
kutua K n u t n l>f I » Il i I ja II. — [Ca.str«*ii.

..RauUlx-tnnir:!*;."!».*!" dVku. käsikirjassai : Ny- 1

k&nro, ' li", -aina. ..I.yliyt raiilalii-toiii-

opa«": '. ..S«'im'iitti. U-loiii ja rauta-
j

tietoni'"; Kit^u-u. ..Der Ei>«'iili»'toiil>au" : Mörscli.

..Der Ei>*!ili»-ioiitMin" : KiiiiH*r^'or. ..llaiKlliiicli filr

Eiseiilieloiiliiiii".) J- ('-('h.

BautabetonisiUat, ruiitulietonin (ks. t.) raken-

nusaineella kayllaniiilla leliilyt >illat : vrt. Silta,
S i I 1 M n r a k e n II II .-.

Rautadisulfidi ks. H a n t a.

Rautaekstnikti k». K a u t a I ii ii k k ee t.

Bautagneissi iriiots. jörngntiKK Etelä- ja

Ke»ki Hiiot-in liinsirsissa laajalti esiintyvä pu-

nertava, pieiiirakeiiien gneissiniäiiien vuorilaji.

lolla on ^niniitin kokouuiiis. So sisältää luin-

mattuvusti iiia)ruetiitti- ja lieniatiittirakeitn.

joDin nimi johtuu.

Bautahohde k-. II e m a t i i t t i.

Kautahydroksidi ks. R a u t u.

Bautahytti I. iiia>iiiini ks. li a ii t a.

Bautainen palkkalaki ks. T y ö p a 1 k k a jn

I. a s - a II H.

Bautainen portti i Ihmirkaput, vain 170 m
leveä kalliii-.ila. jonka kautta Tonava ko.-kiscnn

virtaa. Vanliaii-Drsi van alapuolella; 1890-90 rak.

kanava kiertää koskipaikan.

Bautajoki, I *
i manttaalin suuruinen yksinäi-

nen ral-iitila Tyrvään pitäjässä Hautaveilen ran-

nalla ."i km Tyrväiln rautatieasemalta itään.

Pintii-nlu 9411 ha. U:n. joka 1HI9-K1 oli säterillä

mutta joka |M-ruutettiiii re<ltiktsionissa. omisti

löiHl-luvulla MArten .lakoliiii|>oika ja seur. vuosi-

Millan alussa hänen |>oikan.sn Ak.sel. joka 1014

uateloiliinu otti nimekseen .Salielliyssa. Hänellä

mainitaan erililn .)ak< li Isruelin|iojan perineen ti-

lan. .Myöhemmin se on ollut m. m. von Pfaler ( ?) -.

Ek- ja Krook-Huvuilla sekä Raiitajoki-siiviillii.

joka sen nyk. il01.'>i omistna. Päärakennuksen
ke«kir/sa on v:lta 1760. A. Ks.

BautaJärvi, ratsutila Luopioisissa Kukkiajär-
ven rannalla 45 km läliei^iinmältä lOrivedenl

rautatiinifemulta. kä«ittää 2 '/« manttaalia, n.

3.000 ha. .Mylly ju siihkölaitos; l{:n ja Kantolan
yhtiömeijeri, joka valmistaa vuosittain n. 4<P.OO(| kj!

voita. — R. kuului lloi.'en»kil<l Kielken lOuo

rnrnettamiin tiluksiin jn joutui senjälkeen jok-

•ikin aiknn De la Motte-suvulle. Sen oiniHtajat

I6<)0-Iiivun lopulla ja seur. viiosis:lla eivät ole

tunnettuja. IHOO-liiviilla se kuului Palinfelt-su-

»•ulle ja »itten kreivi C. Jl. .M. .•\rmfeltille (piio-

\'\Mt o. ». Pnlmfelt) vteen 1H91, jolloin sen rsti

M-n nvk. i19l.>i omistaja, tuloiistirehtiiöri Kaarle
Patiälil. A. En.

BAUtakala /fluMi, r,..ti i,,i, piikkipväi^iin kuu-
luva liiiiknla>iikii vuilta litistyneitä ka-

loja. joj<len ensin ikäevilstä vain liikku-

vat piikit i.'(-10t ovat jaljellii. kummankin vntsu-

evUn [nilkalla on Kamoin piikki IsekU 1-2 pientä
pehmeilii rtifAcmi; iho on -iiomiiton. sen sijaan

voi ku|>eilla ollu rivi liiiilevyjU <efiim. 3-piikki-

•elU r:lla>. Meillä 2 lajin. 3-p i i k k i n e n r.

fO. aruhiilHD) jo 10 piikki ne n r. (O. jninf/i-

tuat. Edellisen pituus .'»-8.
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suolaisissa luerissii

. takiinaisin hyvin

KaulaKtilnn posii ja kiilnii-

piikkinrii ruutnkiila.

11 :kiii em. selkäp:ikkejä

pieni, viiri selkäpuoIelt;i

tuiiima. alta vaalea, kiilii-

aikaiia koiras alta punai-

nen. Hyvin yleinen me-
renrannikoillamme, sisä-

vesissä sen sijaan toistai-

seksi tavattu vain pai-

koin pohjoisimiiia.ssn Suo
messa (ja Laatokassa).

.\sustaa sekä merissä että

sisävesissä suurimmassa
o.sassa Eurooppaa, Poli-

jois-.Vfrikassa, .\asiassn

ja .\iiieriikassn, myös
Grcinlannissii. 10-piikki

neii r. on pienempi, ineillii

oi juuri .'> cm:iii pitempi.

>elkiipiikkejä 9-10, väri

piiältii vihertävä. ku-

peilla hopeanliohtava mus-

tin pilkuin t. poikkijiiovin. Kuten eclellinen

hyvin laajalti levinnyt, meillä yleinen kaik-

kialla sisävesissä, meris.sä eilellistii harvinai-

sempi. Molemmat lajit eliivät jiarvissa, S-piikki-

noii hyvin suurissa. Ravintona ovat kaikenlaiset

pienet vesieläimet. Erityisen mieltiikiiiinittävilt

r:jeii elämäntavat ovat siinä, että koiras raken-

taa pohjaan t. vesikasvien varaan taidokkaan pe-

sän levärihmoistii ja. muista pchincistä kasvin

kappaleista. 3-piikkiiien r. myös korsista, tikuista

y. m. Pesän ainekset ne kiinnitläviit toisiinsa

hieromalla niihin limaa ruuiniistaan. Pesän val-

mistuttua koiras houkuttelee tai ajaa sinne naa-

raan itai useampia peräkkäin) munia laskemaan

ja p.ysyy. hciKlmöitettyiiän munat, pesän seu-

duilla sitä innokkaasti puolustaen ja kaikin puo-

lin munia hoitaen, raitista vettii pesään johtaen

j. n. e. Poikasiakin koiras |)itkän aikaa vartioi

ja puolusta». — H:jen taloudellinen merkitys on

vähiiinen. .Suunnaftoinin ji ukoin esiintyviiä ;!-

piikkistä r;aa pyydystetään kuitenkin monin pai-

koin öljynkeittoa varten tai käytetään sitä siaii-

ja kuivattuna kananruuaksi .-ekä etenkin hm
liaksi pelloille. Suomenlahden perukassakin r:n

kauppa on viime vuosina kohonnut tuhansiin

maikkoihin. /. l-s.

Bautakansleri, D. v. Hisiiiarckista kiiytetly

niniily-, jidia iri. irj. viilataiiM hänen tunnettuun

laiisee.^een.su, etlii ,Siiksan yhteys oli ainoastaan

..raudalla ja verellä" aikaansaatavissa.

Rautakausi ks. Esihistorialliset
a j

;i II
I

;i k s o t. palstat 818-820,

Bautakelta, keltiiinen inaaliväriaine, kulon

ranlarikra. rautahydroksidin ja kipsin tai siiikki-

ok-.idiii >i'koilus, y. in. iS', N.

Kautakloridi ks, H a u t a,

Rautakloruuri ks. H a u t a.

Bautakoetus k-. H a u d a n k a n t o.

Bautakonstruktsioni iks. K o n s t r u k-

tsioni), rjiulaiset rakenteet 1. rakenniiskonst-

riiktsionit (ks. I.). joista erilaatuiset rakennuk-

set taikka niiden osat murdostetaan. K :eja kiiy-

tetään kaikilla rakeniiu.-,aloilla. mutta eniinmin

kuitenkin huone- ja siltarakenniiksissa. \'aikka

rautaa jo vanhaan aikaan ja varsinkin keski-

ajalla käylettiin erilaatuisten takeiden miio-

dossa. kuten ovi- ja akkiinarautoina. ankkureina.



Rautarakenteita.

ö. Kattoristikon teoreettinen

muoto ja niitattuja nurkkia.

.1. r Jl

Mi ^

^0A
s. SäbkUpendeliporakoneita.

Silla Strassburgissa.

11. Niyttelj hallin kaari- ja paaiyseini-

ristikko.

4. Elberfeld-BaiiOfnin riippuradan asema.
.\lhaalla vanha tihearistikkoinen katusilta.

ylhäällä radan kannatussilta. oikealla asema-
rakennus raudasta ja suurten rautapukkien

tukemille levypalkkikannattajiUe rakennettu.

koska koko rata kulkee \Vupperjoen päällitse.

5. Xeckar-joen silta Mannheimissa. 9. Paineilma-niittaus-
rasara ja vastin.

12. Nu.MieKhalli (kuva U) valmiina.

sisäkuva.
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aitoina y. m., mucdostuivut varsinaiset r:t kui-

tf' *! viiinr viiosis.iil:illa ju varsinkin sen

h' <lh). Raudan suurempi lujuus |iuu

ai rraltuuu linnkki r:eille voiton )>">'-

r.' varsinkin !.enitnoi>issii rakennuksen

o?. ...i oli suurempia rasituksin kannettu-

vana, kuten pilareissa, lattiupulkeissn, katon-

kaunattiniissa. silloissa y. tn., jotapaitsi rautai-

set rakenteet i livat pitenipi-ikiiiset ja viiliemniän

tulenarat kuin puiset. Kivirakenteihin verraten

taa.s rautaiset tulivat paljoa sironiniat ja ke-

veilmmtt, joten uiitU voitiin kiiyttaii semnioisis-

aakin paikoin, ja niin suurilla jännitysväleillä.

joilla kivirakenteille ei ollut tarpeellisen vank-

kaa polijaa. taikka niissii niiden oma paino teki

ne malidottoniiksi rakentua. Vanliimmat r:t

telitiio valuraudasta, mutta kun tiimii aine un
heikko veturasituksia kestämiUtn. kiiytettiin sitti

pääasiallisesti vain puristuksenalaisiin rnkentei-

hin. kuten kannatuspilareiliiu ja kaariin. Kun
valukaava oli lielp|>o nuiovailla. saivat rakenteet

rakennustaiteen vantiiiiu>ten mukaisen muodon
ja koristeltiin u>ein. Taivutusrasitukseukiu

alaisia rakenteita, kuten palkkeja, telitiin joskus

valuraudasta, vaikka niiden kantokyky oli ver-

rattain pieni. Vasta kun oli cpittu valmista-

maan takorautaa suuremmis.sa määrin ja erit-

tiiokin sitten. kun siitä valssilaitoksiss-i

19:nnellä vuosis. voitiin valmistaa levyjä, lit-

teä! rautaa ja erilaisia muotorautoja, oli

•aatu ainekset \'arsinaisia r :eja varten. Kun
aine kesti hyvin sekä vetoa että puristusta ja

rakenteiden la-kemisen teoriaa kehitettiin, niin

ettii r:ssa esiintyvät rasitukset yhä tarkemmin
voitiin mäUrStä. tuli rakentajien päämuäruksi
sUxtiiä mahdrillisimnian paljon vielä kallistu

rakennusainetta ja muiMlostaa rakenteet sen

mukaan. Kakennustaiteellinen puoli jäi u.seinkin

aivan sivuseikaksi ja monet r :t senvuoks: sen

puclesta ala-arvoisiksi. Vasta myöhemmällä
ajalla ovat knuneiisvnatimuksetkin taloudellisen

puolen rinnalla pääsr.e<'t enemmän vaikuttumaan
r:ien rauudo-teluun ja luonnuin eri r.-muotoja.

joissa en aikojen mnknvirtuilut kuvastuvat.
Niinpä on kivi- ja puurakenteita jäljittelevistä

r.-muodoista ikuva 1 1 siirrytty ohut- ja moni-
«auvait>e«n ristikkotyyliin (kuva 2i ja tästä

jäykkä- ja harva.Hnuvaiseen ristikkoon (kuvat 3

ja 4|. taikka rauhallisemmin vaikuttaviin täysi-

pintaisiin muotoiliin ikuva 5). R:ien muotoon
on myös paljon vaikuttanut rakennusraudan
yhä parannut Inatu sekä uivan uudetkin rautu-

ja teräj-lajit kuten nikkelinsekainen (3.»-4,t%)
nikkolitorii-, jonka kestävyys on lähes kaksi ker-
t.:i i'i kuin raudan.

-a puolelta r :t ovat joko täysipin-
tai-i.i, t.Ilkka ristikr nmuotoisia. Kilelliset teh-

dään täysistä levyistä, jotka tarpeen mukaan
jatketaan Haiimapiiikkna peittävillä knksinker-
tai>illa jalkolevyillä ju niittauksillu. leikataan
konstrukt>ii>niosan vaatimaan muotoon ja va-

rustetaan kiinniniitatulla kiilmarautareunukHelln.
Pienemmät rokenleet voidaan tehdä joko yhdestä
Laikka iiseammaota yhteenniitalusta tilydestä
valssatuata rriu.itoriiidasta. joita valmistetaan
ybä suuref i (M-rautoja esim. aina
I.OflO mm t t{i>likot valmistetaan suo-
rista »niivfii.ta. jotka piiistiiän kiinnitetiliin toi-

iinsa joko «uoraslaan taikka erityisen nurkka-

levyn välityksellä, johon kukin sauva erikseen

kiinnitetäiin. Ristikossa, jonka teore«>ltisla muo-
toa kuva li esittää, .sauvat muodostavat kulniioita

ja nurkkapisteet ajatellaan olevan hankauksetto-

min niveliä, joilla sauvat ovat toisiinsa liite-

tyt. lt.se sauvat tehdään joko litteUstä raudasta
taikka muotorandasta useimmin niittaamalla

useampia rautoja yhteen riittävän vahvaksi pro-

filiksi. IJtteiirautainen muoto sopii ainoastaan
sellaiseen sauvaan, johon tulee vain vetorasitus,

jotavasloin puristusrasituksen alaisen sauvan tu-

lee olla jäykkä nyrjähdysvaaran takia. XykyiUin
tehdään vedetytkin sauvat enimmäkseen jäykät.

Valmiissa r:ssa tulee sauvan painopisteakselin

mahdollisimman tarkkivan yhtyä teoreettisen

muodon saiivaviivaan (kuva O .\ ja B). sillä

poikkeuk.sesta johtuva opäkeskisyys aikaansaa
lisäjännityksiä ristikkoon. Sauvat kiinnitetään

nurkkiin joko yhdellä pultilla ikuvn "i. joka
sovitetaan juuri teoreettisen nnrkkapisteen koh-

dalle, taikka useammalla niitillii rasittavan voi-

man mukaan (kuva (U. Pultliliitos tarkoittaa

vastata teorian otaksumaa nurkkaniveltii. mutta
siinä syntyy niin suuri hankaus, että tarkoitus

jää saavuttamatta. Huomattavampi etu on se.

että liittäminen käy rakennuspaikalla helposti

ja nopeaan, mutta pulttiliitoksen rakenne on
varsinkin suurissa r:eissa kallis ja vaikea muo-
dostaa. Sitä käytetään pääasiallise.sti vain Ame-
riikassa ja siirtomaissa. Tavallisimmin liitetään

sauvat niiteillä (ks. t.) nurkkalevyyn. Tosin
sauvat eivät silloin pääse käiiiitymään teorian

otaksumalla tavalla, mutta laskelmat ja käy-
täntö osoittavat, etteivät tästä johtuneet lisä-

jännityk.set tavallisissa r:eissa ole vaarallisia.

Kiinnitysniittien luku la.«ketaan sauvassa vai-

kuttavan jäniiitysvriman mukaan niitin varren
sallitun leikkausrasituksen taikka niittireiän

I reunarasituksen perusteella. Jos sauvan jännitys-

voima merkitään S. niittivarren läpimitta d
(tav. Ifi. 18. 20, 23, 2(\ mm), sen sallittu leikkaus-

ra.s-itus k^ (tav. 600-1.000 k{f/cm') ja niittiläven

sallittu reunapuristus k^ (tav. 1.200-2.000

kp/em') sekä yhdistettävien osien pienin aine-

vahvuus, saadaan yhdistämiseen tarpeellinen
.<!

niittilnku n joko leikkauksen mukaan n =

S
~

taikka reunapnri.stuksen mukaan n=j.—jj, joista

suurempi arvo on määräävä. Niittilävet vähentä-

vät sauvan liyödyllislii poikkileikkauspintaa ja ote-

taan tästä johtuva suurin pinnan vähennys sauvaa
muodosteltaessa huomiron. Jos sauvan vähentä-

mätön leikkanspinta merkitään F, yllämainittu
suurin vähennys yhdessä le'kkaukses8a f ja sal-

littu ainerasitus vedolle tai puristukselle k (700-

1.200 kp/em'l. tulee olla /Ff) k :- S. Puriste-

tuissa sauvoissa ei niittiläpiä aina oteta huo-
mioon, mutta sauva muodostetaan niin, että se

on nyrjähdykselle iks, N y r j ä h d y s k e s t ä-

vyysi jäykkä. Suuri vaihtelu sallituissa ra.si-

tuksissa johtuu rakennusraudan laadusta ja myös
kuorman ja rasituksen laadusta siten, että sel-

laisissa r :eissa. jotka joutuvat vaihtelevan ja

liikkuvan kuorman sekä tärinän alaisiksi, ku-
U-n pienissä rautatiesilldissa ja silloisi-a yleensä,

sallitaan pienempiä ainera^ituksia kuin liikku-

mattomien kuormien alaisissa Imonerakenteissa.
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l!:ejji valmistetaan tavallisissa konepajoissa

taikka erikoistehtaissa — tav. sillanrakenniis-

ti'litaissa — . jotka ovat varustetut erityisillä

loikkaus-, höyläys-, pora- (kuva 8) ja niittaus-

koneilla (kuva 9) ja joissa ne tehdään niin suu-

rissa osissa valmiiksi, että ne helposti voidaan
kuljettaa rakennuspaikalle ja siellä liystyttää

erityisiltä pystytystelineiltä. Osia yhdistävien
niittien reiät sovitetaan siellä pultteja ja rauta-

tappeja. ..tuurnia", käyttämällä kolulalleen. väl-

jennetään sileiksi ja tävtetään niiteillä. \'almis

r. maalataan tav. mönjäpohjavärillä ja erilaatui-

silla pintaväreillä ja tavan takaa se on sitten edel-

leenkin — varsinkin jos ou ulkoilman vaikutuk-
sen alainen — ruostumisen ehkäisemiseksi raa-

pittava puhtaaksi ja maalattava.

I

K:t ovat hyvin erilaisia muodoltaan tarkoi-

tuksensa mukaisesti. Niitä käytetään paitsi sil-

toihin (ks. t.) huonerakennuksissa välikatoiksi,

pylväiksi ja kattotuoleiksi iks. t.), tehdasraken-

nuksissa myös seinäristikoiksi. kranapalkeiksi ja

traversseiksi (kuva 10): tehdas , kauppa-, asema-,

näyttely- ja juhlahalleissa ^kuvat 11 ja 12).

joissa seinien ja katon r:t tav. mucdostavat
yhtenäisen rakenteen: niistä tehdään vielä katto-

kupuja, kirkkojen, majakkain. vesijohtolaitos-

ten koho.säiliöiden. sähköjolitopylväiden y. m.
torneja sekä mitä erilaatuisimpia muita raken-
teita rakennustekniikan kaikilla aloilla. —
[„Teknillinen käsikirja"; Asp, ..Huonerakentei-

den oppi". 3 :s vihko; Foerster. ..Eiseakonstruk-

tionen der Incenieurhoclibauten".] J. C-en.

Rautakoski, ent. ruukki Lopella, jonka perus-

tamislupakirjan A. F. Sohiman sai 1851. Alkuaan
vain harkkohytti, jonka lisäksi 1.S.50 annetun
lupakirj.an perusteella rakennettiin manufaktuuri-
paja. Harkkouuni lopetettiin 1872. Sittemmin
valmistus käsitti vähäiset määrät kankirautaa.
52 ton. 1904. jolloin senkin taonta loppui.

Rautakoura, rautainen t. teräksinen varrekas
työase. jota käytetään puron- tai joenperkaus-

f
Turvekoura. Kivikoura. Kivikoura.

sekä suonojitustöissä, turvelettojen ja -möhkälei-

den, hakojen, liekojen, kivien y. m. poistamiseen
uomasta. Erotetaan kepeämpi t urvekoura
ja raskaampi kivikoura. O. Ltli.

Rautakromi ks. K r o m i i 1 1 i.

Rautakruunu, lombardialainen,
kruunu, jolla langobardilaiset kuninkaat ja sit-

temmin Kaarle Suuri, useimmat Saksan hallit-

sijat Kaarle \':een asti, sekä 1805 Napoleon ja

1838 Itävallan keisari Ferdinand kruunattiin

Italian (Lombardian) kuninkaiksi; saanut ni-

mensä kultaisen renkaan sisäpuolella olevasta

kapeasta rautarenkaasta, joka tarun mukaan oli

taottu Kristuksen ristissä olleesta naulasta; säi-

lytetään Monzan kaupungin tuomiokirkossa.

[Haase, ,,Die Königskrönungen in Oberitalien

und die eiserne Krone".]
Rautakynsi kummastakin päästään suorakul-

maisesti koukulle taivutettu rauta, jolla kaksi

kiveä tai puuta sidotaan toisiinsa joko vakitui-

sesti taikka väliaikaisesti tvön aikana. J. C-en.

Rautalajit ks. K a u t a.

Rautalakka, mustaa lakkaa jota saadaan liu-

ottanialla kivihiilipikeä tervaöljyiliin. S. S.

Rautalammin kihlakunta käsittää Rautalam-
min, \'csannon, Leppiivirran, .Suonnejoen ja

Hankasalmen kunnat Kuopion lääniä. Pinta-ala

(maata) 3,S:!2,j km-; väkiluku (1908) 45,451 hen-
keä (= 11.0 1 :tä km-:iä kohti).

Rautalammin tuomiokunta käsittiiä seuraa-

vat 3 käräjäkuntaa : 1. Pieksämäki. Virtasalmi
ja Jäppilä: 2. Rautalampi ja Vesanto; 3. Hanka-
salmi. Viipurin hovioikeuden alainen.

Rautalampi. 1. K u n t a. Kuopion I., Rauta-
lammin kihlak.. Rautalammin-Vesannon nimis-

UMesp ; kirkolle Suonnejoen asemalta 20 km
(talvisin lisveden asemalta 12 km). Pinta-ala

1.162.3 km-', josta viljeltyä nuiata (1910) 11,679 ha
(siinä luvussa luonnonniityt 4,208 ha, viljaakas-

vava kaskimaa 77 ha, puutarha-ala 17 ha). Mant-
taalimäärä 44,o5;s, talonsavuja 338, torpansavuja
429 ja muita savuja 565 (1907). 11,961 as.

(1913); 2.364 ruokakuntaa, joista maanviljelystä
pääelinkeinonaan harjoittavia 1.474 (1901). 1,204

hevosta. 6,239 nautaa (1912). — Kansakouluja 15

(19 opett.). Säästöpankki. Kunnanlääkäri. Ap-
teekki. Kunnansairaala. — Teollisuuslaitoksia

:

Temintaipaleen puunjalostustehdas; kirkonkylän.

Lapunmäen ja Kerkon osuusmeijerit; Kerkonjoen
ja Kuoretkosken jauho- ja ryynimyllyt. — Van-
hoja kartanoita ; Lassila, Ropola. Sahala ja Koski
(pappila). — R:n monis.a luonnonihanistii pai-

koista mainittakoon Kalajan vuori. Kilpimäki.
Konnekosken, Siikakosken ja kirkonkylän seudut

y. m. — 2. S e u r a k u n t a. konsistorillinen. Kuo-
pion hiippak.. Kuopion • rovaslik. Käsitti aluksi

koko Pohjois-Hämeeu. joka ke.skiajalla oli Hämeen
rintamaiden erämaana, kunnes sinne 1540- ja

1550-luvuilla siirtyi uutisasukkaita osittain Etelä-

Hämeestä, nmtta suurimmaksi osaksi Savosta.

I Muodostettiin omaksi seurakunnaksi 1561. Tätnä

laaja pitäjä hajaantui 1600-luvulla. jolloin Lau-

kaa, Saarijärvi ja Viitasaari erotettiin omiksi

seurakunniksi. Nyk. (1915) on R:n alkuperäisen

pitäjän alue jaettuna 19 eri seurakunnan kesken.

— Kirkko pimsta. rak. 1844 (edellinen 1758 rak.

puukirkko purettiin uuden valmistuttua, mutfcx

senaikuinen kellotapuli on vielä käytännössä).

[K. J. Jalkanen. ..Pohjois-Hämeen erämaan asu-

tus ja olot vuoteen 1620" (1892) ; sama, „Ve-

rot Rautalammilla vuosina 1562-1620" (Hist.

ark. XII) ; sama, „Rautalammin vanhan hallinto-

pitäjän historia" (Suom. kirj. seuran pitäjän-

kertomuksia VI. 1900) ; V. Korhonen, „Koti-

seutuhavaintoja Rautalammilta" (Savon Sanomat
1912 n:ot 42, 44. 48, 50, 61 j. n. e.)].

L. H-nen dc A. Es.

Rautalanka, ohueksi lankamaiseksi venytetty

rauta: 5 mm;iä paksumpi r. valmistetaan vals-

saamalla, ohuempi vetämällä n. s. vetolevyn

läpi. Tässä ou lukuisa joukko hiukan keilaavia rei-

kiä eripaksuisia lankoja varten. Joskus r. pSäl-

ly.stetään ohuella Viiski-, .sinkki- tai tinakerrok-

.sella ; tämäkin tapahtuu vetämällä. R.-v e r k k o.

r:sta tav. koneellisissa kangaspuissa valmistettu

kudos. W. Wo.
Rautalevy, laajaksi, litteäksi venyttämällä

ohennettu rauta. Erotetaan; paksut levyt,
paksuus yli 5 mm (panssari-, laiva-, kattila-,

rakennuslevyt) ,
ja ohuet levyt I. pellit,
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pak>tiu> kIIv s mm
»ri I»''

nan r--

Iinalla \.uk<'i<'\\ i.

m... .

tamii>t)i

r..

kii\ ti-tiiUii

V>lmi«tclaan viiUsuiunnllu

'i. Kuostuii-

-tpläiiii joko

1 »iiikui.i -in.iuoitu levvi.

W. \\ o.

• mun rutulun

ilii I. iiuttu-

. ..:lti'illä. l'llt-

•~ti takoiiiiitiit t-

L _ .. , itOStll I11J"S IKUl"-'*"

••)& ju imlttejii eninimiik-

i ju vuliitiiotteissn : rauta-

k- iritvM iks. t.i kilvtctiiaii enimmilkKeiMi

a\ t.i. hurv«Miiiii u |iiiltteja. J. Cc'».

Baucalahde. Iiilule. jonka vesi si.-ailtiiii vähin-

liUin lu u>i: rautaa litraa koliti. Kauta esiintyy

joko iiulfaullina ihVSUd tai knrlionaattina

tF«COal. Sitii|>nit«i voivat r:t sisUltiiii kaikkia

muitakin lälulevtHlessä esiintyviii suoloja (ks.

Ulirmmin I. il h ci ei. I<:n metallinen maku joh-

tuu rautasulfaatista. Uihteen silmiin yni|>iirillii

ou keltaista tai useimmin punaisenruskeata

hyytelöi-til ruostetta i rautahydroksidia I. joka

On saostunut vedi-tii rautasuolojen hapettuessa

r-M -3ll^ = 2Kei01li,4-2COjl. Myöskin
er voivat liihdevedestii erottaa rauta-

hy.i.-^- . .. .Suomessji ovat liihteet hyvin ylei-

sesti r:ita. k» ska meidiin irtonaiset maalajimme
,j..lt .V ,1 r..li....ti liukenevia raudanpitoisia ki-

vi- -.1 niiden rapautuminen tapahtuu

|K'- Iloin rauta joutuu liuok.seen.

E. M-iu'n.

Sautalääkkeet, liiilkeaineita. jotka vaikutta-

vana aineosanaan sisiiltilviit rautaa eri muodoissii.

Muutamia r:itit kilytetliiin ulkonaisesti, verta

tyrehdyttämään, niin esim. rautakloridi. chlore-

tmm firrirum. saostaa veren munnnvalknais-

aineet. hyydyttäen sen täten. Sitii kiiytetiiän tav.

puuvillaan spriin kera imeytettynii (= i/nnHjipiiiiii

htnnoslalirHtn I. Usenirniten käytetään r:itä

kuitenkin Hi-.ällisesli verenvähyyttä, kalvetustau-

tia ja yleii^tä heikkoutta eli ylimalkaan .«ellai-

«ia tauteja va-taan. jotka johtuvat punaisten ve-

risolujen puntti-"-* :i. K :n ajatellaan joko

suofanai>^-ti ot

i

i näitten muodcstumi-
s**n tahi ehkii ..iM;ii-.--li kiihottavan niitten

syntymistä. Suomen farmako|wa «isiiltää m. m.
seuraavat r. : rautajauho, firriim }iiilr>ralum. ppj

rauta, frrriimkiitetty

rklori tn,n ' r ri> u ,u .(

tU III

rhlort I

ovat ruskeita nesteitä.

nilurliim, rautakloridi.

•II ve-ilinos joka sisäl-

kloriililiuos. Iiriiior oxi-

!'iimiiiaattiliuos Iks. t.|

Mustat rautatipat, linc-

f' rriila, sisältävät raudansekaista
if rxlriirtum //omi frrrfilum, sekä

k I riitä. Itautujuliiuripillerit ja -sii-

rappi, /rtiulti: ja Miriipuf jitdtti firroni sisältävät

rautaa jodin kera. MuitohapfK>inen rauta, lactan

ferroimt, ja rikkiliup[>oinen rauta. Mulfan ferro-

»m*, ovat hyvin tavallisia r:itä. — Niitä on vielä

raiilas^ikeri, oxtdum Jti rtrum nttr-rhiiriitum, Hlamrn
pillerit (kn. t.i. keltai>et rautatipat. linrlurn

rhlorili ftrriri, jo eeiterisj-t rautatipat. linrlurn

rhlorrli frrriri alhrrra. Paitsi näitä farma-

k' ' ' -i-HB hyvin «iiiiri luku
Il tav. on sidottuna ( r-

i;.,.,,,,-,,,j 1,1 lerriini. ferratiini. he-

matoseeni. Ihiimiini. rautainen mallas-

in»-! ' '< - rn. Luontaioten raudan-

pitoisten lähteitten vettä käytetään myös joten-

kin )ialion iks. Kantalähdel. X. ^i.

Rautamalmit, sellaiset raiulanpitoiset kiven-

niiiset. joista louhimis- ja valiuistuskustannuk-

.set huomioonottaen taloudellisesti edullisesti voi

valmistaa rautaa. Pienin rantaiiiäiirä. ininkK

erottaminen vielii voi olla kannattava, on nyky-

jään 2,'>-:Ul<~; vaihdellen paikallisten olosuhteiden

mukaan. Mutta paljon enemiiiänkin rautaa

si>ältävät kivennäi.set saattavat olla lualmiksi

kelpiiamattomia. jos ne sisältiiviit valiinptllisia

aineita (esim. rikkiä tai fosforia» niin suuret miiä-

rät. että niiden poistaminen vaatii liian suuria

kustannuksia tai on kokonaan mahdoton. Tär-

keiinmiit rautamalmit ovat: magnetiitti l.

magneettinen rautamalmi, kein. kokoomuk-
seltaan rauta- (ferro-, ferri-loksidia (FejO,). kor-

kein mahdollinen raiidanpitoisuus on 72,4i%;
hematiitti, p u n aine n rautamalmi,

r a u t a h o h d e. rauta- (ferri-)ok.sidia (FesOs),

raudanpit. "O.oo % ; 1 i m o n i i t t i I. rus-
kea rautamalmi, vedenpitoista rauta- (ferri-)

oksidia l2Fe50s.:nisOt , raudanpit. W) % : rauta-
sä 1 pä I. s i d e r i i t t i, rauta- (ferro-) karbo-

naattia (KeCOa), raudanpit. 4S.i % : c h a m o i-

siitti vedenp toista rauta- (ferro-) aluminium-
silikaat,tia. raudanpit. 28-:i:} ';'c : t h u r i n g i i t t i,

vMlenpitoista rauta- (ferro-, ferri) aluminium-
silfkaattia. raudanpit. 32-40 9r. Kaivoksesta lou-

hittu malmi sisältäii muitakin kuin varsinai-

sia malmikivennäisiä ja sen raudanpitoisuns on

luonnollisesti myöskin alhaisempi kuin edellä-

mainitut luvut. Hyvin puhdasta rautamalmia
saadaan Ruotsista Kiirunavaaran ja Jällivaaran

kaivoksista, missä maliiiinpitoisuus on t5.'i-ti4 %.
Xe ovat samalla maailman rikkaimpia kaivoksia,

malmimUärä on viihintäiin l.Odll milj. tonnia. Suo-

men tjirkein rautamalmi on jiirvinialmi. Sen niääril

meillä voidaan arvioida useaksi milj. tonniksi,

Randanpitoisiuis on keskimäärin '.in %. Vuori-

malmina on mainittava ainoastaan magnetiitti.

Jussarön merenalainen malmikerros on noin

.30-35 milj. tonnia ja sen raiidanpitoisuus 38%.
Ma-rnetoinetrisistä mittauksista päättäen se ulot-

tuu saiifren syvälle. Pitkiis.~araiinas.sa on r:eja

noin 12 milj. tonnia, ja malmin raudanpit. 2'Vc-

Lisäksi on meillä vähemmin tunnettuja rniita-

malmialneita seuraavissa paikoin: \';iliniäki Laa-

tokan koillisrannalla, Juvakaisenmaa Kolarissa.

Pahtosvaara. Porkonen. Kiioreski ja .länisvaara

Kittilässä. Koko maailman r:n mäiirä on Tuk-

holman peologikongressia varten 1910 toimitetun

julkaisun (..The iron ore resoiirces of the world'"|

mukaan: tiiniietiiilla alueilla 22.408 milj. tonnia,

vastaten 10.1!(2 milj. tinnia rantaa sekä vähem-

min tiinnetuilla alueilla ainakin 123.377 milj.

tonnia malmia eli ,53.13(1 milj. tonnia rautaa.

K. .I/-HJ'M.

Bautamuurahainen ks. M u ii r a h a i s e t.

Rautamönjä, tiiviillisen miiiijän asemesta käy-

tettävii tiimiiiaiini>keaiipunninen maaliväri, Sa-

vensekaista rautaoksidia. S. S.

lUiutanaamari, raiisk. valtiovanki, jota Lud-

vik .\l\:ii aikana säilytettiin eri vankiloissa,

viimeksi IJastillessa. missii 1703 kuoli, ja jonka

kasvot aina olivat mustalla naamarilla peitetyt.

Eri arveluja on lausuttu, kuka hän oli. eikä

asiala vieliikiiiln voida pitää selvitettynä. Miiii-

laina Minianaikuinen kertomus .sanoo hänen
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iilircii ulkomaisen iiatelisinieluMi. joka muka olisi

lillut l.iulvik Xl\';n oikea isä. Toiset ovat pitä-

neet liäiitä kuninkaan vanhempana tai kaksois-

veljenä taikka hänen aviottomana poikanaan.

Useat viimeksi asiasta kirjoittaneet arvelevat,

ettii hän oli eräs Mattioli, Mantovan herttuan mi-

nisteri, joka 1678 oli luvannut hankkia muuta-
man linnan ranskalaisten haltuun, nuitta rikko-

nut lupauksensa. [Funck-lireiitano. ..1."homme au

masijue ile veloiirs noir" (..Kevue historic|ue".

1H94) ; Bröcking. ,,Das Räthsel der eisernen

Maske".] A'. O.

Rautanen, Martti is, 1845), lähetettiin

ISliS Suomen läluHysseuran ensimäisten lähetys-

saarnaajain joukossa alcittamaau lähetystyötä

Ambomaalla Lounais-Afrikassa. jossa hän yhä
vieläkin (1!U4| työskentelee sikäliiisen lähetys-

alan esimiehenä. Alkuasukasten kieleen erittäin

hyvin jjerelityneenä R. on ondonjjan kielellä toi-

mittanut melkoisen määrän kirjallisuutta, josta

Uuden testamentin käännös, valmistunut painosta

1003. sekä psalmien (190HI ja profeetta Jesajan

i1!1l:ii käännökset ovat tärkeimmät. f". P.

Rautaokra. Keltainen r. on hienoksi jauhau-

tunutta limoniittia. p u n aine n r. taaskin epä-

puhdasta hienoa hematiittia.

Rautaoksidi k<. Rauta.
Rautaoksidihydraatti ks. Rauta.
Rautaoksidiyhdistykset, f e r r i y li d i s t y k-

s e t ks. R a u t a.

Rautaoksiduli ks. R a u t a.

Rautaoksidulioksidi ks. Knut a.

Rautaoksiduliyhdistykset, f e r r o y li d i s-

t y k set ks. R a n t a.

Rautao'oliitti, jiyöreitä pieniä rakeita limo-

niittia. osaksi myöskin hematiittia kalkin ja sa-

vensekaisena massana.
Rautapaita, panssaripaita (k.s. t.),

Rautapeitat, värjäyksessä käytetyt rautasuo-

lat, esim. typpihappoinen ja etikkahappoinen
rauta.

"

S. S.

Rautapelti ks. R a u t a 1 e v y.

Rautapii, rautaoksidin punaiseksi tai rus-

keaksi värjäämää. tiivistä kvartsia, joka esiintyy

vuorilajina.

Rautapreparaatti ks. R a u t a 1 ä ä k k e e t.

Rautapultattu iruots. järnfast) on puualus,

joka on rautanauloilla, -pulteilla ja -siteillä si-

dottu, erctuk.seksi metallipultatusta aluksesta,

jossa kaikki vedenalai.seen ulkopintaan ylettyvät

naulat, pultit ja siteet ovat n. s. keltametallista

(va.sken ja sinkin seos). F. IV. L.

Rautapuna, epäpuhdasta rautaoksidia, jota

tavataan joko luonnossa esim. Bengalissa tai

saadaan teollisuuden sivutuotteina, niin esim.

Nordhäuserin rikkihappoa valmistettaessa raput

morliium, colrolhnr. englauninpuiui nimisinä jät-

teinä. Käytetään maalivärinä. kiillotus- ja liio-

misaine^na. X. S.

Rautapuu, yhteinen nimitys hyvin kovalle,

tummalle ja raskaalle puuaineelle, jota saadaan
useista etupäässä troopillisista puulajeista ja

käytetään monenlaisiin tarpeisiin. R:ta tuotta-

via lajeja on esim. Aracia-, Cnsuarina-, Eucahip-
liis-, Mestia-, Metrosidcros-, Mimusops- ja f<ider-

oai//o)i-suvuissa eri osissa tropiikkeja, K. L.

Rautaristi, Preussin kuninkaan Fre<irik Vil-

lielm nT:n 1S13 perustama ritarimerkki, joka

annettiin niille, jotka olivat ansiokkaasti otta-

neet o.saa taisteluun Hanskaa vastaan IHlS-lö;

m.usta hopeakehykseen pantu leveä rautaristi;

uudistettu 1870 ja 1914.

Rautaruukki, nimitys, jota varsinkin käyte-

tään tarkoittamaan erioikeuksilla varustettuja

varhaisemnuin rautateollisuutemme kankirauta-
pajoja ja niiden yhteydessä olevia laitoksia.

V. l()!)n oli maassamme 8 masuunia, vasaroita 15;

taontamäiiril li.450 ki]>puntaa ; 180!) msisuuneja 8.

va.saroita 24. sallittu taontamäärä 15.397 ".> kip-

puntaa. vrt. Rauta.
Rantaryhmä, ryhmii raudantapaisia alku-

aineita, johon kuuluu, paitsi rautaa, koboltti ja

nikkeli. S. ,S'.

Rautasini ks. \' i v i a n i i t t i.

Rautasulatto, laitteet ja laitokset, joissa rauta
eri tarkoituksiin svilatetaan, Esim, kujioliuuni

rautavalimos.sa. ahjo- ja putlausmellitus-uunit,

martin-uuni j. n. e. rautatehtaissa, vrt. Rauta.
W. W-o.

Rautasulfidi k s. R a u t a.

Rautasulfuuri ks. Haut a.

Rautasälpä 1. s i d e r i i t t i. mitter., kalkki-

sälväii kanssa isomorfinen kivennäinen, kokoo-

mukseltaan rautakarbonaattia, FeCOa, si.sältäen

48, ji^ rautaa. Ivovuus 3,5-4,5, om,-p, 3,7-3, g. Väri

on kellertävä, rapautuneena ruskea. R. esiintyy

tavallisimmin karkeana kalkkikiven kaltaisena

massana, sen kiteet ovat romboedrin muotoisia

ja usein satulan tapaan taipuneita. R. on arvo-

kas rautamalmi. E. M-iini.

Rautatammi ks. Tammi.
Rautateiden aidat on (.Suomessa) rautatien

omistaja velvollinen panemaan ja kunnossa pi-

tämään, mikäli ja missä niitä ehkä tarvitaan es-

tämään toisten kotieläimiä pääsemästä rautatien

alueelle. Tämä aitausvelvollisuus voidaan rauta-

tienomistajan vaatimuksesta, mutta, täydestä kor-

vaukse.sta. siirtää maanomistajalle, jolloin kor-

vauksen saa määrätä suoritettavaksi vuotuisena

maksuna.
Rautateiden aikataulut ks. Aikataulu.
Rautateiden eläkelaitos ks. Eläkekassat.
Rautateiden hallinto, se toiminta rautateihin

nähden, jika käsittää sekä määräys- että val-

vontavallan itse rautateiden, niiden laitteiden ja

liikkuvan kaluston sekä rautatienkäytön suhteen.

Valtionrautateillä on r. h. osa maan yleistä hal-

lintoa, ja on sen varsinaisena keskuselimenä mo-
nissa maissa erityinen ministeriö (..yleisten töi-

den", ,,kulkulaitos-" j. n. e.). Suomessa valtion-

rautateiden hallinto keskittyy senaattiin, jossa

tähän kuuluvia asioita lähinnä huoltaa kulku-

laito.stoimituskunta. Näiden alaisena hoitaa ylei-

selle liikenteelle avattuja rautateitä rautatie-
hallitus (ks. t.). jotavastoin valtionrautatei-

den rakentaminen ja myös niiden käyttö väliai-

kaisen liikenteen aikana on tie- ja vesirakennus-

ten ylihallituksen asiana. Keisarikunnassa si-

jaitseva osa Suomen valtionrautateitä (Valkea-

saaren-Pietarin ratao.sa) on Venäjän kulkulaitos-

ministeriön erityisen valvonnan alainen, jota-

jjaitsi sotilasviranomaisilla siellä kuten Suomes-

sakin on määräysvaltaa radan laitteiden, junain

kulun y. m. suhteen sotilaskuljetuksen ja sota-

ajan varalta. Myös on postihallituksen mieltä

ky.syttävä postijunain kulkua määrättäessä.

Yksityisillä rautateillä hoitaa useimmiten

hallintoa yhtiökokoukselle tiliä tekevä johto-
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kunta, jonka aliui>ia sitten orat fii- ja linja-

.liset. Yksityisratain ja niiden

iiieillä tie- ja vesi rakeii uusien

vi: .i^iuua.

N' ' iiieii pituus rupeaa v&häukiii suu-

rek -" Ualliutoa jollokiu tavoiu

rv '11 iniikallisiin alaosasloi-

hii. ...... ..icioillamiiie ei tällaisia vielä

ole tarvittu, mutta valtii-iirautateillä ovat ue laa-

jussA käytäni].'-^; riirihallitukset ou Pietarissa.

Viipuris.*a. ' ja Naa.-^assa: liikeiiue-,

rata- ja koiiv .it paikallista valvontaa ja

toimintaa varten jaetut vieläkin pienempiin

osiin, joita nimitetään liikenne- ja ratiijaksoiksi

sekä koni'p.ijupiir<":k-^i. ./. B. K.

Bautateiden henkilötariffi, se tuksa ja ne

ehdot, joilla niatku^lajia ga näiden matkat:iv;ira.ii

rautateillä kuljetetaan. R. b. on asteittain ke-

hittynyt rautateiden alkuaikoina voimassaclleista

postikyydin tak.soista ja se jakaa matkustajat eri

luokkiin sen mukaan, minkä verran mukavuuk-
sia, tilaa j. n. e. eri matkustajalaaduille tarjo-

taan, asettaen mySs kuljetusmaksun sen mukai-

seksi. Tällaisia luokkia on eri rautateillä eri

maJirä. 2. tavallisimmin 3. myös 4. Eri luokkain

perusmaksut kmrltfi (tai muulta yksiköltäi ovat

yleensä suhtees,<a 2.» :l.i :1 :0.«7. esim. S.tk.sassa

ilman valtionveroo. ",», 4,». 3.» ja 2.» pfennijriä.

Suomessa 9. .S.t ja 3.< |)enniä sekä Ruotsissa 8

km:ltä 50. 30 ja 20 äyriä. Venäjällä on suhde

2.s:l.:>:l.> (kolmannen luokan taksaa pidetäiin

tissi perusmaksuna). .Miläiin toimitus- 1. |)ohja-

niaksua matku.stajapileteisiu ei oteta : etu rauta-

tielle siitä, että piletti ostetaan pitemmälle mat-

kalle, hyvitetään sillä, että perusmaksua ei ker-

rota koko kilometrimäärällä, vaan annetaan alen-

nusta, »itä .suurempaa mitä suurempi etäisyys

on. Vksi laji etäisyysalennuksen loiikua on n. s.

vyöhykejärjestelmä (ks. t.i. Alennuk-

sia annetaan sitä|)aitsi. enimmäkseen prosent-

teina perusmaksusta, alaikäisille, koululaisille,

työväelle (nioniain paikoin, missä ei ole 4:ttä

luokkaa käytän nö.ssäi, sotavilelle j. n. e. .Sensi-

j».i pikajunien käyttämisestä korkeampi
m.i -täisyyden muka^iM perusmaksun ko-

rot<ir.-t-i..> (.11. kutfu meillä, kiinteän toimitus-

maksun luontoisena n. s. sijapiletin hintana.

i\,.,.,... 1,1.,.-. Liiiiluii tariffiin, paitsi rautateille

tn myös eri määrät valtionveroa.
I ovat säädökset ja maksut osaksi

«^ir 1 etäisvysalennuksineen. Tässä on
Kr:. .LTsin yiei.se->li myös kiinteä n. s. si-

»iankiri<iitii-mak-ii käytiiiinii-»ii. ./. //. K.

Bautateiden kulkunopeus k^,. Kulku-
nopeus.
Bautateiden merkinantojärjestelmä ks. S i g-

naali t

.

Bautateiden yhdyslHkenDe, eri rautateiden

asemien kesken 't suorat kuljetukset,

ilman uudelleen
' > .Jonkunlaista yhdys-

liikenteen järjes-t.iiri-i.i tapahtuu saman omis-

tajankin ralmiiden ratojen ja väliaikaiselle lii

k<

n '

tiitii.i'»

ilman
mv"-
•!•

k..-:..,

eri toinipnpid<-tlii

ken. kun viinieksimai-

'malli- asiamies välit-

'Iille radalle

in puolelta,

....,'il.-i sittenkin

•ikä ulotu mat-
iti-rikin tarkoite-

taan yhdysliikenteellä rautatien yleisessä järjes-

tvksessä tapahtuvaa suoraa läliotystä ja se eilel-

lyllää. että asianomaisten rautateiden kesken on

tiistä olemassa sopimuk.set tariffeiiUH>n ja mää-
räyksineen niiden soveltamisesta sekä lähetysten

IHTilletoiinittamisesta, maksujen tilityksestä ja

keskinäisestä suorituksesta y. m., s. o. yleensä

säädökset, jotka koskevat yleisön suhdetta rauta-

teihin ja rautateiden suhdetta keskenään.

Mitä Suomen rautateihin tulee, oii täällä ero-

tettava kotimaan rautateiden keskinäinen yhdys-

liikenne .sekä erittäin henkilö- ja tavarayhdys-

liikenne muiden rautateiden kaiisstu Suomen
rautateistä ovat yhdysliikenteessä valtionrauta-

teiden kanssa ja näiden välityksellä myös tois-

tensa kanssa seuraavat yksityisradat : Porvoon,

Rauman, Raahen, Haminan ja Loviisan radat

sekä henkilö- että tavaraliikenteen ynnä Jokiois-

ten rata ainoastaan henkilöliikenteen (ynnä koi-

rain kuljetuksen) suhteen.

Tariffit yhdysliikenteessä ovat joko katkotarif-

feja, s. o, kukin asiaan kuuluva rautatie ottaa

kuljetuk.sesfa oman kuljetuspituutensa mukaisen

täyden maksun, taikka yhtenäisiä, joissa kuljetus-

maksu lasketaan koko välimatkasta. .Jälkimäinen

laskutapa on yleisölle paljoa eilullisempi, koska
etäi.syysalennukset piteminillä välimatkoilla ovat

yhä suuremmat. Rautatiet jakavat tä.ssä tapauk-

sessa tuon yhtei-sen kuljetusmaksun siten, että ku-

kin .saa oman kuljetuspituutensa mukaisen osan.

Näin on varsinkin laita matkustajain kuljetuk-

.«essa ja tavaraliikenteessä; maksullisen matka-

tavaran (s. o. yli 25 kg:n nousevan miiiiräni

kuljetiik.sessa yleensä käytetään yhdysliikenteessä

katkotariffejn. Suomessa käytetään katkotariffeja

m. m. siinä tapauksessa, että valtionrautateiden

osalta on myiinnetty tilapäisiä alennuksia j.n.e..

jotka eivät koske yksityisraiitateihin. Kun näissä

eri rautateille kirjoitetaan eri rahtikirjat, puuttuu

niiltä myöskin tämä yhdysliikenteen ominaisuus.

Suomen ja ulkomaan välistä yhdysliikennettä

on jo V :.st,a 1S97 alkaen ollut olemassa henkilö-

kuljetuk.sen alalla. N. s. kirjapilettejä saa ostaa

Helsinfrin. llanfjon ja Turun a.semilta useihin

Enf.'lannin, Hanskan. Sveitsin y. m, paikkoihin,

onpa useimmissa pileteissä myönnetty mahdolli-

suus valita useista samaan paikkaan jolitavisfci

kulkuteistä joku, ja kuuluu nitihin keskenään

yhdysliikenteessil oleviin kulkuteihin, paitsi rauta-

teitä, myös höyrylaivalinjoja. Samoin on Suo-

men valtionrautateiden välittämiin 1'ietarin-

Tukholman pikakulkuvuoroihin myös kuulunut

henkilöyhdysliikcnteeksi järjestetyt laivavuorot

Turun ja Tukholman välillä.

Toinen muoto ulkomaiden ja Suomen välistä

henkilöyhdysliikennettä on n. 8. kiertomatka-

pilettien käyttäminen. Tämä tapa oli aikaisem-

min, V :een IJIOti, melkoisessa käytännössä, mutta

on viime vuosina ruvennut nopeasti välierieinään.

Yhdistyk.seen kansainviilistä kiertomatkaliiken-

nettä varten kuuluvat m. m. Skandinaavian

maat. Keski -Eurooppa, Italia. Romaania. Serbi.i.

Rul^raaria ja Turkki. Tavallaan ovat siinä mu-

kana, muiden rautatiehallintojen välityksellä, myös
useimmat Ranskan, .Mt'ierin ja Tunisin rauta-

tiet sekä pari enpl. rautatieyhtiötä. Suomi yhtyi

siihen foukok. 1 p:stä 1897.

Tavaraliikenteen alalla ovat Suomen valtion-

rautatiet yhdysliikenteessä aivan pienellä poik-
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keuksella kaikkien niiden Venäjän rautateiden

kanssa, joita liikennöidään keisarikunnan yleis-

ten rautatiesäädöston mukaan. Tannnik. 14 p.

1!M."> astui voimaan (ämä liikenne, jota varten

oli tehtävä suuria viilmistustfiitU, kun Venäjä,
olluaun jo kauan monissa ylidysliikennesopimuk-
sif,.sa nuikana Länsi- ja Keski-Euroopan kanssa,

on kehittynyt rautatielainsäädännössii suuren
askelen meistä edelle sekä joutunut nuuitenkin
laajasti kehittämiUin yhdysliikenne- ja vaunujen-
vaihtotekniikkaansa. Tämä yhdysliikenne tapah-

tuu Pietarin ympäri rakennettua n. s. Nevan
yhdistysrataa myöten, jolla oleva Ku.selevkan

asema on molemminpuolisena tavaran ja vau-

nujen luovutuspaikkana. Helpottaakseen yhdys-

liikenteen hoitoa täältä päin on Nikolain rauti-

tien hallitus ottanut välittääkseen kaiken rahdin-

hiskennan, tavaran suuntaamisen, tilityksen y. m.
Kuselevkasta eteenpäin; välien suorituksen toi-

mittaa Valtakunnanpankki. Eahti lasketaan Suo-

men osalta katkotariffien mukaan, ja toimitetaan

Suomen valtionrautateille tulevan maksun las-

kenta aivan erikseen venäläisistä tariffilaskel-

mista. — Hankkeissa on (1915) Suomen kautta
kulkeva Englannin ja Venäjän välinen kautta-

kulkuliikenne, joka järjestyttyään tullee saamaan
myös yhdysliikennesopimuksen luonteen.

Kansainvälisessä tavaranvaihdossa on hyvin
tärkeä sija n. s. Bernin rahtiliitoUa. s. o. kan-

sainvälisellä sopimuksella rautateiden tavara-

liikenteestä, joka lokak. 14 p. 1890 perustettiin

aluksi vain Alankomaiden. Belgian. Italian,

Itävalta-Unkarin, Ranskan, Saksan ja Venäjän
kesken, mutta johon sittemmin yhä uusia maita
on liittynyt. Tämä sopimus on oikeastaan vielä

laajakantoisempi kuin rautateiden välinen

yhdysliikennesopimus. se kun on tehty eri val-
tioiden kesken ja tarkoittaa paitsi yhdys-

liikennettä myös samanlaista menettelytapaa ja

-samanlaista vastuuta tavaran suhteen kaikilla

sopimukseen kuuluvilla rautateillä sekä sitä, että

yhdessä maassa tällaisessa jutussa langetettu

tuomio pannaan loisessakin toimeen. Kun sii-

hen kuuluu m. m. Ruotsi, tulevat Tornionjoen
sillan valmistuttua Suomen rautatiet, siinäkin ta-

pauksessa, että itse eivät tule .sopimukseen osalli-

siksi, välittämään liikennettä, jossa lähettäminen

ja vastaanottaminen tapahtuu yllämainitun kan-
sainvälisen sopimuksen perusteella. J. H. K.

Rautateiden ylikäytävät on (Suomessa)
lautatien omistaja velvollinen tekemään ja

pitämään kunnossa, jos rautatie on esteeksi

«unen t-ehdyn yleisen tien. kadun tai kulkuväylän
tai semmoisen yksityisen tien käyttämiselle, jota

ei oikeudenomistajan suostumuksella ole lunas-

tettu. Jos rautatie on johdettava toisen tilan

kautta, on rautatien omistaja velvollinen lunas-

tetun alueen poikki tekemään ja pitämään kun-
nossa soveliasta ylikäytävää ja. milloin harki-

taan tarpeelli-seksi, useampiakin, vieläpä olojen

muututtua laatimaan ja ylläpitämään uusia. —
.Samanlainen velvollisuus on rautatien omista-

jalla myös laskuojiin nähden.
Rautateollisuus ks. Rauta.
Rautatie, rautaisilla raidekiskoilla varu.stettu

tie, jolla ihmis-, hevos-, höyry-, sähkö- tai paino-

voimalla liikutellaan erikoisrakenteisia vaunuja
ihmisten, tavarain y. m. kuljettamista vartenlvrt.

Raitiotie).
51. VII. PaincUu «/s 15.

R:itä on monta eri laatua; niinpä liiken-
teen laadun puolesta: rtitä yleistä ja

r:itä yksityistä liikennettä varten (esim. tehdas-

ratoja) sekä sotilas- 1. strategisia ratoja, jotka
ovat rakennetut pääasiallisesti maanpuolustus-
tarkoituksia varten; asemansa ja suh-
teensa puolesta muihin ratoihin:
emäratoja, haararatoja, yhdistys- 1. poikkiratojii,

riiinakkaisratoja, pistoratoja (lyhykäisiä yhtey-
dettä päätt.vviä haararatoja) : m a a n luonteen
mukaan: ta.sankomaa-, mäkimaa-, vuoristo- ja

vuoriratoja (jyrkkänousuisia ratoja vuorille mat-
kailuliikettä varten) ; rakennustapansa
mukaan: normaali- ja kapearaiteisia-, maan-
päällisiä- (1. korko-), maanalaisia- ja riippuratoja;

taloudellisen merkityksensä puo-
lesta: pääratoja (normaaliraiteisia suurem|>aa.

pitempimatkaista ja nopeamjiaa liikennettä var-

ten), sivuratoja (pienemi)iliikkeisiä. u.seimmin
kapea-, mutta myös normaaliraiteisia ratoja),

pikkuratoja (aina kapearaiteisia, pientä paikal-

lisliikennettä varten rakennettuja), raitioteitä

(kaupunkeihin ja niiden läheistöön henkilölii-

kettä varten rakennettuja pikkuratoja); omis-
tussuhteiden mukaan: valtion-r :itä ja

yksityisratoja ; r a i t e i d e n 1 u v u n m u k a a n :

yksiraiteisia ja kaksiraiteisia; liikevoiman
mukaan; höyryveturiratoja (tavalliset r;t)

ja sähköratoja ; liikevoiman vaikutus-
tavan mukaan: tartunta- 1. adhesioni-

ratoja, joilla veturi vetää sylinterimäntään
kytkettyjen pyörien ja kiskon välillä vaikutta-

van tartunta- 1. hankausvoiman avulla (tavalli-

set r:t), hainmaskankiradat, j^-rkkänousuisia

r:itä, joissa kiskojen välissä on hammaskanki.
mihin veturin hammaspyörä ponnistaa, koska

veturi tartunnan perusteella ei jaksaisi vetää

vaunuja ylös, vaan sen pyörät luistaisivat sileillä

kiskoilla, köysiratoja, useimmin jyrkkänousuisia
r :itä, joilla veto tapahtuu teräsköyden välityksellä.

R:den edeltäjinä pidetään niitä tasaisia taikka

.syvennettyjä ratast-enraiteita. joita on löydetty

Kreikasta. Curtiuksen mukaan olivat Kreikan
vanhat valtatiet — varsinkin pyhiin paikkoihin

kuten Delphoihin. Olympiaan y. m. — lasketut

kivillä, joihin oli hakattu säännölliset urat, joissa

pyörät kulkivat varmemmin ja helpommin kuin
epätasaisella tiellä. Missä ei ollut kauttaaltaan

kaksinkertaisia raiteita, voitiin vastaantulija si-

vuuttaa eritjMsissä vaihdepaikoissa. Ei tiedetä,

ovatko kreikkalaiset it.se keksineet kiviraiteensa,

vai ne muilta oppineet, mutta arvellaan egyp-

tiläisten, jotka rattaitakin jo heitä ennen olivat

käyttäneet, myöskin siinä olleen heidän edeltä-

jiään. Rcomalai-sten jäljeltä on vain Pompejista

löydetty samantapaisia kiviraiteita, mutta aivan

yleisiä ne ainakaan eivät olleet heidän muuten
niin taidokkaasti rakentamillaan teillä. Nykyis-

ten rautateiden alkujuuri tavataan vasta niistä

puisista raideteistä. joita saks. kronikankirjoit tä-

jät 16:nnella vuosis. mainit.sevat käytetyn Harzin.

Tirolin y. m. vuorikaivoksissa, koska kaivosvaii-

nut niillä kulkivat helpommin ja vakavammin.
Näitä puuraiteita jatkettiin kaivosten ulkopuolel-

lekin ja varustettiin kulumisen varalta mutka-
paikcissa rautaisilla suojakiskoilla. Kun saks.

kaivosmiehiä sitten 16:nnella vuosis. vietiin Eng-
lantiin, väitetään heidän tuoneen puuraiteiden

käytönkin mukanaan ja panneen alulle niiden
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kehittymiseu engl. liiili- ja ruiituiilueilltt. Sattui

«itten 1T67 niudiiii liiata litskoutiiniiiau kovin ui-

haiieksi, jolloin ColebrtK>k Ualeii rautatolitaa.^sn

varastoon valettuja liltoitli harkkoja kiiytettiin

puun asemesta raiteiksi, parempia kauppahintoja
odottamaan. Mutta tulos olikin niin byvii, ettii

harkot saivat jäSdä paikoilleen ja uusia valettiin

samaan tarkoituk.seen. Niiinti ensimiiiset harkko-

kiekot olivat koverapintaiset. nuitta seuraaviin

tehtiin «isäpuolelle reunus (kuva 1), jotta pyöriit

itavalliset kärrynpyörät) eivät luistaisi syrjään.

Kiskon alla oli pitkittäinen puupölkky ja tä-

iniin alla niidettä koossapitfivät poikkipuut. Tästä
ensiniäisestii alustaan r:t alkoivat nopeasti ke-

hittyä. Ensiksi parannettiin kiskoja, ne va-

lettiin pitemmät. ka|>eaniniat, nuittn keskeltä kor-

keammat ja tuettiin vain päistään kivilaatoilla

ikuva 2), joihin ne kiinnitettiin valurautaisillu

pitimillä, n. s. tuoleilla, jotka samalla liittiviit

kiskot toisiinsa. Vaunuupyörät täytyi silloin va-

rustaa sisäpuolisella laipalla, jotta eivät suistuisi

kiskoilta, ja siten muodostui niiden vielä nytkin

kUytlinnös.<Ji oleva päämuoto. V:sta 180S alkaen

tehtiin kiskot sitkeämmästä takoma raudasta ja

IH2U ne jo voitiin valssilaituksissa valmistaa pit-

kinä kankina. jotta epätasaiset jatkospaikat har-

venivat. Kisko täytyi silloin tukea useammalla
poikittain ».setetuUa puisella n. s. ratapöl-
kyllä. Ensimäisiilä epäta.saisilla raideteillä ve-

tivät ihmiset taikka hevoset pieniä kolisevia rat-

taita pitkät ajat. ennenkuin höyry tuli liikevoi-

maksi. Tosin Trevithick ja Vivian olivat jo 1804

rakentaneet ensimäisen veturikoneen ja sitä

käyttäneetkin, mutta aivan yleisesti arveltiin tek-

nikkojen piiri.s.sä. että sileäpyöräinen veturivaunu

ei jaksaisi vetää kuormavaunuja jälessään, koska

pyörät luistaisivat, ja siksi keksittiin vetureihin

hammajipyöriä, jotka tarttuivat raidekiskojen vä-

liin sovitettuun hammaskiskoon 'ks. Hammas-
ratai, taikka vetoköysiä (ks. Köysirata),
jopa vauvamaisia jalkojakin jotka maalian pon-

nistaen työnsivät veturia eteenpäin. Va.sta 1812

näytti Blakett otaksuman vääräksi, ja 1814 ra-

kensi Georg Stephen.son ensiniäi.sen, „My Lord"
nimisen veturinsa, joka Ne\vcastle upon Ty-

uen hiiliradalla kuljetti vaunuja, vaikka sen pyö-

rät olivatkin sileilt. .Stephenson rakensi yhä uu-

••ia ja parempia vetureita, ju kun kiskojakin oli

parannettu ja raide saatu tasaisemmaksi, voitiin

27 p. »yysk. 182.'» hänen ,.E.xperiment" veturil-

laan .Stockton-DarlinfTton radalla ensi kerran
kuljettaa '14 vaunua kä.sittävä juna. jossa oli 4.jO

matkustajaa. 12 cn(;l. penink. (n. 19km:n) nopeu-

della tunnissa. Käyttämällä uutta putkikattilaa

ja keinotekoista vetou Stephenson sai 1829 kulku-

nofieuden kasvamaan 20 en^l. penink taan (:t2

kmi tunnixta. Tähän päättyi r :den varsinainen

keksimisnika, i-illä se mitä sitten on tehty, on
pSäiiHin.Hxa ollut niiden itujen ja aatteiden kehit-

lilmiHtä, jotka tällöin jo olivat oleimissn. Ensi-

mttinen höyryveturirata mannermitulja rakennet-

tiin \63r> Bel^rioan lirynselin ja Me<'helnin välille.

nam. V. valmistui .Saksan ensimäJnen rautatie

NOrnbereiioä, 18.'t7 <-ai Kanska ensimäisen, Pa-
riisin-.St. f;ermain'in välisen, rutunsa, 1838 Ve-

näjä radan Pietarista Tnarskojc wlohon. ja .Suo-

men ensimälnen ^alkuaan hevrisrudaksi aiottu)

rautatie Helnlnpisttt Hämeenlinnaan valmistui

17 p. inoalink. 1802. (.Suomen rutuosista ks. erikois.

artikkeleita.) Eri maiden ja maanosien rautatie-

verkkojen li.sääutymisestä ks. tähän kirjoituk-

.seeu liittyvää tilastollista taulukkoa: Eri mai-
den rautatiet 18401912; Suomen
rautatieverkon historiasta ks. taulukkoa: S u o-

meu Kantatiet v:n 19 1.") a 1 u s s lu vrt.

lisiiksi Suo m en rautatie t).

K :don suuri merkitys yleiselle liikenteelle joh-

tuu siitä keveydestä ja nopeudesta, millä raskai-

takin kuormia voidaan niillä liikutella. Kun
kuorman kuljettamiseen vaunuilla tasaisella maan-
tiellä tarvitaan voimaksi '/»-'/jo kuorman pai-

nosta, riittää siihen suoralla nousuttonuilhi r.-

raiteelhv '/«oo kuormasta. Kulkunopeus (ks. 1.)

taas voi olla hyvinkin suuri; tavarajunille tiO

km ja matkustajajunille 100 km tunnissa, jopa

enemmänkin. Kuljetukseen tarpeellisen voiman
suuruus riippuu hyvin p:iljon radan noususta

U:llä tav. ilmaistaan nousu 1,000 m:n mat-

kalla). Niinpä tarvitaan vetiiniuän junaa ."»"/uo

nouseviui rataa likimain kaksi kertaa. 10"/oo nou-

sevaa kolme ja 20 •/oo nouseva;i viisi kertaa niin

suuri voima kuin vaakasuoralla r.adalla. Siksi

ei rautateillä käytetäkkään juuri suurempia nou-

suja kulu 2,i''/oo l)ääradoilla ja 40 °/oo sivuradoilla.

Suurin radalla sallittu nousu riippuu mann luon-

teesta. Koska yleensä tasaisella maalla ei olisi

järkevää kiiyttiiä jossakin lyhyemmässä miicssä

suurta nousua, josta veturi ei jaksaisi vetää niin

suurta vaunumäiirää kuin muualla, on edullisem-

paa tasoittaa sellainen mäiki. Niinpä Suonien val-

tion rautateillä (S. V. R.) sallitaan tasankomaji-

seudulssa korkcint.tan nousua 10°/oo ja mäkiseu-

dussa 12 "/oo- Radan nuitkissa (kaarteissa) vaunu
kulkee vaikeammin kuin suoralla radalla (vrt.

alemp. Raide) ja siksi niissä aina alennetaan

nousuakin, sitä enemmän, kuta jyrkempi kaarre
on. s. o. sen mukaan kuta ])ieiiempi sen sä<le. Ase-

milla ja muilla pysuhdys|>aikcilla rata tehdään

aina vaakasuora. Junan kulkua vastustaa vielä

tuuli ja ilman vastus, mikä nopeassa vauhdissa

on melkoinen. Junan vetämiseen tarpeellinen

voima muodostuu höyryvetureissa höyryn pai-

neesta sylinterien mäntää va.sten. Männän varsi

on kytkettynä kahteen taikka useampaan pyö-

rän kampiin pannen pyörät pyörimään. Kun pyö-

rien tarluntavoima on riippuvainen niiden pai-

neesta kiskoja va.sten, on veturin vetovoima suh-

teellinen — paitsi tietysti veturikoneen voimaan
— myös veturin painoon taikka tarkemmin ve-

turin mäntiivarteen kytketyille pyör:i|>areille eli

akselellli' tulevaan painoon. Sen mukaan puhu-

taan yksi-, kaksi-, taikka useampikvtkeisistJi ve-

tureista (ks. Veturi). .Siksi käytetäiin ras-

kaissa tavarajunissa ja jyrkkänousuisllla vuoristo-

radoilla raskaita monikytkeisiä vetureita. Suuri

nopeus taas saavutetaan isopyöräisillä vetureilla.

Säliköradoilla johdetaan sälikövirta maanpäällistä
(harvemmin m.ian»lalsta) johtoa ja kosketin-

kankea pilkin v:iunun akseliin kiinnitettyyn sähkii-

moottoriin, joka panee akselin [lyörimään. Vir-

ran johtaa takaisin joko raideklsko taikka eri-

tyinen johde. Harvemmin käytetään sähkövnu-
nussa taikka -veturissa akkumulaattoria, jonka
latauksesta moottorien käyttövoima saadaan.

SUhköradoilla on siis veturin taikka moottori-

vaunun vetovoima riippuva moottorilla varustet-

tujen akselien osalle tulevasta vaunupainosta (ks.

.S il h k ö r a t a).
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Eri mailien rautatiet 1840-1912.

(Rautateillä käsitetään tässä yleiselle liikenteelle avattuja varsinaisia rautateitä, siis ei raitioteitä

eikä pieniä paikallisratoja. Mitat kilometrejä.)

Maat
35-
15-

Rautateitä lopulla v.
Rataa kutakin

maan

1840 1850 1860 1880 1900 1910 1912
100 kms 10 tuh.

asuk.

kohti 1912 1

EuElanti
Ranska
ItHvalta-rnkari • . .

1825
1828
1828
1835
1838
1847
1851
1854
1862
1835
1839

1,348
497
144
549
26

336
25

10,6.53

3,083

1,579

6,044
601
32

854
658

16,787

9,528
4.543

li;633

1,589
111
522
68

1,729

5,352

28,8.54

26,189
18,512
33.8:^8

22.988

1,579

5,906

1,059

885
4,120

25,053

35.186

42,827

36,883
51,391

45,529
3,001

11,320

2.053

2,931

6,345

46,322

37.579

49,395
44,371

61,209

55,931

.1,527

13,982

3,092
3.628

8,510

52.817

37,678
50,232
45.823
62.734

58,458

3,771

14,272

3,092

3,740
8.660

54.164

12j
9,1

6v
11,.

1.!

9,0

3,!

1.0

29j

8..

12,8

9,0

9,s

4.8

14,e

26,1

13j
11,7

11,:

Euroop. VenajÄ
Tanska
Ruotsi
Norja
Suomi
Belgia
Muu Eurooppa

Yhteensä Eurooppa 1825 2,925 23,504 51,862 168.983 283,878 334,041 342.624 3,3 7,8

Yhdvsvallat 1827
1840
iai7
1854

4,5:M

26
14.515

114
49.292

3,359
39
129

150,717

11.087
2,273

3,200

311,094
28,697
16.369

14.798

388.173
39,792

28,636
21.370

402,887
43.004

33.215

22,287

4j
Oj
1,=

Oj

43.0

66.:

67j
10,5

Kanada
.^Ufentina
Brasilia

Yhteensä .\meriikka 1827 4,754 15,064 53,935 174,666 402,171 526.382 554,124 — —
Ven. .\asia ja Mantiuria 1880

1871
1872
1853
1860

—
-

1,350
43

125
11

121
14,977

372

8.869

646
5.934

38.235

2,760

17,390

8,724

9,806

51,647
5.037

17,390

9,854

10,986
53,876

5.277

0.1

1,J

u
0,3

Oj
1,T

1,8

2,7

Japani ja Korea

Turkin .\asia

YlUeensä .\asia 1853 — — 1.393 16.287
1

60,301 101,916 107.230 - - 1

Algeria ja Tunis
Engl. Elela-.\frikka

1856
1862
1860

-
— 443

12

1.500

1.379

1.617

3.358
4.251

8.807

5,913

5.044

15.523

5,913

6,382

17,113

0,6

0,7

5,s

9,5

Yhteensä .«rikka 1856 _ — 455 4,646 20.114 36.854 42.707 —
1 —

.\ustraalia 1854 — — 367
1

7,847 24.014 31.014 34,803 0,4 1 58j)

1825 7,679 38,568 108,012 372,429 790,478 1,030,207 1,08I,4«8 _ -
1

j. n. K.

R :d e n rakennus. Ennenkuin r:n raken-

nukseen ryhdytään, suoritetaan esityöt, joita ovat

rakennuspäätös, rakennus ja käyttöluvan han-
kinta yksityisradoille sekä r.-linjan tutkimus ja

suuntaus. Valtion-r :ittemme rakennuspäätös on
tav. syntynyt siten, että valtiopäivillä on ensin

tehty anomus ratasuunnan tutkimisesta, ja kun
hyvin tärkeät radat ovat olleet kysymyksessä
taikka useampia kilpailevia ratasuuntia esitetty,

on asetettu erityinen r.-komitea tutkimaan ja

selvittelemään jonkun maakunnan taikka koko
maankin r.-kysymyksiä. Yksityistenkin aloit-

tee.sta ja toimesta on ratasuuntia alustavasti tut-

kittu. Valtiopäivät ovat sitten joko anoneet hal-

litsijalta arm. esitystä radan rakentamisesta
taikka suorastaan päättäneet radan rakentami-
sen ja sitten anoneet päätökselle vahvistusta.

Yksityisratoja varten on ensin haettu lupa tutkia

ratasuunta ja sitten haettu radan rakennus- ja

käyttölupa. R.-linjain tutkimus on taloudel-
linen ja teknillinen. Edellistä varten
otetaan selko seudun ja sen paikkakuntien lii-

kenteen suuruudesta ja sen kasvumahdollisuuk-
sista ja koko taloudellisesta tilasta, ja r.-linja

suunnataan niin, että se parhaiten tulee palvele-

maan jo olevaa liikettä, mutta mahdollisimman
tehokkaasti myös edistää luonnon etujen ja

rikkauksien käyttämistä ja viljelyksen kasva-

mista. Erittäinkin meidän maamme ratasiuintia

määrättäessä on paljon pidetty silmällä tätä

r:iden viljelystä edistävää 1. kolonisoivaa tarkoi-

tusta. Teknillisellä tutkimuksella määrätään ra-

dan rakentamiselle ja käytölle edullisin suunta

ja paikka ja sen rakennuskustannukset. Se on

joko silmämääräinen taivan alustavia

suunnitelmia varten, jolloin rakennuskustannuk-

set arvioidaan silmämääräisten tarkastelujen ja

muiden samanlaatuiseen seutuun rakennettujen

ratojen kustannusten perusteella) taikka k o-

n e e 1 1 i n e n. jolloin r.-linja viitoitetaan ja paa-

lutetaan, sen pituus ja korkeussuhteet mitataan,

silta- ja asemapaikat erikoisesti tutkitaan ja näi-

den kaikkien perusteella laaditaan kartat ja pro-

fiilit, joissa tulevan radan kaikki pääseikat, erit-

täinkin sen suunta ja korkeus nousuineen ja las-

kuineen ja tasoitukseen tarpeellisine miiatöineeii

I ks. il a a r a k e n n u s) näkyvät kustannusarvion

laatimista ja työn suoritusta varten. Tämä-
kin tehdääu tav. ensin alustava, ylimalkai-

sempi ja sitten vasta, kun rata on päätetty ra-

kentaa, tai juuri ennen t.vöhön ryhtymistä. 1 o-

p u 1 1 i n e n, tarkempi ja yksityiskohtaisempi.

Seuraavaan esitykseen kuuluu liitekuva:
Rautatie I. Rautateiden rakennus.

R :deu rakennukseen kuuluvat linjan avaa-
minen ja raivaaminen ; ojittaminen ja

kuivattaminen sivu- ja laskuojilla; tasaus-,
pengerrys- 1. maatyöt (ks. Maaraken-
nus) tiepinnan ta.saamiseksi ja kohottamiseksi:

sorastus 1. tiepinnan peittäminen n. s. pääl-
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Suomen raitio

Siirtynyt 1,^1875 ylisii. yhtUille ja sit-

temmin bajolleitul.

Yksit. yhtiO; V, 1875 Suomen valtio.
Porvoon rautatie o.-y.

Suomen valtio.

Rauman kaupunki.

Suomen valtio.

Jnkioisten-Forssan rniitaiie o.-y.

Karhula o.-y.

(i .\ Serlachius o.-y.

Raahen rautatie o.-y.

Haminan rautatie o.-y.

Uudenkaarlepyyn kaupunki.
Loviisan-VesijÄrven rautatie o.-y.

.Äänekosken o.-y.

Juaniehlaan osakeyhtiö.
Suomen valtio.

Kauppias Mattila.

H. (i. Paloheimo.
HyvinkÄan-PyhÄjärven rautatie o.-y.

Kamariherra Linder.

Suomen valtio.

./. //. A'.

Iyi»<>r.illii : k i n k o t tl • I. tien vanirtliiinincn kis-

koilla ratap<'>Ikkyine<-n ]a mtiine vunii-tiikxineen

;

n. «. taide- I. t a i t o t y ö t, joihin luetaan sil-

tojen. rum(iuj<'n. tukimuurien y. in. i-. rakentu-
minen M-kä lo|>iik>i II u o n e r a k e n n u X t y ö t,

kuten B»*niiirak<-nnu»len, tavaniiiiakasiinien. ve-

turitallien, vaunujen ja veturien «lilytys- ja kor-

jauafmjojen. ve«itornien ja |iuin|>|>ulaitonten sekil

ajtunlokoxarmien ja ratav«rlijatu|iien rakenta-
minen. K n aluorakennukHeen luetaan
itae tierunko, ». o. »en (»enkereet 1. tilytteet

ja leikkaukoet I. »yvennykaet. p ä 11 I I y > r a k e n-

nukoeen taa» kiekot. (Milkyt ja iiuJillynHririi.

Kurat a, l.. f, d exittSvät .S. V. R :den. M kp:ii
kiakoilU. laakettujen uudempien ratojen poikki-
leikkauksia, n. a. n o r m a a I i p r o ( i i I e j a. Tie-
ningim viereuä orat nivuojut. jotka IsHkevat

Liskuojiin ja tien alitse jolidettuiliin rumpuihin.
Penkereen ja leikkauksen peitteenä on viiliintäuii

0.» m:n paksuinen kerro.s karkeaa soraa (pääl-
ly 880 ra a), johon ratapölkyt haudataan. Sora
johtaa pois .'iaileveden ja silla raide tukitaan ja

kohotetaan oikeaan a-sentoonsa, tarkistetaan.
K.kiskot ovat 9-1.") m:n (joskus 18 m:n) pi-

tuisia terilksestii valssaamalla valmistettuja kan-
kia. Niiden paino on iiäiiradoilla n. 30-50 k-g

metri, sivu- ja kapearaiteisilla riidoilla n. l.^-i-ö

kg m. S. V. R:den kiskot painavat 2't kp ja 30
kp m, mutta pUäradat lasketaan va.stedes ra»-

kaaminilla kiskoilla. Kuvat 4, 5, 7 ja 9 esit-

tiivUt tavallisia kiskoiileikkiiusmuotoja, joista ku-

vat 4. 7 ja 9 ovat n. s. leveiij aikaisia
1. Vipnola-kiskoja ja kuva .'i n. s. t u o I i k i s k n,

jota kilytetiUln pääasiallisesti cngl. maissa. Kis-
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kot jatketiUiii kalulell;! crikoisimiotoiscUa j a t k o-

kiskolla (kuva 7). joiden väliin ratakisko

|iurist<'taan väljien reikien kautta kulkevilla

j a t k o p u 1 1 e i 1 1 a. Kiskojen päiden väliin jä-

tetään laajennusrako, jotta kiskot liinime-

tessään pääsisivät laajenemaan. Tästä vaunuihin
johtuvaa sysäystä koetetaan estää ni. m. tekemällä

jatkosauma viisto talii polvekkeinen. Sysäyksien
ja veturin pyörien vaikutuksesta kiskot mäki-
paikoissa pyrkivät siirtymään alamäkeen (vael-
tavat). Kiskojen alle sovitetaan ratapölkyt nii-

den Jäykkyyden ja pyöräpainon suuruuden mukaan
tav. n. 80 cm:n etäisyydelle toisistaan. Jatkokohta
sovitetaan kahden ratapölkyn väliin (kuva 7 a).

Pölkyt tehdään puusta (S. V. R:lle 2,ts pitkät ja

n. '23 cm:n läpimittaisista veistetyt) ja kyllästy-

tetään (imprennoidaanl jollakin säilyttävällä ai-

neella (karholihappoisella tervaöljyllä y. m.) tahi

ulkomailla ja etelässä yleisesti raudasta (kuva

!•) : viimeaikoina myös joskus rautabetonista.

Harvoin pölkyt pannaan pitkittäin kiskojen alle

ja joskus ne jätetään kokonaan pois. jolloin kis-

kon jalka on leveä taikka sen alusta erikoisesti

vahvistettu kuten }'leensä raitioteillä (kuva 6)

.

Kiskot kiinnitetään pölkkyihin erikoismuotoi-

silla nauloilla taikka ruuveilla (kuvat 3 ja

13). Kiskon ja pölkyn väliin pannaan tav. rau-

tainen a 1 u s 1 e v j-. Kun kiskojen tulee olla vä-

hän sisällepäin kaltevassa asennossa, tehdään
puupölkkyihin lovitusmallin mukaan vas-

taava lovi, taikka käytetään kiilanmuotoisia alus-

levyjä (kuvat 3. 8 ja 13). Rautaisiin ratapölk-

kyihin kiinnitetään kiskot monenlaaluisilla

kiinnityskapp a leiliä (kuva 9i. Tuoli-

kisko kiinnitetään pölkkyyn kiinniruuvattuiin

..tuoliin" vahvalla tammikiilalla (kuva 5). Kaksi
rinnakkaista ratakiskoa, joilla vaunut kulke-

vat, muodostavat raiteen. Kiskonselkien

sisäpintojen väli on r:n päämitta. n. s. raide-
leveys (kuva 3). Ensimäisiin engl. r:hin muo-
dostui siellä tavallisesta karrien pyörävälistä

raideleveydeksi 4' 8 Vs" engl. = 1,4S5 m. Kun
muuallakin oli rakennettu paljon r:itä tätä raide-

leveyttä ja se oli sopiva veturien ja vaunujen ra-

kenteelle, hyväksyttiin se Bernin konferenssissa

1868 yhdysliikenteen helpottamiseksi yleiseksi

kansainväliseksi n o r m a a 1 i r a i d e 1 e v e y-

d e k s i. Arvion mukaan on n. 74<J kaikista

rautateistä normaaliraiteisia. Suurempia raide-

leveyksiä on yleisinä 1,524 m = 5 engl. jalkaa Ve-

näjällä ja Suomessa; 1,600=5^4 engl. jalkaa Ir-

lannissa ja Austraaliassa : 1,67» = 5 '/s engl. jalkaa

Espanjassa, Portugalissa, Intiassa, Argentiinassa
ja Chilessä. Kapeammat raideleveydet ovat yleisinä

1,067 m = 3 V2 engl. jalkaa Norjassa (sitäpaitsi

normaaliraide) . Etelä-Afrikassa, Japanissa ja

siirtomaissa; l.oo m Kreikassa ja Brasiliassa.

Sitäpaitsi on kaikkialla leveä- ja normaalirai-

teisten ratojen ohella varsinkin viimeaikoina pie-

nempää liikettä varten rakennettu paljon ka-
pearaiteisia ja p i k k u r a t o j a. joiden

raideleveys vaihtelee 1.000 ja .500 mm:n välillä.

Tavallisimpia raideleveyksiä ovat 1.000. 750, 600

mm, viimemainittu on päiiasiallisesti tavaran kul-

jetukseen aiottuja yksityisluontoisia . kuten teh-

das-, kenttä- y. m. ratoja varten. — Raiteen mut-
kat (kaarteet 1. käyrät) ovat muodoltaan
ympyränkaaria. jotka laakeammilla tasoitus-
käyrillä yhtyvät suoraan rataan. Kun pitkät

vaunut hyvin vaikeasti kulki-vjil jyrkässä kaar-

teessa, ei kaaren säde saa olla (vaunuista riip-

puen) kovin pieni. S. V. R;llä sen vähin määrä
on 300 m. vaihteissa vielä pienempikin. Käyttä-
mällä vaunuissa ja vetureissa kahta vapaasti
kääntyväksi trukiksi 1. boggiksi (ks. t.) ylidis-

tettyil akseliparia, saadaan este pääasiallisesti

poistetuksi. Kaikissa tapauksissa täytyy raidetta

levittää kaarteissa, jotta laipalliiien vauuunpyörä
(kuvat 10 ja 10 a) vääntyneenäkin mahtuisi siitil

kulkemaan. R a i t e e n 1 e v i t y s on sitä suu-

rempi, kuta jyrkempi kaarre on (S. V. R:illä 20
mm 300 ni:n säteisessä kaarteessa). Kun kai\r-

teessä ulkopuolinen ki.skokaari on pitempi kuin
sisäpuolinen, on vaunun kulkiessa kaarteen liipi

ulkopuoli.sen pyörän kuljettava pitempi matka
kuin sisäpuolisen, ja kun pyörät rautatievau-

nuissa ovat liikkumattomasti kiinni akselissa,

täytyisi ulkopuolisen pyörän luistaa kiskolla,

ellei erotusta saataisi tasatuksi. Tämä saadaan
aikaan käyttämällä hiukan kartiomaisia pyöriä
(kuvat 13 ja 10 a), sillä sen kautta, että raidetta

on levitetty kaarteessa. pää.see vaunu ke.skipakois-

voiman vaikutuksesta työntymään hiukan ulos-

päin, kunnes ulkopuolisen pyörän laippa vastaa

kiskoon ja silloin ulkopuolisen pyörän kosketus-

kehä on suurempi kuin sisäpuolisen ja sen kul-

kema matkakin pitempi. Keskipakoisvoiman vai-

kutuksen takia tulee vaunun kulkiessaan kaar-

taessa olla sisälle 1. kaarteen keskiöön päin kal-

lellaan, sitä enemmän, kuta suuremiii kulku-

nopeus ja pienempi kaarteen säde on. Tätä var-

ten a.setetaan kaarteen ulkopuolinen kisko sisä-

puolista korkeammalle. Tämä kiskonkoho-
tus on S. V. R:illä enintään 72 mm. ulkomai-

silla pik;ijunien radoilla jopa n. 22.t mm. Radan
nousujen taitekohdat, jotka merkitään radan si-

vulle pystytetyillä k a 1 t e v u u s p y I v ä i 1 1 ä

(ks. t.). pyöristetään ])arabelikaaren muotoisilla

vertikaalisilla tasoituskäyrillä.
Raiteen tulee aina olla mahdollisimman tasainen,

ja sitä varten se ainakin kaksi kertaa vuodessa,

syksyllä ja roudan lähdettyä keväällä, tarkis-
tetaan ja tukitaan, s. o. päällyssora tu-

kitaan n. s. t u k k i m i s h ak u i 1 1 a ratapölk-

kyjen alle. kunnes alusta on luja ja raide oi-

kealla korkeudella. .Rata pysyy parhaiten kun-

nossa, jos alussora on hyvin karkeata taikka

murskattua kiveä 1. sepeliä. — Raiteiden haarau-

tumis- ja risteyskohdissa ohjataan vaunu rai-

teelta toiselle vaihteella (ks. t.) . Vaunuja

ja vetureita voidaan, vaikka vain yksitellen, siir-

tää raiteelta toiselle myös kääntö- ja t y ö n t ö-

pöydillä. Kääntöpöydästä ks. t. Työntöpöytä

on myös pyörien varassa ki.skoja pitkin, mutta

raiteiden poikkisuuntaan. liikuteltava lava. jolla

on palanen raidetta. Kun vaunu pysäytetään

sille, voidaan se tyiintää jonkun vieressä olevan

yhdensuuntaisen raiteen kohdalle ja vaunu työntö-

pöydältä kuljettaa tälle. Työntöpöytää käytetään

pääasiallisesti veturi- ja vaunupajoissa ja vari-

koissa.

R:den pysähdyspaikat, joissa rautatieliikenne

liittyy muuhun liikenteeseen, ovat asemia
(ks. t.), pysäkkejä (pienempää liikettä var-

ten) ja pysähdyssiltoja (ainoastaan hen-

kilöliikettä varten). Asemat sijoitetaan tav.

liiketarpeen vaatimusten mukaan liikekeskuksiin.

Harvaan asutuis.sa seuduissa osemien suurimman
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»alin voi miiilriitii veturien vedentarve ja temli'

rien VMigäiliön tilavuus ja yk.^iiraitfisilla railoilla

myös eri .suuntiin kulkevien junien ^ivuutiispaik-

kojen tarve. l.iikennettii varten a-eiiiilla on

liuonprukennuk>et varu.stuk.-ineeii lienkiluliikettii

ja erilaatuiiitu tavuraliikettii varten ivri.

Aseina» sekii r:n kilyttöii varten yk.si taikka

usesinipi »ivuraiile taikka kukonaisia raiderylimiii,

jotka yli<les>il muodostavat ratapihan, vaili-

teineen, merkki ja varmuuslaitteineen: veturi-

talli käänt>i|>öytineon ja ver-itorneineeu : suurem-

milla asemilla sitttpait.si veturien ja vaunujen

kurjaunpajat varu.stuksiiieen. Asemien kohdalla

rnta tehdiiiin vaaka-iiora vähintiiäii .'>I.I0 iii:ii

matkalla u.'«)mpien asemien luona paljoa piteni-

miiltiii sekä mahdollisuuden mukaan suora. Sivu-

raiteiden luku, pituus ja jitrjestys riippuu lii-

kenteen laadusta ja suuruude^tn. Eri suunnilta

tulevat junat pysiihtyvilt mikäli mahdollista eri

puolille asemasiltaa ja kiiyttiiviit eri t ii I o r a i-

teitä, yksi a.-eman liipi menevä raide. n. s. p ä ä-

raide, on aina pidettiivä vapaana pysähtN-mättii

läpikulkevia junia varten. Muutamilla a.'<emilla

iri piiäraiteen sivulla erityi-iii pisimpiäkin junia

varten tarpeeksi pitkiU sivuutusraiteita
ikura II). .Sivuraite<-t ovat vaunujen seisotus-,
laRtauH- ja jilrjestely raiteita, tav.

UHCampia yhdensuiintaii-ia ja kummastakin piiä»-

tiiän vinosti poikittain kulkevalla yhdistysrai-

t«ella ja vaihteilla pUiirniteisiin ylidislyviii, taikka

viuhkamaisesti haarautuvia ja puskuriin
päättyviä pussiraiteita jcukkotavaran,

esim. puutavaran, lastausta varten; myös pisto-
raiteita, jotka syntyvilt siten, etlii sivuraide

pitennetiliin ylidi~lysraiteen vailileen sivu pusku-

riin piUlttyviillil suoralla jatkolla. .^itUpaitsi on
»uuremmilla ratapihoilla joukko erilaatuisin yh-

distys- ja sivuraiteita ja ruideryhmiä vaunujen
juniksi jilrjestelylt varten, n. s. j il r j e s t e I y-

raiteita, jotka voivat muodmtaa yksin tiitU

vorten rakennetun j tt r j e s t e I y p i h a n k i n.

Kaiteiden pienin viUi asemilla on S. V. l{:illii

oyk. 5.» m ja siviiruiteen hy('Hl> Uinen pituus, jolla

vaunuja voi »eiscttaa, luetaan vaihteen n. s,

sakkopaalusta, joka ilmaisee sen paikan,
misi.ä vaiiiteen raiteet ovat vapaata sivuutusta

varten tar|ieeksi kaukana toisi-tuan.

Veturitallit ikiiva 12i rakennetaan tav.

pohjakaavaltaan ympyrii renkaan
muotoisiksi. Ke.skiössä olevan kiiiintii-

piiydän laidalta johtavat raiteet sen

bisii:iu. Tallin $isti.ssii on kiskojen

välissä muurattu kuoppa, n. s. p e s u-

kuoppa, josta veturia pftiisee alta-

päin puhdistaiiiaaii ja tarkastamaan.

\' e s i t o r n i t ovat tav. muurat-

tuja torneja rautaisine vesisUiliöi-

luMMi. joihin vesi |)iimppulaitoksella

nostetaan sieltä vesiposteihin joh-

iletlavaksi tai suoraan veturin ten-

deriiu laskettavaksi. — Keskimäii-

rin radan jokaiselle viidennelle kilo

metrille rakennetaan rata var-
tija tupa ratavartijan lusiinnoksi.

H :den kiiyttoä varten ja liiken-

teen turvaamiseksi on kehittynyt

tarkka, laaja ja monipuolinen mer-
kinantojärjestelmä, ks.

Signaalit. J. C-^n.

liikkuvasta kalustosta ks.

Kantatie v a u n n v. m. erikois-
liideii

\' e t u r

artikkeleita.

I<:deii pääoma-arvosta ei eri maista ole

yhtä täydellisiä tietoja eikä sekään, mitä on tie-

dossa, ole samalta v:lta. Saatavissa olevia tietoja

selostetaan seuraavassa.

Mua
Tiedonanto-

vuosi

Plllloma-nrvo

knikkionn, 1 km kohu
milj. mk. Uih. mk.

Enslanli 1909 33.000 877

Ranska, ptlBradat .... 1910 19.000 407

navalta ISll 9,000 392

Inkarl 1911 4.700 225

Saksa Ifll2 23,0(K) 380

Vpn«i« 1909 18,000 272

Suomi 1913 440 124

Tanska 1912 380 194

Kuntsi 1911 746 167

Norja 1912 * 435 141

BclKia 1911 2.6.')0 615

Eurooppa vht — 138.IKX1 404

YhdvBvallal 1911 lOl.lHKI 2.56

Kanada 1912 8.:U0 1B6

Euroopan ulkop. olevat maat — 170,000 2:io

Yhteensä on eri maiden var.-.iiiaisten rautatei-

den pääoma-arvo v. 1012 arvioitu MOH.OOO milj.

markaksi. Pääoma-arvo ratakiloinetriä kohti Eu-

roopassa la-sketaan lähes •> kertaa niin suureksi

kuin muissa maan-osissa.

I{:dcn I i i k e n n e t u I ok .s i s ta ks. tauluk-

koa : Vertailevia tietoja eräiden
rautateiden 1 i i k e n n e t n 1 o k s i s t a.

li :d e 11 merkitys liikeiinevälineiriä on

eriiioniiiisen tärkeä. Maanteihin iiähilen niillä on

ensiksikin se etu. eitä ne tekeviit iiiaiidoUisi-ksi

suurenmoiseniiiian joiikkokuljeluk.sen. jo.sta taas

on seurauksella, että kuljetus tulee sam:illa hiio-

keainniaksi. Vesiteiden kanssa ne eivät tosin

näissä kohdin yleensä voi kilpailla, mutta huo-

mattava on, että juuri r:t ovat tuntuvasti vai-

kuttaneet laivojen kuljet iisinak.sujen aleneiiiiseen.

Sekä vesi- ettil maanteistii r:t vievät voiton

siinä, että niillil kulkunopeus on suurempi. Suu-

rempaan nopeuteen liittyy useammat kuljetus-

tilaisuudet, sangon suuri täsmällisyys ja mel-

koinen kuljetuksen lurvallisuuB sekii henkilöihin

että tjivaroihin nähden. Lisäksi tulee, että kul-

jetus voidaan pareiiimiii sovelluttaa tavarain eri-

koisen laadun inukaan ja siiureniiiiassa niäilrässä

kuin ennen ottaa liiiomioon matktistajain muka
vmiM ; lässii suhteessa laiviiliikeiine kuitenkin
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voi hyvästi kilpailin r :deu kanssa. Tärkeätä on
myöskin rautatieliikenteen keskeytymättömyys

;

jos kohta häiriöitä voikin tapahtua, niin ne ovat

lyhytaikaisempia ja harvinaisempia kuin sisä-

vesillä ja maanteillä sattuvat. R:t eivät kuiten-

kaan ole tehneet muita liikennevälineitä tarpeet-

tomiksi : päinvastoin. lisäämällä yleistä liikenne-

tarvetta enemmän kuin mikään muu liikenne-

väline, ne ovat vilkastuttaneet erityisesti laiva-

liikennettä.

Tekemällä ihmiset ja tavarat entistä liikku-

vammiksi r:t ovat vaikuttaneet muUistavasti

sekä taloudellisessa, yhteiskunnallisessa, valtiol-

lisessa että sotilaallisessa suhteessa : ne ovat

m. m. huojentaneet ja helpottaneet tuotantopro-

.sessia. avanneet uusia menekkitilaisuuksia ja si-

ten vaikuttaneet tuotannon laajenemiseen, ta-

soittaneet työpalkkoja ja tavarain hintoja, teh-

neet mahdolliseksi saada tarpeet paremmin, huo-

keammin, monipuolisemmin ja säännöllisemmin
tyydytetyiksi, vaikuttaneet kohottavasti työväen

elinkantaan ja varsinkin sen asunto-olojen paran-

tumiseen suurkaupungeissa ja teollisuuskeskuk-

sissa, koska ne ovat helpottaneet asuntojen si-

joittamista kauemmaksi työpaikoilta: helpotta-

malla matkustaja- ja tiedonantoliikennettä ne
ovat vaikuttaneet myöskin kansansivistyksen, tie-

teiden ja taiteiden kehitykseen, kansallisten,

maakunnallisten ja paikallisten ennakkoluulojen

sekä säätyerotusten häviämiseen, kansallisen

yhteenkuuluvaisuustunnon vahvistumiseen: r:den

sotilaallinen merkitys on etupäässä siinä, että

niiden avulla käy mahdolliseksi suurten sota-

joukkojen nopeampi kuljetus ja keskitys, sota-

la ravintotarpeitten pikaisempi saanti, sairai-

den ja haavoitettujen helpompi poisvienti, j. n. e.

J. F.

Vrt. Suomen rautatiet sekä r:itä kos-

kevia lukuisia erikoisartikkeleita.

[RöU, ..Enzyklopädie des gesamten Eisenbahn-

wesens" (7 os.. 1890-9.5), v. Wiber. ..Schule des

Eisenbahnwesens" (4:s pain. 188.5).]

Bautatlehakkuu. Ratapölkkyjen ja polttopui-

den tarpeen Suomen valtionrautateillä yhä kas-

vaessa ja niiden saannin turvaamiseksi ehdotti

rautatiehallitus 1897 metsähallitukselle, että se

vuosittain saisi kruununmetsistä ostaa niitä käy-

pään hintaan. Kun senaatin asettama komitea
(mietintö v:lta 1901). metsähallituksen eräillä

hoitoalueilla toimeenpanemien koehakkausten no-

jalla, katsoi tällaisen menettelyn edulliseksi niin-

hyvin rautateille, jotka siten saavat turvatuksi

osan vuotuisesta polttopuiden ja järeämmän puu-
tavaran tarpeestansa yhtä halvalla, jopa usein

halvemmallakin kuin yksityisten hankkijain
kautta, kuin myös kruunun met.sätaloudelle, koska
voimaperäisemmän metsänhoidon toimeenpano
osassa kruununmetsiä sen kautta käy mahdolli-

seksi, määräsi senaatti 1902. että säännöllinen
\"uotuinen poltto- y. m, puutavarain hakkuu rauta-

teitten tarpeeksi oli järjestettävä sopivasti sijait-

sevissa kruununmetsissä. Nämä hakkuut käyvät
senjälkeen r:n nimellä. O. Lth.

Rautatiehallitus on meillä nimenä oikea-staan

Suomen valtionrautateiden hallituksella,

eikä ilman syj-tä. sillä yksityisradat ovat velvol-

liset useissa asioissa noudattamaan samoja mää-
räyksiä, mitkä valtionrautateillä ovat voimassa.
Rautatiehallitukseen kuuluu nvkvisen. toukok.

7 p. 1903 annetun asetuksen mukaan päätireh-
tööri. korkeimpana päällikkönä, ja neljä tireh-

tööriä, jotka samalla johtavat kukin eri osas-

toaan : toimisto-, liikenne-, rata- ja konetirehtöö-
rit. Hallitus käsittelee asioita joko täysi-istun-

noissa, joihin kaikki tirehtöörit ottavat osaa, tai

ratkaistaan ne asianomai.sen tirehtöörin erityis-

esittelyi.ssä päätirehtöörille. Huomattavin seikka,

minkä puole.sta r. meillä eroaa muista keskus-
hallituksista, on se, että sillä on oma tilientarkas-

tuslaitos (kontroUikonttori ja reviisorit), joka
käy ensin läpi kaikki tilit, ennenkuin ne lähe-

tetään yleiseen revisionikonttoriin. R. on senaa-
tin talousosaston ja lähinnä sen kulkulaitostoi-

mituskunnan alainen.

Moniaissa maissa ei ole yhteistä rautatiehalli-

tusta, vaan ainoa.staan meidän piirihallituksia

muistuttavat paikalliset virastot, joita suoraan
johdetaan asianomaisesta ministeriöstä.

./. H. K.
Bautatiejoukot, rautateiden rakentamista, lii-

kennöimistä tai niiden hävittämistä varten sodan
aikana asetetut joukot. Niihin kuuluu rautatie-

insinöörejä, rautatietyömiehiä y. m. s. Sotilas-

joukkoina ne otti ensin käj-täntöön Mac Clellan

Yhdysvaltain sisällisessä sodassa 1865. R. jae-

taan komppanioihin ja pataljooniin, il. v. H.
Rautatiejuna ks. Juna.
Bautatlekilometri. Paitsi suorana mittayksik-

könä rautateiden eri pituusseikkoja määrättäessä
(ks. Rautatie yksiköt) käytetään kilomet-

riä mittana useissa eri yhdistyksissä rautatielii-

kenteessä esiintyvien suureiden esittämiseen. Ve-

turien kulkua mitataan veturikilometreillä (har-

vemmin veturien akselikilometreilläl, s. o. mää-
rätään, kuinka monta km:iä veturi kaikkiaan on
määrätyssä ajassa kulkenut, ja lasketaan tässä

1 tunti veturien toimintaa vaihtopalveluksessa

tavallisesti 10 km :ksi. Vaunujen kulkua mita-

taan vaunu-km :illä ja vielä yleisemmin ja tar-

kemmin vaununakseli-km:illä. tavarankuljetusta

tonni-km :illä (netto- ja brutto-, viimemainitulla

mitalla silloin, kun vaunun painosta kutakin
akselia kohti tuleva osa otetaan laskussa myös
huomioon) ja matkustajain kuljetusta henkilö-

km:illä iks. t.l. J. H. K.
Rautatiekisko ks. Rautatie.
Rautatiekongressit iks. Kongressi). Rau-

tateiden valtava kehitys sekä tekniikan että lii-

kenteen ja hallinnon puolesta saattoi jo aikaiseen

kutsumaan kokoon kansainvälisiä kokouksia,

joissa vaihdettiin kokemuksia ja keskusteltiin yhä
nousevista uusista kysymyksistä. Vähitellen on

näistä sukeutunut varsinainen r :n sarja, pysy-

vine toimikuntineen ja useilla kielillä ilmes-

tyvine aikakauskirjoineen (v:sta 1887 alkaen).
— Ensi yrityksenä varsinaisessa kansainväli-

sessä sarjassa pidetään Pariisissa 1878 pidettyä

edustajakokousta, jossa tehtiin tärkeitä päätök-

siä varsinkin yhdysliikenteestä, kansainvälisestä

rautatietilastosta ja tariffeista. Senjälkeen pi-

detyistä kongresseista mainittakoon Bernissä 1910

pidetty, jossa oli edustajia kaikista sivistys-

maista, yhteensä 1,415. Tämän jälkeinen kong-

ressi aiottiin pitää Berliinissä 1915.

Rautatiekoulut. Kun rautatie tarvitsee omaa
erityistä tarvettaan varten ammattitaitoista vä-

keä eikä yleisten koulujen antama valmistus aina

ole riittävä tai asianmukainen, on useissa sivis-
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l\»mai!-^a t*bty vritrksiii VlU:iIlai^t<>ll rBiitatie-

k.' .1 ; r'.\ iHTU!>tuius<^si. vaikka tämä koululaji ei

> -kAQUt uikrin vakaantuneita muotoja.
^ 1 raututiekorkeakuuluju uiainitaan vain
k>k»i iPietariiD 1S2:! ja Mo^ktvaau 1896 peruste-

tut opistot kulkulaitosinsinötirejä varten), mutta
Diooissa teknillLsis-su korkeakouluissa on tStä tar-

koittavia osa.<tOja. jotapaitfii suoraltaan liikenne-

asioistakin pidetään monien maiden yliopistoissa

ja kauppakorkeakouluissa luentoja ja annetaan
opetusta. Kautatiekeskikouluja on toimessa useissa

maissa (Itivallassa tapahtui 1910 perinpohjainen
uudistus ntiden koulujen alallai ja nykyään
iI915i on hankkeissa oppikoulun lukioluokkia

vastaava liikenneopisto meilllLkin. Toistaiseksi on
ti&lll olemansa va>ta 1 vuotiset ..liikenneosaston

oppikurssit" (Helsingissä) virkamiesharjoitteli-

joita varten, v:sta 19i:! alkaen. Alempia r:ja,

erittiin liikenne-, rata- ja kone<^sastoja varten,

on olemassa varsin yleise.sti; meillä liikenneosas-

ton virkamiooppikurssien rinnalla pidetään myös
kursseja konduktöjirikokelaita varten (3-kuukau-

tisia) ja alempia |>alvelijakurs8eja (1-kuukauti-

sia). Sitäpaitsi on jo pitemmän aikaa ollut ole-

massa erityiset kurssit veturimieskokelaita var-

ten. Näiden edeltäjänä voinee pitää n. s. rauta-

tien iltakoulua, joka avattiin Helsinpissä huh-
tik. 10 p ISfi'- J. B. K.
Raatatiekuiiingas, henkilö, joka Pohjois-Ame-

riikassa hankkimalla käsiinsä rautatieosakkefden
enemmi-tön on maäriiäjänä rautatiepolitiikassa

iJay Gould. Iluntington. Stanford, Vanderbildt,
Harrimam.
Bautatielautta ks. Junalautta.
Bautatieliikenne (ruots. jiirnvnggtrafxk),

rautatien käyttö tarkoitukseensa, s. o. kuljetus-

ja iinlt.iin niyiis tiedonantoliikenteeseen (rauta-

tien sähkulennätini. Rautatiellä voidaan jo sen

rakennusaikana sallia työjunain välillä liikenne-

junain käyttöä, ja sanotaan rautatien silloin

olevan avattuna väliaikaiselle liikenteelle;

tien valmistuttua ja määrätyn tarkastuksen jäl-

keen. joH.sa tutkitaan. täyttiUlkö uusi tie mää-
rityt vaatimukset kuljetuskykyyn ja liikenne-

turvallisuuteen nähden, avataan tie yleiselle
liikenteelle, jolloin se .Suomessa myös, jos tie on
valtion, siirtyy rautatii-liallituksen haltuun.

Paitsi omaa. paikallis ja kaukoliikennettä, välit-

tivät meillä valtionrautatiet myös yhdyslii-
kennettä, ks. Rautateiden yhdys-
liikenne. J. II. K.

Bantatielaäkäri huolehtii rautateiden palve-

lukAeAsa olevan henkilökunnan ja osittain myös-
kin heidän perheidensä sairaanhoidosta, ja val-

voo henkilökunnalle kuuluvain asuntojen y. m.
terveydenhoidollisia oloja sekä on m. m. velvol-

linen ruutatieonnettomuuk^-ien sattuessa anta-
makin apuansa. Tätä varten on rautatieverk-

komme jaettu lukuisiin r. -piireihin-. r:t nimit-
tlA virkoihinsa senaatti rautatiehallituksen eh-

dotukae«ta.

Bautatienaaamaaja. Suomen neljännen ylei-

nen kirkolli^k' koiiksen esityksestä on helniik.

13 p. 1902 annetulla Keis. senaatin kirjelmällä
mUrltty, että .Suomen valtion rautatiet ovat
jaattavat nt-ljään piiriin, joista kullakin on oleva
oma r. virkamiehintön ja henkilökunnan sieliin-

boitria varten E. K-a.
RautatieoDDCttomuudet, rautatieliikenteessä

tapoiituvat aineelliset vahin>;ot ja ihmisiä kohtaa-
vat tapaturmat. Ne jaetaan kansainvälisessii

tilastossa 11 paikkansa puolesta ai asemain välillä

ja 1>) ratapihoilla tai asemilla tapahtuviin; 2)

laatun.sa puolesta a) raiteelta suistumisiin, b) yh-
teentörmäyksiin ja e) muihin tapaturmiin ; 3)

syynsii puolesta ovat ne: a) ilman omaa .syyttä

kohdanneita ja b) onui.sta varomattomuudesta joh-

tuvia, johon myös itsemurhat ja itsennirhayrityk

set luetaan; 4) tapaturman kohtaamiin ihmisiin

nähden sellaisiin, jotka ovat kohdanneet a) mat-
kustajia, b) rautatieläisiä ja c) syrjäisiä henki-

löitä; 5) ihmisiä kohdanneiden tapaturniain seu

rausten puolesta sellaisia, joista on seurannut
a) kuolema ja b) loukkaantuminen.

Miljoonaa junakilometriä kohti on sattunut
ihmisiin kohdistuvia rautatieonnettomuuksia :

Uatlmstajia kuollut . . . .

Suomen Ruotsin

valtionrautateillä

1911 1912 1913 1912 1913

o,« 0.» 0.M 0<> 0*
loukkaanlDnut . (l,»i «,n 1.» 0,TJ n.M

Rautatieläisiä kuollut . . 0,3 0,» o,«. l.u Ojn
„ loukkaantunut . Ij» 1,M 1,71 *M h,„

Muita henkilUiia k-uollut . . SjM 2,» ijn ».a 2«
„ . loukkaantunut •2ji I,M 2,14 fi,i« h.m

Yhteensä kuollut 4,it Xr, ,;«. 3 7»

. loukkaantunut . . 4..1 *m i),« 11.KI Ux
(Ituotsin rautateiden tapaturmatilasto ei ota

.sarekkeihinsa itsemurhia, joita ylläolevissa Suo-
mea koskevissa luvuissa on runsa.s osa.)

V:sta 1862 v:n 1913 loppuun on Suomen val-

tionrautateillä sattunut 1,965 sellaista onnetto-
muutta, missä ihmisiä on kuollut tai loukkaan-
tunut; kun moni tapaturma on koskenut useam-
pia, on näissä kuollut kaikkiaan 1.049 ja louk-

k:uintunut 1,021 henkeä. Huomattavin näistä oli

Pitäjänmäen (Sockenhakan) a.seman lähellä ke-

säk. 13 p. 1910 sattunut kahden junan yhteen-
törmäys, jossa 4 matkustajaa .sai surmansa sekä
14 matkustajaa ja 3 junamiehistöön kuuluvaa
loukkaantui. J. 77. K.
RautatiepatalJoona ks. K a u t a t i e j o u k o t.

Bautatiepiletti ks. Piletti.
Bautatiepoliisi valvoo varsinkin niissä maissa,

joissa rautatiet enimmäkseen ovat yksityisten hal-

lussa, valtion puolesta liikenneturvallisuutta

rautateillä. Suomessa on yksityisradoilla valtion

puolesta tarkastajat, jotka tekevät toiminnastaan
vuosittain tiliä tie- ja vesirakennusten ylilialli-

lukselle. Valtionrautatiet ovat meillä tällaisesta

valvonna.sta kokonaan vapaat, paitsi mitä niillä

yleensä ylemmät virkamiehet valvovat alempien
toimintaa. J. II. K.

Bautatiepolitlikka (ks. Politiikka), laa-

jemmas.>,a nierkitykse.ssä kaikki ne toimenpiteet,

jotka tarkoittavat kokonaisen maan tai jonkun
alueen sivistyksellisten, taloudellisten, puolustus-,

ulkopoliittisten y. m, suhteiden edistämistä rauta-

teiden avulla, ahtaammassa merkityksessä rauta-
tielaitoksen sisäistä hallitustoimintaa tarkoittava
ohjailu.

Ulkopolitiikan suhde rautateihin ilmenee esim.
Htratepiston ratain huoltamisessa ja siinä, että

sodan kannalta tärkeitä yksityisratoja koetetaan
estää joul limasta ulkomaalaisten osakkeenomista-
jain haltuun. Sisäpolitiikan suhde rautateihin



Rautatie 1.

Rautatienrakennus.

1—2. Ensimiiiset ruidesovituk^et KiiKlannissn.

0. Helsingin
rnitioteiden

kisko.

4. S. V. R:n
30 kfc:n

kisko.

3. S. V. R:n raide.

ö. Tuolikisko ja sen

kiinnitvs.
7. S. V. ll:n

9. Kiskon kiinnitys .'!() kp:n kis-

rantaiseen rata-

pölkkyyn.
kon jatko-

kiskot.

a. S. ^. IV.n 30 kjr:n kiskon jatko.

'n'

r

i.
I

f

3-

fl^nfj
_s.*s *i

10a. Kaiteen levitys ja kiskon
kohotus kaarteessa.

~^
10. Kaiteen levitvs' kaarteessa. ^ »i

S. S. V. R:n 30 kg:n
'

- f~=^^[£T - |!

kiskon aluslevy. "'" ^ "'^'
l-EQ

1 1 . Raiteiden ylulis-

tehniä.

12. ^'eturitallin ja vesi

tornin pohjakuva. 13. Yaununakseli raiteella.

a 1

V a - C

ffO.th' * i,7h • 0.65

a— d. Xormaaliprofiileja, a hiekkamaaleikkaus, b savimaaleikkaus, c kallioleikkaus, d pengertiiyte.



Rautatie II.

Rnutntievnunu.

S. V. R;u salonkivaunu.

ICuui^diluiuuiiu iiiiiliiiuiilliseKsa jumissa.

Makuuvaunu kaniiainvaiUissfi yöjunJHHa.

o0^1^

r^

11-

i|J|
IMMH^HHI . ^ ^

Vaunujen yhteensovitus kansainvälisissä liijji-

kuljettavissa junissa.

ii.J -liP^
S. V. tLa «alonki vaunun pohjakaava.

Ameriikkulaiscn makuuvaunun sisustus I'ull-

nianin jhrjesteliiiiin iimkaun.
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esiintyy miltei lukemattomissa muodoissa: jo

suuiiiiittelussa tulevat valtiolliset, kansalliset, hai-

liiuuiUiset ja taloudelliset seikat huomioon; edel-

leen radan omistusseikoissa (valtion- tai yksityis-

radat), hallintojiirjestelmässä j. n. e., puluimat-
takaan itj^e liikennöimisessä kysymykseen tule-

vistil määräyksistii. tariffipolitiikasta y. m. s.

R:n vaiheet tiiyttiivät suurimman osan rauta-

tie-, jopa melkoisen osan valtioiden uusinta
yleistä historiaa. Erittäin huomattavia tällä

alalla ovat nimet Friedrich List, Bismarck ja

Witte sekä Etelä-Afrikasta Cecil Rhodes : taval-

laan myös erinäiset .\meriikan ..rautatiekunin-

kaat", esim. Jay Gould ja Harriman. Meillä on
J. \'. Snellman tälläkin alalla tehnyt pysyväi-
sesti muistettavaa jälkeä, hän kun tajusi jo 1850-

luvuUa täydellisesti, mikä merkitys rautateillä

oli oleva, ja osoitti ihmeteltävän kaukonäköise.sti,

miten maamme rautateistöu pääosat olisivat suun-
nattavat. (Kartta Snellmanin 1850-luvulla suun-
nittelemasta rautatieverkosta teoksessa „Suomen
Valtionrautatiet 1862-1 912. I" (1912) siv. 15.)

Eri maiden r:n tuloksena on ollut se. että

Englanti (emämaassa) vielä noudattaa yksityis-

ratajärjestelmää, samoin kuin Pohjois-Amerii-
kan Yhdysvallat : Ranskassa on, paitsi valtion

ratoja, muodostunut omituinen valtiosta suuresti

riippuvien laajain monopoliyhtiöiden järjes-

telmä; Saksassa. Itävalta-Unkarissa. Sveitsissä,

Tanskassa. Italiassa, .lapanissa y. m. on nyttem-
min enimmäkseen valtionratoja, isoksi osaksi

myös Venäjällä. Ruotsi on n. s. sekajärjes-

telmän kannalla, jolla tavallaan myös Ranska ja

Venäjä ovat. Suomessa oltiin Helsingin-Hämeen-
linnan rautatien valmistuttua epävarmoja siitä.

onko valtion- vai yksityisratajärjestelmä täällä

sopivampi. Tätä epätietoisuutta kesti toistakym-
nientii vuotta, kunnes v:sta 1875 alkaen valtion-

ratajärjestelmä meillä pääsi ratkaisevasti voi-

tolle. [Kyösti .Järvinen. ..Liikenne ja liikenne-

politikka" (1911). jossa myös osoituksia alaa kos-

kevaan laajaan kirjallisuuteen.] J. H. K.
Rautatiepostitoimitus, rautatieasemilla toi-

miva eriarvoinen postiosasto. Jo rautatien alku-

aikoina luotiin huomio siihen, kuinka tärkeä
paikka kirjeiden vastaanotolle ja saapuneen pos-

tin jakelemiselle rautatieasema oli. ja rautatie-

päällikön kirjeessä n :o 2 vilt.a 187o järjestet-

tiin jonkunlaiset postin tehtävät niillekin ase-

mille, missä varsinaista postitoimitusta ei ollut:

asemapäällikön tuli ottaa vastaan postivaunusta
asemalle osoitettu posti, leimata postilähetyksissä
olevat leimaamattomat postimerkit aseman lei-

malla ja jaella posti. Nykyään on postitoimitus
kaikilla asemilla, paitsi semmoisilla, missä posti-

liikkeen suuriuiden vuoksi sillä on erityinen huo-

neisto lähellä asemaa ja samalla erityinen hoi-

taja, j. H. K.
Rautatierakennus ks. R a n t a t i e.

Bautatieravintola (ruots. aikaisemmin järn-

vägsbuffet. nyk. -restauration). erinäisillä rauta-

tieasemilla oleva ruokailupaikka matkustajia var-

ten. Se on pidettävä avoinna yleensä samoina
.aikoina kuin asemain odotussalit, ainakin kaik-

kien matkustajia kuljettavain junain. myös yli-

määräisten, aikana. Isommilla asemilla on erit-

täin III ja I & II luokan ravintola, ja on niissä

noudatettava virallisesti vahvistettua, näkyvissä
olevaa taksaa. Väki- ja mallasjuomien myjn-

ni.stä näissä on aikojen kuluessa monia mäii-

räyksiä annettu. Vlei.söä varten painatetuissa
aikatauluissa ovat ne asemat, joilla r. on. erityi-

sellä merkillä varustetut. ,/. //. K.
Rautatiesilta ks. Silta.
Rautatietariffi (ks. Tariffi), se maksu ja

ne ehdot, joilla rautatie ottaa kuljetuksia toimit-
taak.seeu. Kuljetuksen laadun kannalta erotetaan
matkustaja-, matkatavara-, paketti-
ja t a V a r a n k u 1 j e t u s t a r i f f e j a, vie-

läpä näistä alajaksoja kuten halko-, malmi-
tariffeja j. n. e. Itse tariffin laadun mu-
kaan näkee vielä erotettuina paikallis,
läpikulku-, yhdysliikenne- y. m.
tariffeja, jotapaitsi on olemassa huojennus-
tariffeja joillekin tavaralajeille, talvisata-
miin menevästä tavara.sta j. n. e. Tariffin yhte-
näisyyteen nähden voi olla tariffeja ilman etäi-

.syyshuojennusta, sitä enemmän tiii vähemmän
myöntäviä, v y ö h y k e t a r i f f e j a. katko-
tariffeja (esim. yhdysliikenteessä eri rauta-
teiden kesken, kun molempien teiden osalta las-

ketaan maksut erittäin tai. kuten Unkarissa on
raatkustajatariffin laita, matkasta pääkaupungin
toiselle puolelle lasketaan etäisyyshuojennus taas
erittäin) j. n. e. Myös on kuljetusten suuntaami-
seksi nimenomaan jonnekin vientisatamaan t. m. s.

ulkomailla järjestetty monenlaisia. yleisistä

tariffinlaskuperusteista poikkeavia differentsiaali-

1. erotustariffeja, joissa korotuksia ja huojen-
nuksia tarkoitusperäisesti järjestellään. •— Ta-
riffin määrää useinkin rautatienhallinto (tai

yleensä se rautatie, jonka tariffeja jotkut myö-
liemmin rakennetut, siihen liittyvät pikkuradat
ovat sitoutuneet noudattamaan), mutta sen vah-
vistaminen on tav. valtiovallan asia.

Tariffit ovat kehittyneet niistä maksuista j;i

määräyksistä, mitkä rautatien alkuaikana olivat

käytännössä maakuljetuksessa. Kuljetusmaksuja
on aikojen kuluessa, varsinkin 1890-luvulle

saakka, yleensä kaikkialla suuresti alennettu.

Paitsi muita näkökohtia on tähän monin paikoin
vaikuttanut myös kilpailu, joka eri rautatie-

yhtiöiden kesken toisinaan (Ameriikassa varsin-

kin) on kiihtynyt oikeaksi tariffisodaksi.

Tariffin muodostamisessa erotetaan muodolli-

nen ja aineellinen puoli. Edelliseen kuuluvat —
ottaaksemme esimerkit tavaratariffien alalta —
määräyk.set siitä, mitä esineitä rautatie ei voi

ottaa kuljettaakseen, miten on otettava huomioon
kuljetuksen nopeus, varmuus ja m.atkan pituus

ja tältä muodolliselta kannalta tullaan siihen,

että tariffi muodostetaan joko tavaran arvon,

sen vaatiman tilan, vyöhykkeiden tai sekajärjes-

telmän mukaan. Tariffin muodostamisen aineel-

linen puoli ottaa huomioon nimenomaan sen.

kuinka korkeita tariffien tulee olla, ja tulee

siinä katsannossa tarkattavaksi rautatien omat
kustannukset määrätystä kuljetuslajista. mikäli

ne ovat laskettavissa, ja paljonko rautatien sen

lisäksi tulee eri kuljetuslaaduista saada kohtuul-

lista liikevoittoa.

Suomen valtionrautateillä (yksityisradat meillä

yleensä seuraavat samoja määräyksiä) eivät ta-

riffit alkujaankaan olleet korkeat. Mutta kun
mitään etäisyyshuojennuksia ei ollut, tulivat ne
kuitenkin sangen tuntuviksi pitkillä matkoilla,

jonka vuoksi tariffinuudistuksissa tätä seikkaa

on yhä enemmän ruvettu pitämään silmällä, niin
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rllä nyt, v:n ISOT liikennt^hjesiiiinuön miikutm. i

myönnrUUin sekä matktistajaiii ettii tararun kul-

Jetuks4^«sa huojeuuu«ta ö(> kni:n etikUyydpstä

alkaen, aikaapa huojenuus '>:unen ja G;iiiieii

rahtiluokan tararaxta jo 20 km: n etiiisyydt^tii. i

Ralititavara jaetiutn meillä riihdiiilaskemispn

puoIe>ta (> luokkaan, joista 1 .sessii mnkse- I

taan 100 k^:lta 2 penniä km:ltu. 2 :!>^s«a l.i (ien.

niä. 3;nnes.>a 1 p.. '(:uuesMi 0.«» sekä .'>
: niiesi.ä

ja fimoe^Sii O.n penniä. 1 :.seen luokkaan luetaim

'%'äkijuomat. arvokkaammat viuitetus-. puu- y. ni.

teollisuuden tuotteet, kalliimmat siirtomaantava

rat j. n. e.: 2:seen luokkaan kalliimmat raaka-

aineet (villa, nahka, ulkomaiset puulajit, raaka-

.sokeri), useat kemialliset aineet, mallasjuomat,

rautateokset. paperi •— paitsi halvempia laa-

tuja — , painotuotteet j. n. e.; :?:nteen luokkaan
jauhot, rj-ynit, maltaat, leivokset, puutarhatuot-

teet: hamppu, pellava, puuvilla, vanu. niini,

yksinkertaiset huonekalut, käsin tehdyt kutema-
teokset, levysepänteokset. karkea huopa: petroli,

lysoli. öljyvernissa, puuetikka. kasvivoi. suopa.

lipeä, melassi : dynamokoneet j. n. e.: 4:nteen

luokkaan m. m. vilja, siemenet, marjat: maito.

VOI, juusto, liha, kalat: heinät, oljet ipurista-

inatt<Mnatl, parkkialueet: maanviljelys- ja mei-

jerikalut: tappurat, lumput, asfalttihuopa: se-'

mentti ja betoniteokset : aluna. Chile-salpietari.

liitu: fajanssiteokset. kaakelit, raaka lasi: yk-

.sinkertaiset ja rakennus-puuteokset. lankaruUat

:

rnutalanka. läkkipelti: nafta, masut. Näistä

rahtiluokista myönnetään, paitsi etäisyyshuojen-

unsta. vielä erityistä paljottaishuojennusta. 2-0

tuhannen kilon lähetyksestä 10% ja yli O I

tuh. kilon lähetyksestä 25<7o. M. m. voin. i

kerman ja eläväin jäätyneiden kalain kulje-

tuksefita on sitäpaitsi erityisiii huojennuksia.

Viidenteen ja kuudenteen rahtiluokkaan kuuluu
aincaxtnan vähintään O tuh. kilon lähetyksinä

erinäisiä raskaita ja hyvin halpoja tavaralaatuja : i

jos niitä pienempinä lähetyksinä pannaan mene-
^

mään. lasketaan rahti 4:nnen luokan mukaan.
Muuttotavarasta, ajoneuvoista ja veneistä, ka-

loista, elävistä eläimistä, pileteillä kuljetetusta

maidosta y. m. ja liikkuvasta rautatiekalastosta

on »itlpaitsi eri tariffit, kookkaa.sta ja pikatava-

ranta m.' 't'ikset. Sotila.stavarasta on eri-

tyiset t. — Pai a u s r a h t i j ä r-

je^telita.i 'n-t:ian Suomen r:ei8sa huomioon
vain palautettavain tyhjäin astiain. vaununpcit-
teiden ja eläinten kiinnittimien suhteen, joita

kuljetetaan .") pennin siHäHnkirjoitusmak.susta.

(.Suomen vnltinnrniitateiilen liikenneohje.siUinti) ja

tAvnranluokitustaulu. vahvistetut tammik. 21 p.

!897 liitteineen ja tariffi- y. m. tauluineen,

kikattaen lokak. 1 p:äAn 1014 saakka tehdyt muu-
inknet (1014>. on saatavana asemilta.) [Emil
Bank. „Das EiKenhnhntarifneften" (180.5).

j

J. n. K.
BantatietilaEto, tilaatolljnen esitys rautatien

radn-fi r"ikfn'i'i«[i;i;i'>iii:T.t i kaliiHtosta. junaliik-

ke<- '1. menoilta, henkilii-

kur ' ja turvuuslaitoksisla.

tap:iluniii-Ui j. 11. I'. iii.iiirätyltä ajanjaksolta

(meillä kalenteri-, ulkomailla monin paikoin
tinamuiivuixleltai. .lo rantatien alkuaikoina huo-

mattiin, miten lärkeiit» on junain kulkua jUrjes-

tettäeaaä, uulta liikkuvaa kaluittoa hankittaessa.
kuljetucmakkujn määrättäenaä y. tn. saada tarkat

tihi^tolli.set tieilot rautatiestä ja sen liikenteestä

sekä tultiin pian huomaamaan, miten paljon

näillä titnloilla on yleistäkin merkitystä. V:n
1S,">.') k.xnsainvälisessä tilastokongresslssa Parii-

si.»sa ja useissa seuraavissa käsiteltiin myö.skin

kysymystä kansainvälisestä rautatietilastosta.

jonka toimeensaanti oli kumminkin vaikea, kun
kussakin maassa haluttiin jatkaa tilaston tekoa

omien tapain ja Vitatimusten mukaan. Vasta 1876

lliulapestis,sji pidetty konfrressi lopullisesti piUitti

ryhtyä toimiin kansainvälisen tilaston aikaan-

-juuniseksi ja llaapissa 1877-81 toiminut valio-

kunta esitti tähän tarkoitukseen 28S-sarekkeisen

kaavan, jota Suomessa vielä ranskankielisessä

supistelmassn noudatetaan. U.seissa muissa nuiissa

on käynyt mahdottomaksi ant«a tämän kaavan
mukaisia tietoja: ne monet maat ja rautatiet,

jotka kuuluvat yhdistykseen ..Verein deutscher

Ei.senhahnvervvaltunfren" (m. m. jotkut venäläi-

set rautatiet), antavat tämän yhdistyksen julkai-

sussa vuosittain yhtenäiset tie<lot oloistaan.

Suomen valtionrautateille perustettiin tilasto-

konttori väliaikaisella määräyksellä jouluk. 2:i

p:Itä 1860 ja asetettiin vakinaiselle kannalle tou-

kok. 18 p:nä 1872 annetulla johtosäännöllä.

J. II. K.

Rautatievaihde ks. Vaihde.
Rautatievaunu, erilaisia kuljetusneuvoja ih-

misten, matka- y. m. tavarain ja postilähetysten

kuljettamista varten rautateillä. Kaikissa r:issa

voidaan yleensä erottaa 2 osaa: aluskeliys ja

päällysrakenne 1. kori 1. koppa. Edellisen tehtävänä
on antaa riittävä tuki kopalle, välittää piii-

non siirtyminen akseleille, pitää nämä oikeas.sa

ascma-ssa sekä ott.ia vasta;iu puskin- ja vetolaitok-

sissa (ks. t.) vaikuttavat voimat sekä sysäykset.

.-MiLskehyksen yhteyteen on vielä sovitettu jarru-

laitokset sekä valaistukseen ja lämmitykseen kuu-

luvia laitteita. .Muskehys on tav. tehty valssa-

tuista kuviorautapalkeista. joista pitkiin sivupalk-

keihin on 2- ja 3-akselisissa vaunuissa kiinnitetty

jousikonsolit. sarviraudat ja koppaa kannattavat

konsolit. 4-6 akselisista ks. B o fr g i. Aluskeliyksen

päissä oleviin poikittaisiin puskinpalkkeiliin on

kiinnitetty puskimet ja niiden keskellä on veto-

tnnfron ohjaushulkki. Sivupalkit ovat useisti

kolidin yhdistetyt poikkipalkeilla, joiden keski-

vaiheilla kulkevat vielä 2 pitkittäistä, tav. hei-

kompaa palkkia. Kaikki palkit ovat kulmarauto-

jen ja -levyjen avulla liitetyt niittaamalla suora-

kulmaisesti toisiinsa. Matkustajavaunuissa käy-

tetilän u.sein aluskehyksessä puuta rautapalkkien

kanssa rinnakkain, jott.a aluskehys ja puinen

koppa sa.adaaii lähemmin toisiinsa liitetyiksi ja

vaunun kulku myöskin pehmeämmäksi. .\mer.

r:jen aluskehykset ovat niissä käytet}'n keskei-

sen piiskimen mukaan rakennetut siten, että mo-
lemmat pitkittäiset pääkannattajat ovat keskellä

selkärangan tapaan ja niihin on liitetty liuijat

valuteräksiset päätykappaleet, joihin on yhteen

valettu .sekä puskin- että keskiöpoikkipalkit.

\'auiiukopan rakenne on hyvin vailitelevainen

riippuen siitä, mihin tarkoitukseen vaunu on ai-

ottu. Tav. se on tehty puusta, erikoistavaravau-

nuissa toisinaan rauda.sta. .Ameriikassa on ru-

vettu kilyttämään molemmista päistä erikoisesti

vahvistettuja, kokonaan teräksestä tehtyjä mat-
kustajavaunujakin vaunujen sisäkkäin työntymi-
keii ehkäisemiseksi vliteentiirmävksissil. Mntkus-
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tiijavauiuit \ uivat olla joko I ii p i k u 1 j e t t a-
V i a, jolloin niissä on kiinnnaisakin päädyssä
ulko-ovet ja joko avonaiset tai umpinaiset vaunu-
sillat, tahi sitten osastovauu u j a, jolloin

vaunun moleuimilla sivuilla on joukko ulko-ovia

keskenään erotetuista vaunuosastoista. Jälkimäi-
set ovat sopivia etenkin vilkkaassa paikallislii-

kenteessä, jolloin jnsälulysajat asemilla voivat olla

lyliemmät. Sellaisia olivat ensimäiset Ilelsiufrin-

Hämeenlinnau radalle 1862 Englannista hankitut
matkustajavaunut, vaikka ne muutettiin myöhem-
min läpikuljettaviksi. Vaunujen erilaiseen sisus-

tukseen nähden käytetään I. II. III ja toisinaan

I\' luokan sekä näistä yhdistettyjä vaimuja. Suo-

men valtionrautateillä on muutamissa paikallis-

junissa tullut käytäntöön neljättä luokkaa vas-

taavia. T-sarjaan kuuluvia n. s. ,,Työ"-vaunuja,

joissa kaupungin lähi.stöllä asuvat, työmiehet
asianmukaisen työto<listuksen näytettyään pääse-
vät matkustamaan melkoisesti alennetulla mak-
sulla. Paitsi tavallisia istumapaikoilla varustet-

tuja vaunuja, käytetään paljon erikoisvaunuja,

n. s. makuuvaunuja, joihin Euroopassa on
sovitettu vaunun läpi menevän sivukäytävän vie-

relle pieniin hytteihin 2-4 makuusijaa vaunun
poikkisuuntaan, kun taas Ameriikassa vaunun
keskus on yhtenä suurena makuuosastona, vuo-

teet kahdessa kerroksessa pitkin sivuseiniä uuti-

milla vain suojattuina. Ravintolavau-
nuissa on keittiöt, tarjoiluhuoneet ja ruokailu-

salit. Hallitsijoita ja määrättyjä, korkeita hal-

litushenkilöitä varten käytetään n. s. salonki
vaunuja, joissa on isompia ja pienempiä, hie-

nosti sisustettuja huoneita eri tarkoituksiin,

kuten seurustelu-, työ- ja makuuhuoneet, kirjastot,

kylpyhuoneet y. m. S a i r a s v a u n u i s s a on
suuri, kaksipuolisilla sivuovilla varustettu sairas-

osasto, johon sairaat voidaan paareineen nostaa
sisään, sekä erityiset leikkaus-, apteekki-, lääkä-

rin- ja palvelijain osastot. 2-akselisten matkus-
tajavaunujen kopan pituus on meillä n. 8 m,
leveys sisältä 2.9 ja korkeus 2.3 m. Boggivaunujen
kopan pituus 1.5-19.68 m ja korkeus ke.skeltä

2,765 m. Poikkeustapauksissa on ulkomailla käy-
tetty 23 m pitkiä boggivaunuja, jotka silloin ovat

asetetut kahdelle 3-akseliselle hoggille. — Pitkissä

vaunuissa on muiden vahvikkeiden lisäksi tav.

sivuseiniin sovitettu vielä rautaisia ja puisia

diagonaalivahvikkeita. niin että muodostuu sekä

kannattava että äkkinäisiä sysäyksiä ke.stävä

rakenne. Väliseinät tehdään ristikkokehysten
tapaan, joiden aukkoihin on sovitettu täytepeilit

joko ponttiliitoksella tai koristelistoja käyttä-

mällä. Ulkoseinissä on ulkopuolisen laudoituk-

.sen asemesta paljon käytetty maalattua rauta-

levyä. Katossa on kattokaariin samoin kiinni-

tetty laudoitus molemmin puolin. Päälliinäi.senä

on veden suojaksi tav. erityisellä kattomassalla
sivelty säkkikangaspeite. jolle on tulenvaaraa
vastaan sirotettu hiekkaa. Puisten kattokaarien
lisäksi käytetään vahvistukseksi tarpeen mukaan
myös rautaisia. Lämpimän vuoksi on uiko- ja

sisäpuolisen seinä-, lattia- ja kattopeitteen väliin

pantu terva- ja voilokkihuopaa. puulastuja. kork-

kia y. m. lämpöä eristäviä aineita. Ikkunat ovat

joko kiintonaisia tai alasla.skettavia. jossa ta-

pauksessa avaamisen ja sulkemisen helpottami-

seksi käytetään u.sein vastapainoja tai kevennys-

jousia.

J{ :jen valaistukseen käytetään kynililä ,

öljy-, kaasu- ja sähkövaloa. Enimmin levinnyt

on meilläkin käytetty Pintschin kaasuvalaistus,
jossa käytetään joko puhdasta öljykuiusua tai

sekakaasua, jossa on lisäksi 2.5^^ a.setyleeniä.

\'iime aikoina käytäntöön tullees.sa kaasuhehku-
valossa on käytettävä puhdasta öljykaasua. H:n
aluskehyksen alle on kiinnitetty 2 tai useampia
rautaisia 200-300 l:n vetoisia siiiliöitä. joista C

ilmakehän paineiseksi puristettu kaasu putkia
myöten johtuu vaunun katossa oleviin lamppui-
hin, kulkien kuitenkin ensin paineensäätäjän
läpi. joka pää.stää lamp]iuiliin ainoastaan määrä-
tynpaineista kaasua, huolimatta siitä, ovatko säi-

liöt jo enemmän tai vähemmän tyhjentyneet.

Sähkövalai-stusta varten käytetään joko yksin-

omaan mukana kuljetettavia akkumulaattoreita
tai niiden yhteydessä toimivaa, vaunun akselista

käyttövoimansa saavaa dynamoa. — R:jen läm-
mitykseen käytetään kamiini-, höyry- tai

kuumavesilämmitystä. On käytetty myöskin kiui-

mennetulla hiekalla ja kuumalla ve<lellä tai etikka-

happoisella natriumilla täytettyjä, litteitä, n. met-
rin pituisia metallisäiliöitä, joita pidetään lat-

tialla penkkien välissä ja vaihdetaan aina u. 2-3

tunnin perästä. Kamiini sijoitetaan mieluummin
vaunun lattian alle ja ympäröidään levysuojuksilla

siten, että ulkoilma pääsee niiden välitse johtues-

saan lämpenemään ja kulkee sitten kanavia pitkin

vaunun sisään lattiassa olevien aukkojen kautta.

Tällainen lämmitys on hyvin tehokas, mutta
vaatii huolellista hoitoa, jotta lämpö pysyisi

tasaisena. Tämän vuoksi onkin ruvettu käyttä-

mään höj-rylämmitystä, jolloin viiunuihin on sovi-

tettu penkkien alle sileitä tai ripapattereita ja

niihin johdetaan vaunujen alitse kulkevaa, eris-

tettyä putkijohtoa myöten höyryä veturista, esim.

ilmapumpun menohöyryä tai. jos junat ovat hyvin
pitkiä, erityisestä höyrykattilalla varustetusta

lämmitysvaunusta junan keskellä. Vesilämmitystä
käytettäessä sovitetaan vesikattila johonkin vau-

nun nurkkaukseen tai vaunun alle ja lämmin
vesi johdetaan kiertämään putkia myöten saman-
laisten patterien läpi kuin höyrylämmityksessä-

kin. Meillä on käytetty vaunujen lämmitykseen
enimmin n. s. Moringin kamiinia (ks. t.) sekä

uudemmis.sa vaunuissa höyrylämmitystä, jolloin

patterit ovat tehdyt Layeockin järjestelmän mu-
kaan, uiin että niissä on 2 säiliötä sisäkkäin,

joista sisin on täytetty suolaliuoksella ja höyry
kiertää välitilassa. Tästä on se etu. että lämpö
saadaan pysymään vernaten tasaisena, vaikka

höyryn anto veturista olisi välillä keskeytetty-

näkin, sillä suolaliuos kokoaa ja säilyttää lämpöä
pitemmän aikaa.

Tavaravaunut ovat joko katettuja t-.ii

avonaisia. Edellisiä käytetään sellaisten tavarain

kuljetukseen, jotka ovat suojeltavat sateelta ja

veturin kipinöiltä. Tavaravaunujen aluskehys on

rakennettu samaan tapaan kuin matkustajavaunu-

jenkin, ainoastaan jouset ovat jäykemmät. Nyky-
aikaisten normaalisten tavaravaunujen koppa
rakennetaan siten, että puupalkkien ja -tolppien

asemasta käytetään L- ja U-rautoja. joihin lau-

doitukset kiinnitetään ruuveilla tai pulteilla.

Lattialankut asetetaan poikkipäin suorastaan

aluskehykselle ilman lattiapalkkeja. Sivuseinien

U-rautatolpat ovat kiinnitetyt aluskehyksen nelis-

kulmaisiin siviikonsoleihin ja yhdistetyt alhaalta
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lattialiinkkujrn pSitI kaniittttavullii kulinaniu-

dalla sekä ylhiiiiltä samoin kattoa kaiinuttavulla

kulmarautakrtiyksellä. Kattokaurt-l ovat iiiYiis

U-raudasta. Vaunun !-ivus*inis!>il on suuri, kiskoti

myöten rullilla kulkeva työntöovi ja sen nulem-
min puolin luukuilla suljettavat ikkunat. Seinien

laudoitus on asetettu ^aakasuo^aan asentoon.

Suomen valtion rautateitil varten rakennetaan
my6s tSilaisia vaunuja, mutta sitä eunen kiiyte-

tyissä katetuissa tavaravaunuissa on koppa tehty

kokonaan puusta, laudoitus asetettuna pystyyn
tolpp^ikehikon ulkopuolelle. Vanhimmissa vau-

nuis.sa oli poikittainen laudoitus puutolppieu sisfi-

puolella. Sekii katettuja ettii avonaisia tavara-

vaunuja on. samoinkuin matkustajavaunujakin,
2-4-6 ak^elisia. ja niiden rakenteessa" ou erityi-

sesti kiinnitettävä huomiota siihen, ettii vaunun
oma paino tulisi mahdollisimman pieneksi vaunun
kuormituskykyyn nfthden.

Avonaisissa tavaravaunuissa joko ei ole ensin-

kiiän laiteita tai kiiytetäiin puolikorkeita tai

aivan matalia, jttka ovat usein kiinnitetyt sara-

noilla niin, että ne voidaan kääntää alas tava-

ran kuormaamisen ja purkamisen helpottamiseksi.

Laiteiden lisäksi käytetään irtonaisia, n. 1 ''» m
korkeita, puisia tai rautaisia sivutolppia kulje-

tettavan tavaran tukemista ja paikoillaan pitä-

mistä varten. Kivihiilen- ja malminkuljetukseen
käytettävien vaunujen koppa on kokonaan tehty

rautalevystä avonaisen laatikon tapaan ja varus-

tettu joko saranoilla kiinnitetyillä sivuporteilla

tai suppilon tapaan rakennettuun pohjaan sovit.^-

tuilla luukuilla, joista kuorma voidaan päästää

itsestään valumaan pois. Hirsiä tai pitkiä lank-

kuja kuljetettaessa käytetään lyhyitä, laiteetto-

mia. lattian päällisillä kääntöpalkeilla varustet-

tuja vaunuja, joissa on vain yksi pari rautai.sia

sivutolppia kääntSpalkkien päissii. Yhtä kuor-

maa varten otetaan 2 tällaista yhtcenkytkettyä
vaunua. Paitsi jo mainittuja, käytetään hyvin
monenlaisia erikoisvnunuja aina kutakin tavara-

laatua varten: n. s. lämmin- ja jäähdytysvaunut
etupääji-sä kaikenlaisia ruokatavaroita varten, eri-

laiset säiliö- I. sisternivaunut kaasun, öljyjen,

happojen ja muiden nestemäisten aineiden kulje-

tukseen, hevos- ja kannu navaunut, hiekka-,

kalkki-, lanta- ja rikkavaunut j. n. e. 2-akse-

ligten katettujen tavaravaunujen (0-sarja) paino
CO n. 7.1 ja kuorma 0.> tonnia. 7, ti m pituis-

ten 2-akselisten avovaunujen (H-sarja) paino
on n. 6.» ja kuorma 10 tonnia. 4-akRelisot

in m pituiset avovaunut (0-sarja) painavat 12.4

ja kuormaavat 22 tonnia. M a t k u s t a j a v a u-

D u i f) t a painavat I luokan 2-akReliset r:t

n. 14.1 tonnia ja niiHsä on iH istumapaikkaa.
Samanpitui>«isHa II luokan vaunuissa on 32 sijaa

ja ne painavat samoinkuin III luokan vaunut
13-14 tonnin, mutta jälkimäi^^iHsä on 4.5-47 istuma-
paikkaa. 4 akoeliHinioi ylirli-tctyissä I ja II luo-

kan päivävaunuissa on .52 (12 ja 40) istumapaik-
kaa ja vaunun f<aino 30 tonnia. II luokan
makuuvaunuissa vaihtelee sijain luku 16-24 ja

paino 30-31 tonnin välillä. III luokan OUntzbiir^in
järjeotelmän mukaisiHKa makuuvaunuissa on yhtä
monta makuu- kuin ii-lurnai-ijaakin 1. .56 ia vau-

nun paino n. 26,4 tonnia. N. 27.i tonnin III luo-

kan 4 akselisissa päivävaunuissa on 00 sijaa.

.Suomen valtionrautateiden vaunusUxm kuului
v:d 191.5 alussa kaikkiaan seura/iva miUirä vau-

nuja: I luokan matkustajavaunuja 23. I & Il Ik.

m. Il Ik. 170, II A 111 Ik. 69. 111 Ik. 534: keisa-

rillisia 5 kpl., salonki- ja vallasvaunuja 7, ravin-

tolavaunuja 1, matkatavaravaunuja 76. vanki-

vaunuja 24 ja kcnduktöörivaunuja 244, yhteensä.

1,601 matkustajajunissa kulkevaa vaunua, joista

268 kpl. on rakennettu ulkomailla (etupäässä

rautatieliikenteen alkuaikoina). Katettuja tavara-

vaunuja 5.770. hevosvaunuja 1. lämmin- ja jaäh-

j

dytysvaunuja 21-'. keittiövnunuja 1. ruumisvau-
nuja ."i. ruutivaunuja S. Hinimitysknttilavaunuja 1.

läpikulkutavaravaunuja 4 ja lumiauroja 51 kpl.

;
2-akselisia avonaisia tavaravaunuja 5.864, tukki-
vaunuja 60(1. 4-akselisia avonaisia tavaravaunuja

I 380, ranavaunuja 3. liiekkavaunuja 2.092. häkki-

I

vaunuja 63, kalkkivaunuja 30, rikkavaunuja 18.

vesivaunuja 2, öljyvauuuja 20 ja kaasuvaunuja
17 kpl. eli yhteensä 15.238 kpl. tÄvaravaunuja.
joista 1.245 on ulkomailla rakennettu. Sitäpaitsi

on valtionrautateiden hoidossa 48 postihallituksen

omistamaa postivaunua sekä useita yksityisille

kuuluvia petroleuminkuljetusvaMMujn. ks. Liite-
kuvaa n a u t a t i e II, Rautatievaunu.

V. H.
Bautatievirkamiehet, ne ylemmät ja alem-

mat virkamiehet, joiden haltuun rautateiden

käyttö on uskottu. Toimensa laadun mukaan ne
jakautuvat toimisto-, liikenne-, rata- ja kone-
osa-ston virkamiehiin, joihin viimeksi mainittui-

hin varastojen virkamiehet myös kuuluvat. Sekii

arvoluokkiin kuuluvat ..virkamiehet" että n. s.

palveluskunta jaetaan Suomen valtionrautateillä

vielä 1) sääntöpalkkaisiin ja 2) palkkiolla palvr

leviin. Kaikkien näiden lisäksi tulee vielä mel-

koinen joukko n. s. ylimiiiiräistä henkilökuntaa,
kuten piirustajia. lasku- y. m. apulaisia sekä

liikenne-, rata- ja koneosaston työmiehiä.

Suomen valtionrautateiden virkamiehistö (niistä

on. nimenomaan palkkiovirkamiehistä mutta myö.s

veräjänvahdeista j. n. e. melkoinen määrä nai-

sia) ja ylimääräinen henkilökunta nousi 1913

yli 15.500 hengen ja niiden palkkaukseen meni
26. i milj. mk. Nykyinen palkkaussääntö on
huhtik, 24 p:ltä 1907: uusi tuntuvasti muutettu
palkkaussääntö ei ole vielä nykyään (maalisk.

1015) tullut kaytiintöön. vaikka se jo on otet-

tuna huomioon v:n 1915 rahasäännössä.

Rautatieliiisten keskuudessa toimii kokonainen
joukko yhdistyksiä. Ensimilinen niistä oli

„.)ärnvägsföreninpen i Finland", joka perustettiin

virkamiesten kesken Helsingissä lokak. 1873. Se
hankki itselleen melkoi.sen kirjaston ja pani
1887 toimeen ensimäisen rautatienvirkamies-

kokouksen. jossa yhdistyksen silännöt muutettiin

ja nimeksi tuli .Järnvägsmannaföreningen. Yh-
distykseen on liittynyt lukuisa joukko paikallis-

osastoja sekä eri osastona asemapiiiillikköyhdistys.

Toinen oli etusijassa palveluskunnan keskuudessa
toimiva Suomen rautatieläisylidistys (per. 1888),

kolmas Suomen rautatieläisten liitto (sosialisti-

nen, per. 1905). Muista yhdistyksistä mainitta-

koon Svenska kamratförhundet. Naisvirkailijain

yhdistys, .Suomen rautatieläisten raittiusyhdistys

(v:8ta 1902). f. Korpisaari, „Suomen rauta-

tieläiskunta 1862-1912" (1912) ] J. H. K.

Bautatieyksiköt, rautatienkäytössä eri mitta-,

paino- j.-i lukusniircita esittävät yksiköt.

Kantatien pituus esitetiiän kilometriluvuUa,

,
jota seuraa vähintiUln yksi. rata- ja raidcpituultu
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osoitettaessa inicliiiniiniM kolme desimaalia; till-

löin erotetaan m. iii. : 1) latapituus (rakennettu
lata. joka voi tienliaarasta lälnniniälle aseniallf

kuulua kaluleiikin rautatien liikennepituiUeen ja

tulee jälkiniiiisessä siis lasketuksi kahdeksi; mi-
tataan radan äärimmäisessä päässä olevaan pus-

kinpenkkiin saakka) ; tätä lähellä, vaikka muu-
tamissa tapauksissa eroten siitä melkoisestikin,

on o m i s t u s p i t u u S; 2) raidopituus (raiteiden

yliteenlaskettu määrä) ; 3) liikennepitnus (lii-

keuniiidyn radan pääteasemien keskikc, liilalle

saakka; kun eräillä haararadoilla, jotka ovat

avatut tavaraliikenteelle, ei kuljeteta matkusta-
jia tai päinvastoin, erotetaan vielä henkilö- ja

tavaraliikennepituusi ; 4) virtuaalipituus (käyte-

tään aikatauluja tehtäessä, jolloin vastamäki las-

ketaan vetovoiman ja kulkuajan kannalta pi-

temmäksi kuin sama ratapituus myötämäkeä tai

tjvsaista ; täten tulee myös sama väli eri suun-

tiin mitattaessa usein eri pitkäksi) ; 5) tariffi-

pituus (jos esim. erityisiä tarkoituksia varten

tahdotaan määrätä sainat kuljetusmaksut johon-

kin .satamaan, kuin mitkä tavallisen liikenne-

pituuden mukaan ovat voimassa toi.seen. likem-

jiänä olevaan). \'iimeksimainittu pituus la.ske-

taan vain täysin kilometrein ja siitä julkais-

taan u. s. välimatkatauluja kultakin a.semalta

toisille.

Paino merkitään kiloissa, mutta suuremmissa
laskelmissa käytetään yleensä tonnilukua (tässä

n. s. metrillistä tonnia = 1.000 kg). Varastotileissä

käytetään painomittana myös .senttaalia. Kun
halkoja, sysiä y. m. mitataan rahtia laskettaessa

kuutiometrein, muvitetaan tuo mitta vaunun kuor-

mausta laskettaessa ja tilastossa painoksi, jolloin

m-'' halkoja lasketaan keskimäärin 387,5 ja m^
sysiä 160 kg:ksi.

Jiinain nopeus osoitetaan sillä kilometri-

luvulla, minkä juna on kulkenut tunnissa. Tässä
erotetaan pääa.siallisesti : 1) matkanopeus, s. o.

kuinka monta km tuntia kohti juna matkalla
viipyy, pysiihdykset lukuunotettuina ; 2) kulku-

nopeus, s. o. montako km tunnissa määrätty juna
keskimäärin kulkee, pysähdyksiä lukuunotta-

matta; 3i perusnopeus, s. o. radasta, veturista

ja junan painosta johtuva jollekin junalle esteet-

tömällä radalla määrätty normaalinopeus; 4) kor-

kein sallittu nopeus, s. o. samoista seikoista joh-

tuva erityisissä poikkeustiloissa sallittu nopeus.

Liikkuvan kaluston työ mitataan,
veturien veturikilometreillä ja vaunujen vaunu-
kilometreillä sekä. koska vaunut useinkin ovat

pituutensa puolesta erilaisia, vaununakselikilo-

metreillä; koko junain kulku junakilometreillä.

Matkustajain jollakin rautatiellä k u 1-

kemaa määrää yhteensä esitetään henkilö-

kilometreillä ja tavarankuljetusta tonni-

kilometreillä (tilastossa nämä enimmiten esiintyvät

tuhatlukuina) ; kun tiedetään myös lähteneiden

matkustajain luku ja lähetetyn tavaran touni-

milärä. voidaan siten laskea niatkustajamatkain
(myös eri luokkain) ja tavarankuljetusten (myös
eri laatujen

i
keskipituus.

Rautateiden pääoma-arvo, sekä alkuperäi-

nen että lisääntynyt (s. o. nykyinen), esitetäiin

tavallisesti jaettuna ratakilometrejä kohti. Sa-

moin esitetään ratakilometrittäin maan v a r u s-

tus rautateillä, nim, montako ratakilomet-

riä jossakin maassa tulee 100 km' :iä kohti maan

pinta-alasta ja montako kutakin 10,000 asukastji

kohti. J. n. K.
Rautatinktuuri = r a u t a t i p a t ks. Rauta-

lääkkeet.
Rautavaara. 1. Kunta, Kuopion 1., Pielis-

järven kihlak.. Rautavaaran nimismiesp. (joka

käsittää myös osan Nurmeksen pitäjää! ; kirkolle

Xurmek.sesta 50 km, Lapinlahden rautatiease-

malta 70 km, Syvärinlahden laivalaiturista 30
km. Pinta-ala 1,329.8 km-, josta viljeltyä maata
(1!)10) 2,507 ha (siinä luvussa luonnonniityt
1.607 ha). Manttaalimäärä 17,5ss. (1912). Talon-
savuja 122, torpansavuja 59 ja muita savuja 58
(19071. 3,430 as. (1913) ; 434 ruokakuntaa, joista

maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 348
(1901). 238 hevosta, 1,822 nautaa (1912). —
Kansakouluja 5 (1914). Säästöpankki. Kunnan-
lääkäri yhteinen Nilsiän kanssa. Teollisuuslaitok-

sia: Rautavaaran höyrymylly ja saha; Alanteen

-

kosken vesimylly. — 26 vaski-aluetta on vallattu,

mutta niissä ei vielä ole mainittavasti tehty työtä.

— 2. Seurakunta, keisarillinen, Savonlinnan
hiippak.. Ylä-Karjalan rovastik.; Nurmekseen
kuulunut kappeli, perustettu 1849, sitä ennen oli

jo (1816) rakenneltu kirkko ja v :sta 1828 alkaen
hoiti seurakuntaa saarnaaja. R. määrättiin ero-

tettavaksi omaksi khrakunnaksi sen. päät. 5

p:ltä syysk. 1S94 (ensimäinen khra v:sta 1910).— Kirkko puusta, rak. 1825-27. L. E-nen.
Rautavalimo käsittää kaikki laitteet, välineet

ja erilaatuiset työt valamalla valmistettaessa esi-

neitä raudasta. Valettava rauta otetaan joko

suorastaan masuunista (rautavalu) tai Martin-

uunista t. m. s. (teräsvalu). Tavallisimmin sula-

tetaan kuitenkin tarkoitukseen erikoisesti valmis-

tettu valimoraakarauta uudelleen useimmin ku-

poliuunissa koksin kanssa. Valettava esine kaava-

taan puumailin avulla kosteaan kaavaushiekkaan.

tai toimitetaan valu suorastaan valettavan esi-

neen muotoiseen rautamuottiin (kokilli). Vala-

malla valmistetaan koneosia. putkia, uunilaitteita.

rakennustarpeita j. n. e. sekä myös taiteellisia

esineitä. Pienempiä valuesineitä jo.skus adu.see-

rataan (vrt. Rauta). W. IV-o.

Rautavesi, lääkkeenä käytetty raudanpitoinen

kivenniiisvesi. Sellainen on esim. Kuopion r.

vrt. R au tai ä h d e. S. S.

Rautavihtrilll, rautasulfaattia, jossa on 7 mole-

kyliä kidevettä, FeS04+ 7HoO. R. muodostaa vih-

reitä, läpinäkyviä, monokliiniseen järjestelmään

kuuluvia kiteitä, jotka lähenevät romboedrin muo-

toa. Pinnaltaan kiteet hapettuvat rapautuessaan

emäksiseksi ferrisultaatiksi ja tulevat keltaisiksi.

R. esiintyy luonnossakin melanteriitti
nimisenä kivennäisenä ja on tavallisesti muut-
tumistulos rikki- tai magneettikiisusta. R:iä käy-

tetään väriteoUisuudessa sekä kirjoitusmusteen

valmistukseen. E. Mnieii.

Rautayrtti (Verbena), keskikokoisia, vastak-

kaislehtisiä ruohoja huulikukkaisille sukua ole-

vaa r(r6e?(Oce(E-heimoa, useimmat Ameriikas.sa.

Puutarhoissa viljellään muutamia kauniskukkai-

sia lajeja. K. L.

Rautayöt ks. Halla.
Rautiainen (Accentor m ndiihiris) , n. 15-16 cm :n

pituinen, kerttusten sukuinen varpuslintu. Selkä-

puoli ruosteenruskea, mustankirjava pää, kaula

ja eturinta tummantuhkansiniset, alapuolet vaa-

leanharmaat. R. nävttää olevan harvinainen Suo-
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RAUUAin^D.

iu«!«a. multa on tavattu |>f>i\.iiia koko iiiaa.'-^.!.

Pysytlele* piilossa asustaen uiiikimetsirn tihei-

köissii ja esiintyy aina

liyvin hajallaan ja ajoit-

taisesti. Lfvinnyt koko
EuroopiMian. l*Dlijois-Af-

rikkaan ja \'äliUän-Aa-

siaau. Muuttolintu. Hyvii

laulaja. Pesä useininiit*>n

kataja- tahi kuusipen-

saiis<>a. Munia 5-<>. tuni-

mansiuivihreitS.

F. IV. .9.

Rautio, rautaseppä; myös: raudikko.

Rautio. 1. Kunta, Oulun 1.. Sälöisten kili-

lak., Alavieskan Kalajoen-Raution niniisniiesp.

;

kirkolle Sievin rautatieasemaltu u. 12 km. Pintii:

ala 174.f km', josta viljeltyii manta (1910» 2.340

ha (siinft luvussa luonnonniityt 1.226 hat. Maut-

taalimäärEk 10 '/i. talonsavuja 127. torpansnvuja

3 ja muita savuja 6 (1907). 1.737 as. (1913i:241

ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeino-

naan harjoittavia 172 (1901). 136 hevosta. 857

nautaa (1912). — Kansakouluja 2 il914). Siiästö-

imnkki. — Tecllisuuslaitoksia : Pcurakosken mylly

ja sahalaito.*; Niskakankaan mylly. — 2. Seu-
rakunta. Kuopion hiippak.. Kalajoen rovastik.,

kuuluu Kalajokeen kapjx-lina. per. 1849; mää-

rftttv erotettavaksi omaksi kh rakuunaksi sen.

pSfit. 5 p:ltä syysk. 1894. — Kirkko puusta, rak.

1800. korj. ISSV. L. Unen.
Bautio. 1. Aleksis R. (s. 1857), näyttelijä.

Kansallisteatterin jäsen v:8ta 1882. R. on humo-

risti ja parhaiten hän ehkä on onnistunut koti-

maisissa kappaleissa. Hoppulaisena ..Murtovar-

kaudessa", Toppona ..Työmiehen vaimossa",

.Vapelina ..Kihlauksessa", Topiaana ..Xummisuu-

Bcrtelinä ..Repina v. Emmeritzissäi",

surmassa". Lauluäänensä
myös usein käytetty kyky
opereteissa.

18641. omaa sukua B e n g s-

«on, edellisen puoliso. Nimellä Katri Aal-
tola hän tuli 1880 Suomalaisen teatterin oppi-

laaksi ja on siitä saakka ollut Kansallisteatterin

jäseneni ollen sen kyvykkäimpiä voimia. Tda

Aaltier^n jälkeen on hänelle uskottu vaativim-

mat naisosat ja hänen ohjelmistonsa on ollut

hyvin monipuolinen. Hänen sopusointuisa taitei-

lijatemperamenttinsa soveltuu varsinkin klas-

silli.iiiin osiin, sellaisiin kuin Antiponen. Vasan-

tasenan. Ofelian. Cordelian. Desdcmonan. Portian,

joissa hänen pitkälle kehittynyt plastiikkansa ja

uyrä, sointuva äänensä on ollut hänelle erin-

omai<«na apukeinona: samoin hän on etevästi

ei«ittänyt uudenaikaisia, sielukkaita naisia. Hä-

nen realistiMJhta luonnekuvauksistaan ovat vär-

kinkin monet veniiläihet osat mainittavat, joihin

hlnen on onnistunut saada tyypillistä, kansan-

oniaihla leiman. //. Krn.
BautJiirTi. 1. Kunta. Viipurin I.. .Iiiii»ki-n

kiblak.. Rautjärven-llme«'n nimismii-sp.: kirkolle

Vuok.s<-nni'skan rautatiea«emalta 27 km. Pinta-ala

402.: km', josta viljeltyä maata (1910) .5.0fi.'> ha

Uiinä luvu««a luonnonniityt 1.69.5 ha. viljaaka.s-

vava kankimaa 118.; ha). Manttaalim:Ulrä 30,.i,

tblont.-ivuja 6.'i4. torpansavuja 62 ja muita savuja

179 (1907). .'>,138 as. (1913); 7.16 ruokakuntaa,

joilta maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoitta-

tareissa

rovastina

vuoksi R.

laulunäytelmissä ja

2. Katri R. (s.

..Elinan

on ollut

via i>sJ ilSHIl). 095 hevosta, 2.685 nautaa il912i.

--Kansakouluja (1914) 5. Säästöpiuikki. .\ptwkki.
— 2. Seurakunta, keisarillinen, Savonlinnan

hiippak.. Jiiiisken rovastik.; kuulunut Kuokolah

teiMi kappelina, mainitaan sellaisena ainakin jo

1693, erotettiin omaksi khrakuunaksi keis. kiisky-

kirj. 31 p:ltä lokak. 1859 (ensimäinen khra
vrsta 18611. Hiitolasta siirrettiin R:een kuulu-

vaksi Ilmeen rukousliuouekuuta (ennen kap-

peli) sen. päät. 16 p:ltä kesäk. 1897. — Kirkko-

puusta, rak. 1881. L. ll-nen.

Rautu, purolohi, ks. Lohi.
Rautu I ruots. Rautus). 1. Kunta, Vii-

purin 1„ Äyräpään kihlak.. Raudun niniisniiesp.;

kirkolle 5 km Raudun rautatieasemalta Hiitolan-

Kaasulin radalla: Riiskan laivalaiturilta 10 km.
Kiviniemen laivalaiturilta 22 km. Pinta-ala

336,t km', josta viljeltyä maata (1910) 7,093 ha

(siinä luvussa luonnonniityt 2.474 ha, puutarha-

ala 12 ha). ManttajUimäärä 27,>o4. talonsavuja

645. lorpansavuja 37 ja muita savuja 325 (1907).

X. 6.000 as. (1914), joista 5.221 luterilaisia (jään-

nös kreik.-katolisia). 993 ruokakuntaa, joista

maanviljelys pääelinkeinona 852:11a (1901). 838

hevosta. 2.860 nautaa (1912). — Kansakouluja

7 (1915). Sää.stöpankki. Kunnanlääkäri, haara-

apteekki (Sukkulan päiiapteekin), eläinlääkäri

(väliaikainen, yhteinen Sakkulan ja Metsäpir-

tin kanssa). — Teollisuuslaitoksia: Korleen

höyrysaha ja mylly; Sumpulan saha, mylly,

konepaja ja valimo; Liipuan mylly ja saha;

Anttolan mylly ja .saha: Viisj(5eu ja Kylmän-
ojan myllj't. — A'anlioja kartanoita: Korle. Sum-
pula. Potkela, Velimaineu, Leinikkälii (1. Leini-

kylä), Maanselkä. Huttula, Miettilä ja Vepsän

hovi. — Kirkonkylän nimitys V a r i k s e 1 a. —
Kunnan alueella on kaksi tuUia-semaa, Raasuli

(15 km kirkolta) ja Sirkiänsaari (23 km kir-

kolta). — 2. Seurakunta, konsistorillinen.

Savonlinnan hiippak., Käkisalmen rovastik.:

muodostettu luterilaiseksi seurakunnaksi Stolbo-

van rauhan (1617) jälkeen R :n kreik.-katolise.sta

pitäjästä (oma luteril. khra ainakin v:stal625).
— Kirkko puusta, rak. 1822-23. — (Kreik.-kaUi-

linen kirkko Palkoalan [ks. t.) kylä.ssä.) [„Rau-

dun numero" (Karjalan lehti 1914 n :o 105).]

L. Il-nen.

Bautunselkä, A' a n a j a u s e 1 ä n (ks. t.)

länsiosan nimi.

Baututunturit, tuntureita Inarin ja Sodan-

kylän rajalla. Saariselän tunturien luoteis- ja

liinsipuolella; korkeimmat liuiput n. 500 ni.

Bawa ks. R a w k a.

Bavaillac fvaj'i'k], F r a n <; o i s (1578-1610).

Ranskan kuninkaan Henrik IV :n murliaaja:

toimi ensin kirjurina, sitten koulumestarina;

kuninkaanmurhaan yllyttävien kirjoitusten kii-

hottamana hän katolisessa uskoninuossaan 14 p.

toukok. 1610 surmasi Henrik IV :n väkipuukolla

kuninkaan vaunujen py.sähtyessä eräällä Pariisin

kudulla: jätettiin hevosten rikki revittäväksi.

Bawalpindi, lujasti linnoitettu, divisionin ja

piirikunnan [lääkaupunki Etu-Intian luoteis-

osassa, Punjal.issa: 86,483 as. (1911). — R. on

Etu-Intian luoteisrintaman puolustusjärjestelmän

.ivain. Intian suurin sotilasascma. Veturi- ja

telllatehtaita, rautavalimo, kaasutehdas, olut-

panimo.
Bavaninkylä (R ag v a 1 d s by), kylä Ulvilan
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pitäjässä Kokeiiiäpujoeii polijoisraniialhi. Kylässä
(in entisen 7:nuen reservikomppauian kasamii-
i*;(kennukset.

Ilawa Ruska, kauppala Galitsiassa, Lem-
liergistä luoteiseen, Bugiin laskevan Ratan var-

rella, ratojen risteyksessä; 10.529 as. (1910). —
Pari luostaria. Sahoja, myllyjä y. m. s. teolli-

suutta, karjakauppaa. — V. 1699 Pietari I ja

August II R. R:ssa tekivät liiton Kaarle XTIita
vastaan. Suurvaltain sodassa syksyllä 1914 oli

kiivaita taisteluita R. R:n luona ven. ja itäv.

loukkojen välillä; viimemainitut joutuivat tap-

picUe.

Ravea, maatila Mietoisissa. käsittää Hieta-

mäen ratsuvelvoUisen säterin, sekä Iso- ja Vähä-
Kavean ja Anttilan tilat, yhteensä 3 ^/^ mant-
taalia, 767 ha. Meijeri. — Hietamäen tila mai-
nitaan jo 1366. Se kuului keskiajalla Turun
tuomiokirkolle ollen Pyhän Henrikin tiloja. 1500-

hivuu jälkimäisellä puoliskolla se oli n. s. Hieta-

mäen n. 1588 miehenpuolelta sammuneella aatelis-

suvulla, jolta se avioliittojen kautta siirtyi

Stjernkors- ja Gyllenflög-suvuille. 1700-luvulla se

oli Breitholtz-, Lagerborg-, von Willebrand-,

Fock- ja Wrede-suvuilla. viimemainitulla v:een
1811. Myöhemmin viime vuosis:lla R. oli m. m.
Procopö-, Limnell- ja Poppius-sukujen jäsenillä.

Nyk. omistaja maanviljelijä K. Mettälä. Pää-
rakennus on 1800-luvun alulta. — Hietamäki
mainitaan kappeliseurakuntana 1558-1722; kap-

pelin kirkon jäännöksiä on R:n tilan maalla.

A. Es.

Raveliini (ransk. raivliyt. it. rivellino). pieni

linnoitusvaruste, jonka muodostaa kaksi terävä-

kulmaisesti toisiaan vastaan olevaa kylkeä.

R. rakennetaan kurtiinissa olevan ulkoportin suo-

jaksi ja ristitulen aikaansaamiseksi bastionin

kärjessä. M. v. H.
Ravenala madagascarlensis, matkusta-

ja i n p u u. banaanikasvien heimoon kuuluva,

n. 10 m korkea madagaska-
^

rilainen ruohokasvi. Sen
lehdet ovat 2-puolisesti

asettuneet, hyvin suuret,

ja muodostavat varjoisan

latvuksen. Suuriin lehti-

tuppiin kertyy runsaasti

vettä, siitä kasvin nimi.

A'. L.

Ravenna [-e'], saman
nimisen provinssin (1,852
kms, 248,356 as. 1911)

pääkaupunki Pohjois-Ita-

liassa, Emilian maakun-
nassa, Po-joen suiston ete-

läpäässä 7 km Adrian-me-
restä ratojen risteyksessä;

71,581 as. (19li; kun-
tana) . — R. on varhais-

kristillisen rakennustaiteen tuotteista rikkain
kaupunki; varsinkin Valentinianus III :n (404-55)

ja Teodorikin (493-526) aikana rakennustaide
kukoisti R:s.sa. Huomattavimmat rakennukset:
tuomiokirkko (n. 400, uusittu 1743; mosaiikkeja,

Guido Eeni'n freskoja, hautamerkkejä y. m.).

San Giovanni'n kastekirkko (n. 450; korkokuvia
ja mosaiikkeja) . San Vitale (526-47; mosaiikkeja,
marmorisia korkokuvia). San Francesco (n. 450;

arkkipiispa Liberiuksen marmorisarkofagi), Sant'

Matkusiajainpuu.

Apollinare Kuovo (Teodorikin rakentama 504;
alkuaan areiolainen tuomiokirkko). San Giovanni
Evangelista (keisarinna Galla Placidian raken-
tama 425; Giotton freskoja), Sant' Apollinare
in Classe (534-49; 5 km kaupungin ulkopuolella.

Italian huomattavin varhaiskristillinen basilika).

Santa Maria della Rotonda (500-luvulta ; Teodo-
rikin hauta), Santa ilaria in Cosmcdin (500-

luvulta; ent. areiclaisten kastekirkko); arkki-
piispan palatsi, Teodorikin palatsin jätteet,

Danten hautakammio, muutamia graniittipyl-
väitä, Klemens XII :n nuiistopatsas (1738). Arkki-
piispan istuin. Taideopisto, teknillinen opisto,

seminaari, kirjasto (70,000 nid.), Danten teosten
kokoelma (4,000 nid.) . taideakatemia, teatteri.—
Harjoitetaan viininviljelystä, silkkiäistoukanhoi-
toa, rikki-, lasi-, tiili-, mylly- ja nahkateolli-

suutta sekä kauppaa. Corsini nimiseen ulkosata-

maan kanava. Kaakkoon R:sta on ennen kau-
neudestaan kuuluisa, nyt harventunut pinjametsä.
— Historia. R ;n perustivat kreikkalaiset ; sen
edustalla oli Po-joen suuliaaran sittemmin täyt-

tämä ranuikkolaguuni, jonka rannalle R:n
Classcs nimiseen satamaan Augustus perusti suu-
ren sotasataman (tilaa 250 alukselle). Roomalais-
aikaisesta R:sta ei ole säilynyt mitään maan-
päällisiä muistomerkkejä. Uusi kukoistus alkoi

404 j. Kr., jolloin keisari Honorius siirsi R:aau
hovinsa. Keisarein asuntona R. oli Länsi-Rooman
kukistumiseen asti 476, senjälkeen v:sta 495
itägoottilaisen kuningaskunnan pääkaupunkina
V :een 539, jolloin Belisarius valloitti tämän
goottilaisten viimeisen turvapaikan. Sitten R. oli

itäroomalaisen eksarkin asuntona, kunnes lango-

bardit 752 sen valloittivat ; Pippin Pieni val-

loitti R:n 755 lahjoittaen sen paaville, joka ei

kuitenkaan päässyt R:n varsinaiseksi herraksi.

R. oli jonkun aikaa riippuvainen arkkipiispasta,

llOO-luvuUa se oli tasavaltana ja seur. vuosis:lla

se joutui Pclenta-suvun haltuun, 1441-1509 R.
oli Venetsian käsissä, tuli viimemain. v. paa-

ville. V:sta 1797 R. kuului Cisalpiiniseen tasa-

valtaan, sitten Italian kuningaskuntaan, v:sta

1S15 Kirkkovaltioon, v:sta 1860 yhtvneeseen Ita-

liaan. — V. 1512 R:n luona oli kiivas taistelu

paavi Julius II :n joukkojen ja häneen liitty-

neiden espanjalaisten sekä Gaston de Foix'n

johtamien ranskalaisten välillä; viimemainitut
voittivat, mutta heidän päällikkönsä kaatui.

E. E. K.
Ravenstein, Ernst Georg (1834-1913),

saks. -syntyinen, Englannissa v :sta 1852 toimi-

nut maantieteilijä ja kartografi, palveli 1855-

75 sotaministeriön topografisessa osastossa, 1872-

77 ,,Ocean high%vays"- ja 1875-1902 ..Athenseum"-

julkaisujen avustaja. Julkaisuja : ,.Tlie russians

on the .\mur" (1861), ,,The Iaws of migration"

(1876), ,,Geographie und Statistik des britischen

Reichs" (1862; Wappäuksen maantieteessä),

..Martin Behaim" (1908); karttoja: .,Map of eas-

tern equatorial Afriea" (1882-85), ..Philip's sys-

tematic atlas" (1894) y. m. „A life's nork" (1908)

sisältää täydellisen luettelon hänen teoksistaan.

— R:n veli Ludwig R. on suuren kartografi-

sen laitoksen omistaja Frankfurt a. M:ssa, jossa

varsinkin vuoristokarttoja on valmistettu.

E. E. K.

Ravesteijn frävestein], Jan Anthonisz
van (n. 1572-1657), alankom. taidemaalari; van-
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liin ja huomattavin lliiupisnii tuiiniueeii tämSii-

niDiiKen muotokuvutimalarisuvun jiLsen. K. kuuluu
hoU. rylimäinuotokuvien keliittujiin. Aikaiseni'

minää töisnäiln hiin osoittaa hyviUi luoiiteen-

kuraa->kykyä -»-kä leveätä ja rolikeata siveltimen-

käyttöä. mutta kiiy lopulta Aangeii ke.-ivk^i ja tyli-

jäkiii. Ilant-ihou on H-.lta eniten teoksia, joista

mainittakrtoii ampujakuntia ja maistraatin jä><e-

niä e*ittiivät ryhmäkuvat ftckä monet yksityiset
muotokuvat. E. R-r.

Ravi (ruots. trav). hevosen Kuhteellise^ti hei-

luin liikkumiitlaji. K:HKa Kattuu eripiioleinen

etu- ja takakavio yhtaikaa maahan ja samoin
irtaatuu niitä, jonka jälkeen hevonen on silmän-
rB[Hlyken i!rM;i-i,i ennenkuin toinen kavio-
pari -atiiiii ni;i,iiian. Tiiten kuuluu vain kaksi
kavioni-ku.i. Ilcvn^en ruumis liikkuu iskevästi

ylfi« ja ala*, jonta »yystä r. on ratsastukseen epä-
mukavampaa kuin •••im. laukka. Muo<lon ja as-

kele«n mitan mukaan <'rotetaan r:88a useita eri

lajeja. Tavallinen ravinopeus on 250-300 m mi-
nuutiua. vrt. Hevosurheilu. Kl. U. 8.

Kavikilpaiiut ks. Hevosurheilu.
Ravinto ks. Ravitseminen ja H a v i n t o-

a 1 li e ! t.

Ravintoaineet ovat aineita, joita ruumis tar-

vitsee elamänsii ylläpitämiseksi. Käin laajasti

käsitettyinä r:iin luetaan sekä varsinaiset orgaa-

niset r. että myöskin epäorgaaniset, suolat ja vesi.

Alitaummas.sa merkityksessä käsitetään r:lla

niitä orgaanisia aineita, jotka, ravintona nautit-

tuina, ruumiissa palavat synnyttäen lämpöä ja

muuta energiaa, jonka turvissa elämä pysyy vi-

reillä ja elintoiminnat suoriutuvat. Näitil orgaa-

nisia r:ta ovat: niunanvalkuaisaineet, hiilihyd-

raatit (tärkkelys- ja sokeriaineet) ja rasva. Py-
syäkseen kunnossa ruumis tarvitsee näitä kaik-

kia. Orgaanisista aineista on munanvalkuais-
aincilla se erikoisasema, että ruumis voi niillä

pysyä hengissä, vaikka hiilihydraatit ja rasva-

aineet puuttuisivat ruuasta kokonaan, sillä edel-

lytyksellä tietenkin, että munanvalkuaista silloin

on riittävästi tarjolla. Jos sitävastoin hiilihyd

raatteja ja rasva-aineita annetaan kuinka paljon
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liyviinsä, mulla nuiiKunalkuaisaineet riistetään

kokonaan, niin ei ruumis kauan l>ysy pystyssä,

mikä asiantila perustuu siilien, että ruumis —
riippumatta siitä, saako se ravinncssaan nuiiuin-

\alkuaista vai ei — kuitenkin aina taukoamatta
jatkuvan ])alamisen kautta menettää jonkinver-

ran nmnanvalkuaisainetta. Jollei ravinto tarjoa

sitä täliän tarkoitukseen, niin palaa sitä ruumiin
muista nesteistä ja kudoksista, jotka siten vähi-

tellen käyvät tehtäväänsä kelpaamattomiksi. Toi-

selta puolen yksipuolinen munanvalkuaisravinto
i'i kuitenkaan ole ruumiille eduksi, (vrt. Ravi t-

seminen.) Eri r:n palamisarvo on eri suuri,

josta johtuu, että niiden ravitsemisarvo ja läm-
niittämiskyky ovat eri suuret. Palamisarvo las-

ketaan n. s. lämpöyksiköissä eli kaloreissa (ks. t.).

Palaessaan ruumiissa 1 g munanvalkuaisainetta
-ynnyttää 4.i lämpöyksikköä, l <r hiilihydraattia

niinikään 4.i yksikköä. 1 g rasva-ainetta sitä-

vastoin 0.0 lämpöyksikköä. Kokemus on näyttä-

nyt, että mainitut ravintoaineet ruumiissa pa-

laessaan yleensä hyödyttävät sitä vastaavalla
lämpöpaljoudella. minkä ne synnyttävät, kun niitä

poltetaan ruumiin ulkopuolella
:
poikkeuksen te-

kee tavallaan munanvalkuaisaine. joka ruumiissa
palaessaan ei aikaansaa niin paljon lämpöä kuin
sen palaessa ruumiin ulkopuolella. Tämä seikka
saa selityksensä siitä, että munanvalkuaisaine ei

ruumiissa palakkaan lopputuloksiiusa (hiilihap-

poon ja veteen) asti, vaan ainoastaan virtsa-ai-

neeksi ja virtsahapok.si. mitkä taa-s vuorostaan
palaessaan vielä synnj-ttävät jonkin lämpöpaljou-
den; tämä ei kuitenkaan tapahdu ruumiissa. Jos
kaikkia mainittuja orgaani.sia r:ta on tarjolla,

niin palavat ensin ja etupäässä liiilihydraatit ja

rasva-aineet; sitten vuorostaan muuanvalkuais-
aineet. joita kuitenkin sitä ennenkin palaa jo-

kunen määrä. Kuta suurempi lihasten toiminta
on. s. o. kuta enemmän ollaan liikkeessä ja kuta
enemmän ruumiillista työtä toimitetaan, sitä

vilkkaammaksi käy palaminen, jonka tyydyttämi-
seksi hiilihydraatit ja rasva-aineet ovat ennen
muuta tarpeen. Jos syödään munanvalkuaista
enemmän kuin ruumis kaipaa, niin lisääntyy

aineenvaihto sitä mukaa enemmän, joten liiaksi

nautittu munanvalkuaisaine ei erittäin ruumista
hyödytä, paitsi sellaisissa oloissa, jois-sa jostakin
syystä juuri tavoitetaan aineenvailidon vilkastu-

mista. Ruumiin lihottamista voivat edistää etu-

päässä hiilihydraatit ja rasva-aineet, jos niitä

tarpeeksi nautitaan eikä }'lenmääräinen ruumiin-
liikunta ja ruumiillinen työ tai muut seikat liho-

mista vastusta, vrt. Ravitseminen, Ruo-
kinta ja Rehuaineet.
— Kasvien r:sta ja aineenvaihdosta ks.

Kasvit. palsta 481 . A i n e v a i h d o s ja

Yhteyttä m i n e n. M. OB.
Ravintoaineiden tarkastus tarkoittaa ensi-

kädessä ihmisen turvaamista terveydelle vahin-

gollisten ravintoaineiden nauttimiselta. Etupäässä
tarkastus kohdistuu eläintuotteisiin, kuten lihaan,

maitoon ja niiden valmisteihin, nämä kun usein

saattavat olla peräisin sairaista eläimistä tai hel-

posti pilaantua ennen nautittaviksi joutumista,

vrt. Lihantarkastus. Maidontarkas-
t u s. Kp.
Ravintoarvo ks. Ravintoaineet.
Ravintola on tav. merkinnyt ruokapaikkaa,

jossa myös tarjoillaan juovutusjuomia. Vasta

52. VII. Painettu "/gis.

aivan viimeisinä aikoina on ruvennut synty-
mään raittius-r :ita, joissa paitsi ruokaa tarjoil-

laan kahvia, teetä, virvoitusjuomia, alkoholittomia
viinejä j. n. e. Kun r. -liike helposti voi synnyt-
tää siveellistä pahenuu-sta. on se jo aikaisin jou-

tunut monenlaisen säännöstelyn alaiseksi lain-

säädännön ja järjestysvallan puolelta. Nykyään
maassamme tav. jaetaan r :t 3 luokkaan, jotka
eroavat toisistaan etupäässä aukioloajan pituu-

teen ja tarjottavien väkijuomien laatimn nähden.
Ensi luokan r:t .saavat yleensä olla auki klo 8 :sta

aamulla klo 12:een tai 1 :een yiillä. toisen luo-

kan r:t klo 8:sta aamulla klo ll:een illalla ja

kolmannen luokan r:t klo 8:sta aamulla klo

7 :ään tai 8 :aan illalla.

1 :sen ja 2:sen luokan r:ssa on yleensä tapana
tarjoilla kaikkia juovutusjuomia. Määrä, mikä
niitä annetaan, ei ole rajoitettu. :!:nnen luokan
r :ssa on aina tarkoin määrätty, mitä juovutus-

juomia ne saavat anniskella ja miten paljon.

Useimmiten näis.^^ä r:ssa tarjoillaan ainoastaan
paloviinaa ja olutta. Edellistä saa ruuan yhtey-

dessä antaa vieraille kullakin kerralla ainoastaan

yhden ryypyn ja jälkimäistä samalla tavalla yh-

den kokonaisen tai puolikaspullon. Kaikissa kau-

pungeissa ei edellämainittu luokitus ole aivan va-

kiintunut ja poikkeukseton. l:sen luokan r:hin

nähden kävtäntö kyllä kaikkialla on yhdenmukai-
nen. Ne ovat laajoilla oikeuksilla varustettuja

r:ita varakkaita kansanluokkia varten. "Zusen

luokan r:illa sitävastoin kaikkialla ei tarkoiteta

aivan .samaa. Useimmiten tällä nimityksellä kä-

sitetään riita, joitten aukioloaika on jonkun ver-

ran rajoitetumpi kuin 1 :sen luokan r:n, mutta
muussa suhteessa ne ovat samassa asemassa kuin

viimemainitut. Mutta muutamissa kaupungeissa

niillä käsitetään sitä, mitä n.seimmissa kaupun-
geissa tarkoitetaan 3:nnen luokan r:illa, nimit-

täin rajoitetuilla oikeuksilla varu.stettuja r:ita

vähävaraisia kansankerroksia varten. l:sen ja

3:nnen luokan r:ita on nykyään useimmissa Suo-

men kaupungeissa. Toisen luokan r :t sitävastoin

ovat harvinaisempia. Enimmät 3:nnen luokan

r:t (nykyään kaikki) ovat olleet anniskeluyhtiöit-

ten hallussa. 1 :sen ja 2:sen luokan r;in annis-

keluoikeudet ovat tav. olleet yksityisten hallussa.

Viime aikoina on useimmat niistäkin otettu an-

niskeluyhtiöitten haltuun, jotka kuitenkin usein

ovat vuokranneet ne yksityisille.

V:o Fi-iieit.

Ravintoneste ks. Lymfa.
Ravintosuhde, luku, jolla on ilmaistu eläi-

mille käytettyjen rehuannosten sisältämäin ty-

pellisten ja typettömäin ravintoaineiden välistä

suhdetta. R. siis osoittaa, kuinka paljon vaiku-

tukseltaan hiilihydraattien laatuista sulavaa ty-

petöntä ainetta rehussa on kutakin sulavaa

raakaproteiiniosaa kohti. R. saatiin ennen las-

kemalla yhteen rehun sulavain hiilihydraattien

%-määrät ja lisäämällä siihen ra-svan %-niäärä

kerrottuna luvulla 2.n (joka osoittaa rasvan hiili-

hydraatteihin verrattua lämpötehoa) sekä jaka-

malla näin saatu summa luvulla, joka osoitti

sulavaa raakaproteiinimäärää. R :ta 1:2-4 sanot-

tiin ahtaaksi. 1 : .5-6 keskihyväksi ja 1 : 8-12 väl-

jäksi. Kun myöhemmin huomattiin, että näin

laskettu r. vie harhaan, niin on sen sijasta

alettu käyttää „valkuaisainesuhdetfa", joka saa-

daan samaan tapaan kuitenkin ottamalla typelli-



1635 Ravintosuolat— Ravitseminen 1636

&ink viuD «ulava valkutiisaine ju kertoiimll.i
i

ra>vitinS&rä luvulla 2.i (2,<< sijastai. E. f. h.

Bavintosuolnt, suolat, jotku ovat tarpeen kas-

vien ja elaiuteu ravits«•Iui^e«'U.

Ravintoverot ovat viilillisiii kulutusveroja

rrUi>ta valttiiiiiättöiiiistS nivintoalueista. li :oja

ovat jauho-, liha- ja suolaverot. ks. K u I u t u s-

verot.
Bavitseminen. ruumiin varustaiuineu aiuoilla.

jotka k\ktMie\at ylläpitäiiiUUn ruumiissa alati

tapahtuvaa aiueeuvailitoa. Kliivii ruumis vas-

taanottaa näet ulkuapUiu sekii raviunou ettii

heugitetyn ilman mukana erityisiä aineita, kiiyt-

ULen niitä tavalla talii toisella hyväkseen, minkä
ohessa taas toiset, sille tarpeettomiksi tulleet ai-

neet poistuvat ruumiista. Vastaanotetut erilai-

set aineet tulevat etupäässii käytetyiksi elämiih

ja elimien toimintojen ylläpitämiseksi ; kasva-

vasi» iässä ruumis lisäksi käyttää niitä omien
kudcstensa ja elimiensii vnurastuttnmiseeu. s. o.

kasvamiseensa, johon tehtävään täysikasvuinen

niitä ei suuresti eniiii kaipaa. Iästä riippumatta

suurin osa varsinaisista ravintoaineista hajoo

ruumiissa tapalituvan palamisen kautta, s. o. hen-

gityksessä ammennetun halien välityk.sellii. yksin-

kertaisemmiksi aineiksi, jotka sitten poistuvat

ruumiista, hyiklyttäen ruumista palaniisarvollaan

ja siihen i)erustuvalla ravintoarvollaan. Xe aineet.

jotka joutuvat tällaiseen aineenvailulon kiertokul-

kuun, ovat n. s. varsinaiset I. or^'aaniset ra-

vintoaineet: munanvalkuaisaineet^ hiili-

hydraatit (tärkkelys- ja sokeriaineet) ja rasva-

aineet, (vrt. Ravintoaineet.) Toinen ryhmä
aineita, joita käytämme ravinnoksi, ei niin suo-

ranaise-iti ota osaa varsinaiseen aineenvaihtoon

;

tällaisia ovat vesi ja kivennäisaineet
eli suolat Kuitenkin viimemainitut ovat ko-

vin tärkeät ruumiin taloudessa ja välttämättö-

mät ravinnossa, sillä ruumis menettää niitä

virtsassa niyötäänsä sekä joutuu hengenvaaraan,

jollei ruumiin varastoa niihin nähden alituiseen

korvata. Niinpä ihminen, jolta vesi kokonaan
riistetään, kuolee noin viikon kuluttua, vaikka

hän saisi kuinka paljon (vedestä vapautettua) ra-

vintoa hyvänsä: ja jos ihmi.sen ruuasta suolat

täydellisesti poistetaan, niin hän heittää hen-

kensä yhtä pian, tai noin 40 vuorokauden ku-

luessa, kuin täyttä nälkää kärsiessään. Varsinai-

'<ia ravintooineita ruumis tarvitsee enemmän si-

käli kuin enemmän työtä ja eritoten ruumiillista

työtä toimitetaan, jolloin tietenkin kookkaampi
ihminen tarvitsee enemmän ravintoa kuin kool-

taan pienempi. Täysika>.vuinen. noin 70 kfr pai-

nava mies. joka ei toimita mitiiän raskaampaa
ruumiillista työtä, tarvitsee vuorokautta kohti

ravintomäärän, joka vastaa noin 2.200-2..500 lämpö-
yksikköä. .'<itä mukaa kuin ruumiillinen työ on
raskaampaa <puu>-epän. rauUisepän. sahaajan) ko-

hoaa jokapäiväinen ravintotarve 4. jopa ,5;kin

tuli. lämiKiyksikköä vahtaavaan mäUriiän. Nainen,
jonka ruumiin paino yleensii on noin neljä viides-

osaa miehen ruumiista, vaatii sitä mukaa myös-
kin vähemmän ravintoa. Tarvittavan länipöyk-

sikkömäiirän voi ihminen tietenkin saada erilaisia

ravint'xiiii<Mta käyttämällä. Kokemus on kuiten-

kin näyttänyt, että ihmiselle edulliHinta on käyt-

tää kaikkia ravint'^iineryhmiä rinnakkain tar-

koitukHenmukaixeiiHa suhteessa. Tuollainen so-

piva suhde on esim. seuraava: munanvalkuais-

ainetta 13.') p, rasvaa 80 g ja hiilihydraatteja

500 jr. mitkä määrät yhteensä muodostavat ;i.013

liimpöyksikköä (netto) ; tällaisen ravintomäärän

on Voit suunnitellut kovissa harjoituksissa ole

valle .-iotamiehelle. Kolituullisen ruuniiilli.sen työn

tekijälle on katsittu tarpeelliseksi !I4 g munan-
valkuaisainetta. 45 g rasvaa sekä 400 <: hiilihyd-

raatteja, mitkä yhteensä tekevät 2. '200 länipöyk-

sikköä (netto).

Ihminen ei yleensä kuitenkaan kiiytii uivin-

uokseen ravintoaineita sellaisinaan ; ruokaa val-

mistellessamme käytämme siihen tarkoitukseen

ruoka-aineita, s. o. joko luonnon tahi tehtai-

den erilaisia tuotteita, jotka kukin jo sisältävät

useampaa ravintojiinelajia. Niinpä vilja- ja ryyni-

lajit sisältävät pääasiallisesti tärkkelystä (hiili-

hydraattia), mutta sen lisäksi joiikinverrun inu-

nanvalkuaisaiiietta: liha etupäässä munanvalku-
aisainetta. sekä sen lisäksi lihavuutensa mukaan
enemmän tahi vähemmän rasvaa : kauranjyvät si-

sältävät sekä munanvalkuaisainetta ja rasvaa eitä

hiilihydraattia. Harva ruuaksi käytetty tuote on

pelkästään vain yhtä ainoata ravintoainetta : niin

on kumminkin laita esim. sokerin, joka todella

on miltei yksistään sokeria, jierunajauhon, joka

on melkein pelkkää tärkkelystä, voin ja oliivi-

öljyn, jotka ovat miltei puhdasta rasva-ainetta.

Ruoka-aineemme tulevat joko k a s v i k u n

nasta tahi eläinkunnasta; oikeastaan voi-

simme sanoa, että kaikki ravintoaineemme viime

kädessä johtuvat ka.svikiinnas1a. sillä clliiiiict. joi-

den lihan riiuakseimiie kiiyläinnie. elävät vuoros-

taan kasvikiiiiiian tuotteista. Kummassakin ryh-

mässä ruokatuotteita ta|)aamme kaikki ravinto-

ainelajit edustettuina, joskin hyvin vaihtelevissa

suhteissa. Suurin piirtein katsoen on niiden vä-

lillä yleensä .se erotus, ettii kasvikunnan tuott^-et

sisältävät runsaasti hiilihydraatteja, varsinkin

tärkkelystä, mutta verrattain vähän munanval-
kuaista ja enimmäkseen hyvin niukalta rasvaa,

kun taas eläinkunnan tuotteissa etupitilssä on

munanvalkuaista ja rasvaa, jotavastcin hiilihyd-

raatteja niissil sanottavasti ei ole, Tästil sään-

nöstä on kuitenkin poikkeuksia olemassa; kasvi-

kunnasta peräisin oleva oliiviöljy on pelkkää ras-

vaa; samoin myöskin kookosvoi ynnä monet nuiut

tekovoit. Oman maamme tuotteista kaura sisältää

jotenkin suuren prosenttimäärän rasvaa. Eläin-

kunnan tuotteista maksa sisältää jonkinverran

erästä tärkkelyksenluontoista hiilihydraattia, ply-

kofreenia. Toinen eläinkunnan tuote, maito, si-

sältiiä paitsi munanvalkuaisainetta ja rasvaa,

myöskin hiilihydraattia, nimittäin maitosokeria.

Kasvikunnan tuotteet ovat enimmäkseen paljon

tilaa ottavia, mikii osaksi johtuu siitii, että useat

niistä, esim. vihannekset ja tuoreet hedelmät,

sisältävät kovin paljon, jopa O,") % saakka, vetlil,

osaksi siitä, että kasvituotteiden solujen seinät

ovat rakennetut selluloosasta, joka antaa niille

tuollaisen tilaavievän rakenteen; selluloosaan

ruuansulatusnosteemme sitä paitsi eivät pysty,

jot/'n suuri osa kasvituotteista kulkee sulatus-

elinten läpi elimistöä sanottaviusti hyödyttilmilttjl

palamisarvollaan. Jotta kasvikunnan tuotteist:i

siuitaisiin riittävä ravinto, täytyy siis syödä niitä

kovin suuret määrät. Eliiinkuiita tarjoaa meille

monenlaista ja arvokastji ravintoa. Laiha liha ja

varsinkin veri sisältävät tosin paljon vettä, joka

kuitenkin ruokaa valmistettaessa, keit.ettäessä ja
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paistettaessa, jonkinverran vähenee. Mitä rasvai-

sempaa liha on. sitä snurempi on sen palamis- ja

ravintoarvo ja sitä pienempi sen vedenpitoisuus.

Maito on ruoka, joka hyvin sopivissa suhteissa

sisältää kaikkia ravintoaineryhniiä: kuoritullakin

maidolla, josta rasva on poistettu, on siten vielä

melkoinen ravintoarvo. Juusto ja voi ovat erit-

täin arvossa pidettäviä ruokatavaroita. Saattaa
tietenkin kokoonpann.a ihmisen ravinnon sekä

yksistään eläinkunnan tuotteista että myöskin
yksistään kasvikunnan tuotteista. Kokemus on
kuitenkin osoittanut, että n. s. s e k a r a v i n t o

eli molempien ravintoryhmien käyttäminen rin-

nakkain parhaiten vastaa terveyden vaatimuksia.

Yksinomainen kasviravinnon käyttö, johon \ege-

tariaanit — periaatteellisista syistä — pyrkivät,

kohtaa meidän pohjoisissa oloissamme suuria vai-

keuksia, sillä kasviravintoa käyttämällä emme
helposti saa riittävää rasvamäärää. Oliiviöljy

käy liian kalliiksi, ja kasvisvoit eivät ole kaik-
kien ruuansulatuselimille ajanpitkään varsin edul-

liset, joskin täytyy myöntää, että ne kuitenkin
suuresti helpottavat vegetarianismin toteuttamista

meillä. Mutta jos kasviravinnon lisäksi otetaan
eläinkunnasta saatavat, niin sanoaksemme. ..elot-

tomat" tuotteet, maito, voi. juusto ja kanan-
munat — hylkäämällä vain eläimenliha — . niin ei

ravintofysioloffian ja -hygienian kannalta ole sel-

laista ruokajärjestelmää vastaan mitään sano-

mista. Monesta käytännöllisestä syystä olisi

edullisinta järjestää ihmisen ravinto siten, että

pääasiallisesti syötäisiin kasviruokaa ja sen li-

säksi jonkunverran liharuokaa. Kasviravinto kiiy

yleensä halvemmaksi, mikä tietenkään ei ole kan-
santaloudellista merkitystä vailla. Yksipuolisesti

liharuokaa nautittaessa tulee helposti syöneeksi
enemmän kuin ruumis todella tarvitsee, josta voi

johtua liikalihavuus, sekin ruumiin epäkunnon
merkkinä, ynnä erityisiä, varsinkin vanhem-
malla iällä rasittaviksi käyviä sairaudentiloja,

esim. kihtitauti. samoin suolentoiminnan hidastu-

minen ynnä umpitauti. jota kasviravinto on
omansa torjumaan. Eritoten karkeat leipälajit,

kauraryynipuuro sekä vihannekset ja useat he-

delmät, luumut, omenat, appelsiinit y. m., tekevät

suolentoiminnan vilkkaammaksi; samoin vaikut-

tavat niinikään sokeri, voi, hapanmaito ja kirnu-

piimä.

Suoloja on meillä yleensä riittävästi tarjolla

jo itse ravintoaineissa. Suolaa lisätäänkin ruo-

kaan etupäässä mausteeksi tai säilytysaineeksi.

Kovin suolainen ruoka ei kuitenkaan ole ajan-

pitkään ruuansulatuselimille suotuisaa. Vettä
tulemme myöskin saaneeksi jo itse ruuassa suu-

ret määrät: onhan ruuissa keskimäärin enem-
män kuin puolet vettä. Kaikkiaan tarvitsemme
vuorokaudessa noin l.s-2 litraa vettä, siihen las-

kettuna se vesimäärä, joka jo ruokaan sisältvr.

3/. OB.
— Kotieläinten r:sta ks. Ruokinta. Rehu-

aineet.
— Kasvien ravitsemisilmiöistä ks. Kas-

vit, palsta 481, A i n e v a i h d o s ja Yhteyt-
täminen.
Ravitsemisneste ks. L j' m f a.

Ravitsemus ks. Ravitseminen.
Kawka, joki Puolassa, Petrok6win ja Varso-

van kuvernementeissa. Veikseliin laskevan Bzuran
lisäjoki oik. R:n tienoilla ja varsinkin sen var-

rella Petrok6win kuvernementissa olevan R a \v a n
kaupungin (10,029 as. 1910) ympärillä talvella

l!)14-l.i käytiin kiivaita taisteluita.

Bawlinsoii [rölinssiij. 1. S i r Henry C r e s-

\vicke K. (1810-95). engl. orientali.sti," 1826-33
upseerina Itä-Intiassa. 1844-56 konsulina Bagda-
dissa, 1858 ja 1866 Intian neuvoston jäsenenä,
1859-60 brittiläisenä lähettililiinä Teheranissa;
kopioi 1835-37 Behistun (ks, t.l kirjoitukset, joiden
muinaispers. tekstin hän pääpiirteiltään oikein se-

litti (irotefendin tutkimuksista tietämättä, ja ko-

kosi suuren joukon nuolenpääkirjoituksia .\ssyrian

ja Babylonian raunioista. Tärkeimmät julkaisut:

,,The cuneiform inscriptions of Western Asia"
(5 nid., 1861-84; 4:s nid. 2:nen pain. 1891). „The
Persian cuneiform inscriptions at Behistun"
(1846), „History of Assyria" (1852), ,.England
and Russia in the East" (1875). [G. Rawlinson,
„A Memoir of Major-General Sir H. C. R."

(1898); R. Flemming. „Sir H. R. und seine Ver-
dienste um die Assyriologie" (1894).]

2. George R. (18121902), edellisen veli, his-

torioitsija, prof. Oxfordissa 1861-89. julkaisi

..The five great monarchies of the ancient world"
(1862-67: 4:s pain. 1879). ..The sixth monarchy"
(Parthia) (1873). ..The seventh monarchy" (Uus-
Persia) (1876). ..History of ancient Egypt" (1881),

„History of Phoenicia" (1889) y, m., sekä käänsi
ja selitti (yhdessä veljensä kanssa) Herodotoksen
historian (3 :s pain. 1876). K. T-t.

Ravn, Fredrik Kolpin (s. 1873). tansk.

kasvitieteilijä, v:sta 1907 Kööpenhaminan maan-
viljelyskorkeakoulun kasvipatologian professori ja

valtion kasvitautikonsulentti, työskennellyt moni-
puolisesti kasvitautien alalla ja julkaissut lukui-

sia teoksia. Suomeksi on käännetty yleistajuinen

..Elollisten olentojen lisääntyminen ja perinnölli-

.«yyskysymys" (1906K
Bavunkivi ks. Jokiäyriäinen.
Ray frei] (Wray), J o"h n (1628-1705). engl.

luonnontutkija. LinnSn edeltäjä kasvisystematii-

kan perustajana, tutki myös kasvianatomiaa ja

-fysiologiaa. R. on erikoisesti tunnettu lajikäsit-

teen selvittäjänä (vrt. Laji). Hänen muistok-

seen perustettiin 1844 luonnonhistoriallinen seura

Ray Society.
Rayleigh [reilij, John William Strutt

(s. 1842). lordi, engl, fyysikko. Cambridgen yli-

opiston kokeellisen fysiikan prof. 1879-84 ja Jjon-

toon Royal institutionin matemaattisen fysiikan

prof. 1887-1905; toiminut Royal Societyn presi-

denttinä 1905-08 ja Cambridgen yliopiston kans-

lerina v:sta 1908. R:n suuri oppineisuus, tarkka

ja terävä järki .sekä etevä kokeilemistaito teki

hänelle mahdolliseksi täyttää aukkoja miltei kai-

killa fysiikan niin teoreettisilla kuin kokeellisilla

aloilla, etenkin ääni-, valo- ja sähköopissa. Yh-

dessä Ramsayn kanssa hän keksi ilmassa olevan

argon nimisen alkuaineen. R:n pääteos on

..Theory of sound" (1877-78; 2:nen pain. 1894).

R. sai Nobelin-palkinnon 1904. V. S:n.

Baynal [rena'l], Guillaume Thomas
Francois (1713-96). ransk. kirjailija: toimi

ensin pappina, mutta menetti sittemmin papin-

virkansa ja antautui kirjallisiin harrastuksiin

liittyen ensyklopedisteihin. Hänen pääteoksensa

on useiden muiden, m. m. Diderofn. avustuksella

julkaistu ..Histoire philosophique et politique

des etablissements et du commerce des Euro-
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pf»ns dans les ileiix loJes" ilTTO). Kirjan kii-

vaat hvökkäyk>*t orjukau|<(>»a. iukvisitsioiiiii,

kaikkea valtiollista ja uskonnollista pakkoa vaa-

taan hankkivat sille aikauaaii laajan lukijakun-

nan: Hanskassa se julkisesti |><>ltettiin. ja tekijä

viltti rofMVTlla paolla vaniritseniisen; nivölienimiu

R umiiota |K>rustuslukia sUiitaviille kau-

sai <-lle liiliettäniiillaän kirjevllä. jossa

hio uiuiui kokoukseu toinieeuiuinemien refor-

mien väkivaltaisuutta. J. F.

Bayon Irejö'/ iransk.. < lat. rndiua = säde),

säde : alue.

Bayruoho ks. L u s t e.

B&zin /-•'-/. Stenku (k. 16711, ven. kapinan-
johtaja; toimi v .sta 1667 kapinallisten Douin
kasakkain piUillikkönä havitellen ja ryöstUen

varsinkin Vol^u varsilla ja Ka-spianmereu ranta-

milla: kansa piti häntä |>elastajanaan ja vapaut-

tajanaan: voitettuna hiin vihdoin joutui vangiksi

j.i teloitettiin Moskovassa; hänen muistonsa elää

lukuisissa kansanlauluissa ja taruissa.

BazumoTskij /-o'-/, l. .\leksej Grigor-
jevits K. 1709-711. kreivi, ven. kenraali, kei-

sarinna Elisabetin suosikki. Oli kasakan poika.

Kuorolaulajnnu ollessaan hovikappelissa R. voitti

edullisella ulkomuodollaan Elisabetin huomion. j:t

Elisabet vihitvlti salaa itsensä häneen. Suosikki

korotettiin 1744 saks. valtakreivin arvoon ja ni-

mitettiin kenraalisotamarsalkaksi ja ylihovijahti-

ice^tariksi. Poliittista osaa hän ei näytellyt. —
2. A n d r e j K i r i I I o v i t .; R. (17.'>2-i8.'?6). ven.

raltiomies. edellisen veljenpoika, oli 1786-90 lä-

hettiläänä Tukholmassa ja myöhemmin Wieniss!i.

Venäjän valtuutettuna Wienin kongressissa, sit-

temmin valtakunnankanslerina. K. W. R.

Bazzia Iraxjä'] iransk.i I. ratsia (arab.

rhazia = ryöstöretkii. ryöstöretki; poliisin toi-

meenpanema ajojahti epäilyksen alaisten henki-

löiden ja joukkueiden kiinnisaamiseksi.

Bb, rubidium-metallin kem. merkki.
Bc. t. Ree., lyhennys lat. sana.sta .,recip€"

(..ota va«taan">. minkä lääkärit tavalli.sesti aset-

tavat laäkpm9ärflyk.sensä (re.septinsS) otsikoksi.

Be l-f] 1. Ra (epypt., = aurinko), muinais-
eg^-ptiläisillä auringonjumala, jonka palvelus

5;nnen dynastian ajalla oli valtionuskontona. Ku-
viteltuna taivaalla lentäväksi punasilmäiseksi hau-

kaksi R. oli norua (ks. t.|. noustes.soan hän oli

Khepren. la.-<kiesriaan .\tum. jota paitsi useat pai-

kallisjumalat kiUitettiin samaksi kuin R. (vrt.

Egypti. II. palsta .541). R :n tärkeimmät kultti-

paikat olivat On (Heliopolis) ja Kilfu. Komean
auringontemppelin rauniot ovat nähtiivHnä Abu-
«irin kyläj-^ä. .^menofi8 IV (ks. t.) yritti saada
aurinL'onjumnlan .\ton nimisenä tunnustetuksi
aiooaknl jumalaksi. K. T-t.

Be . . . (ääntjiiii edessä rcd...), lat. ja romaa-
nilainen etuilit». - takaisin, takaperin, vastaan,
jlljella. uudellp»-n, jälleen.

B«, mu». 1. R.inhkalaiHilla y. m. = d. — 2. Säve-
lentafKiamisettaa käytetty asteikon 2:sen a«teen
nimitvR. /. A'.

Beaall (mlat. TttYli» < lat. r?» = a»\a.), aaiaa,

olemuhta k<-»"(£>-v;i. asiallinen, todellinen.

Beaaliapteekki kn. .Apteekki.
Beaaliat lat. nalia), reaalitieteiden (ks. t.)

esittämät ti«l' nainekwt.
B«aalieniyklopedla (ks. Reaali) ks. E n-

y k I o p • fl i a.

Beaali-injuria iks. Reaali ja I n j u r i a),

teoin lei Siinoin) tapahtuva solvaus, ks. K u n-

n I a M I o u k k a u s.

Reaalikatalogl (ks. Reaali ja K a t a I o g i),

tieteenhaarojen mukaisesti järjestetty kirjaluet-

telo.

Reaalikoulu (ks. Reaali), yleensä sellainen

oppikoulu, jonka lukuohjelmassa klassillisten kiel-

ten (kreikan ja latinan) sijasta nykyiskansain
kielet ja niiden rinnalla matematiikka ja luon-

nontieteet ovat etualalla. R :t alkoivat järjestyä

18:nnella vuosis. Niiden kehitykseen on vaikut-

tanut ennen muita luonnontieteiden ja tekniikan

edistys, .\luksi ne palvelivat melkein yksinomaan
käytännöllis- taloudellista sivistystarvetta. Myö-
hemmin on ruvettu perustamaan myös yliopistoon

ja muihin korkeakouluihin johtavia r:uja. Ja
vähitellen, pitkiiaikaisten taistelujen jälkeen, r.

on tunnustettu latinakoulun veroiseksi tieteellisen

opin pohjakouluna. V:sta 1900 annettiin Sak-
sassa, jossa mainittu taistelu on ollut hyvin
kiivas, täysiluokkaisista reaalioppilaitoksista pääs-

tetyille oppilaille pienin rajoituksin oikeus jatkaa
opintojaan korkeakouluissa, myös yliopistojen

eri tiedekunnissa. Senjälkeen on r:jen luku

Saksassa nopeasti lisääntynyt. Täysiluokkaisia

reaaliopistoja on kahta tyyppiä: reaalilukioita

(Rcalgiimnasium). joissa latinakin on oppiaineena,

ja ylempiä reaalikouluja {Obemnhcliulc), jotka

ovat latinattomia. Kummatkin ovat 9-luokkaisia.

Näiden ohella toimii maassa joukko C-luokkaisia

r:ja, re.taliesilukioita (Rcalprogymnasiumj ja

reaalikouluja (Rcalschulel, jotka muodostavat n. s.

keskikoulun. — Itävallassa on niinikään

reaalilukioita, joissa kreikka on vaihdettu johon-

kin nykyajan sivistyskieleen, sekä alempia ja

ylempiä reaalikouluja. — Ranskassa liaarau-

tuu oppikoulun yläaste useampaan (4:ään) eri

osastoon 1. linj:ian. joistiv yksi oii latiiiaton: luon-

nontieteet ja uudet kielet ovat lukuolijelman pää-

aineina. — Skandinaavia n maissa ja-

kaantuu oppikoulu kalitia: latinattomaan I. reaa-

liseen alaosastoon, n. s. keskikouluun, sekä ylä-

osastoon, lukioon, jossa vielä klassillisen osaston

rinnalla on yksi tai kaksi latinatonta reaali-

osastoa. Keskikoulua nimitetään reaalikouluksi

frialskola). Ruotsissa tämän .5-luokkaisen reaali-

koulun lopettaa erityinen (6:s) pääteluokka, jolla

suoritetaan n. s. reaalikoulututkinto (rcahkolexn-

menj. — Suomen ensiniäi.senii r:na pidetään
Turun katedraalikoulun yhteydessä (1807-30) toi-

minutta erikoisosastoa, n. s. kollektoriluokkoa.

Sittemmin järjesti kouluhistoriassamme tunnettu
O. II. (^Jripenberg (ks. t.) ISIiO-luvulla jonkinlai-

sen r:n, mutta hänen laitoksensa olivat lyhytai-

kaisia. Vain 3 V. (1840-43) oli Bergenheimin Tu-
run reaalikoulu 1. reaalilyseo toimessa. Kun oppi-

koulumme 1872 järjestettiin uudelle kannalle, pe-

rustettiin täysiluokkaisten. yliopistoon jolitavien

oppilaitosten rinnalle 2- ja 4luokkaisia reaali-

kouluja. joiden tuli antaa oppilailleen laajempi
kansalaissivistys ja sopiva polijaoppi ammattei-
hin valmistuttaessa. Ne ovat sittemmin muodos-
tuneet .'S-luokkaisiksi „alkeiskouluiksi". Mutta
1872 perustettiin Helsinkiin myös täysiluokkai-

nen yliopistoon johtava r., ruotsinkielinen reaali-

lyseo. V. 1884 avattiin samanlainen oppilaitos

Turussa. Vasta 1891 aloitti toimintansa ensimäi-

nen suomenkielinen täysiluokkainen r., Helsingin

I

«
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suoniiilainen r e :i ;i 1 i I y s e o. Senjälkeen reaali-

lyseoidpu lukumäärä oii lisääntynyt, uiin että

niitä nykyään on yliteensä 12, normaalilyseoiden
reaaliosiustot siiben luettuina. Sitäpait.si ovat yk-
.sityi.skoulnnime, niin täysiluckkaiset kuin .5-luok-

kaisetkin. r :ja. V. 1914 annetun asetuksen mu-
kaan jakautuvat valtionlyseonime, muutamia klas-

sillisia lyseoita lukuunottamatta, kahtia: lati-

nattomaan r>luokkaiseen keskikouluun ja :!-luok-

kaiseen lukioon, jossa on kaksi osastoa, klassilli-

nen ja reaalinen. Edellisellä on 18 viikkotuntia
käsittävä latinakurssi sekä 12 viikkotuntia kä-

sittävä (vaihtoehtoinen) kreikan kurssi; jälki-

mäisellä ei lueta kumpaakaan mainituista kielistä,

vaan niiden sijasta laajemmat oppimäärät mate-
matiikassa, luonnontieteissä ja nykyiskansain
kielissä (ranskal. vrt. O p p i k o u 1 u. O. M-e.

Reaalileksikko iks. Reaali jaLeksikko),
asiatietoja sisältävä sanakirja.

Reaaliluku (ks. Reaa lii. mikä positiivinen

tai negatiivinen luku tahansa, olkoonpa ratsio-

naalinen (ks. t.) tai irratsionaalinen (ks. t.). R:n
va.stakohta on imaginaariluku (ks. Imaginaa-
rinen), f^. S :n.

Reaaliluotto (ks. Reaali) ks. Luotto,
palsta 1262,

Reaalilyseo ks. R e a a 1 i k o u 1 u.

Reaalinen imlat. rciilis < lat. res = asia, esine),

asiallinen, todellinen. R:ta on se, mikä ei ole pal-

jaastaan ajateltua tai kuviteltua, vaan todellisesti

on olemassa.

Reaalioikeus (ks. Reaali), esineoikeus
(ks. t.).

Reaaliopisto ks. Reaalikoulu.
Reaalipolitiikka (ks. Reaali) ks. Poli-

tiikka.
Reaalirasite (ks. Reaali), kiinteistö-

rasitus, ks. Rasite.
Reaalirasitus (ks. Reaali) ks. K i i n-

t e i s t ö r a s i t u s.

Reaalisopimus (ks. Reaali) ks. Sopimus.
Reaalisuureet iks. Reaali), tavalliset suu-

reet erotukseksi imaginääri- tai kompleksi-suu-
reista, vrt. Reaaliluku.
Reaalitieteet (ks. Reaali) ovat ne tieteet,

jotka tutkivat todellisia esineitä eivätkä vain aja-

teltuja käsitteitä tai sanoja. Etupäässä kasvatus-
opillisessa kirjallisuudessa on tapana käyttää tätä

oppisanaa. Koulujen opjiiaineista ovat r :eilnn

oikeimmiten luettavat luonnontieteet, maantieto,
historia ja uskonto, kun sitävastoin matematiikka
ja kielitiede ovat ..muodollisia" tieteitä. — Muu-
tamat asettavat r. vastakohdaksi ..humanistisille"

tieteille ja lukevat .sentähden r:eihin luonnon-
tieteet, maantieteen ja matematiikan. A. Gr.

Reaaliunioni (ks. Reaali ja Unioni),
kahden tai useamman suvereenisen valtion pysy-
väiseksi aiottu valtioyhdistys, jossa niillä on
yhteinen hallitsijapersoonallisuus ja tav. sen

ohella joitakin muita yhteisiä orgaaneja. —
R. on kansainvälisoikeudellinen valtioyhdistys-

muoto. s. o. se perustuu oikeustoimeen, valtio-

sopimukseen, eikä siihen, että jäsenet olisivat

yhteisesti muodostamansa korkeamman valtioval-

lan alaiset. Tämä ei estä r:ia tuottamasta tär-

keitä valtio-oikeudellisiakin vaikutuksia jä.senv\l-

ticissa. päinvastoin sisältävät niiden valtiosään-

nöt aina joukon määräyksiä, jotka aiheutuvat

unionisuhteesta. Tällaisten valtiosääntömäärävs-

ten muuttaminen edellyttää, että jäsenvaltiot ovat
tulleet yksimielisiksi uniouisuhtcen muuttami-
sesta, mihin aina vaaditaan jäsenten yksimieli-
nen piliitös, R:n pohjana oleva perus.sopimus ei

myöskään ole yksipuolisesti purettavissa, oikean
tulkinnan mukaan ei edes niissä tapauksissa,
jolloin valtio muuten yksipuolisesti voi sanoutua
so])inuiksesta irti.

Ruotsin ja Norjan välinen r. (1814-1905) (ks.

Norja) oli monien vaihtelujen alainen sekä
täynnä riitaisuuksia, jotka osaksi olivat lähei-

sessä yhteydessä Norjan sisäisten valtiosääntö-
riitain kanssa. Yhteisiä orgaaneja ei. yhteistä
kuningasta lukuunottamatta, ollut muita kuin
diplomaattiset edustajat ja konsulit, Ulkojioli-

tiikkaa, joka oli yhteinen, hoiti muuten Ruotsin
ulkoasiainministeriö ; tämä oli Ruotsille myön-
netty etuoikeus, Norjan pyyteet saavuttaa ulko-

asioissa suurempi riippunuittomuus, aluksi erikoi-

nen konsulilaitos, johtivat r:n purkautumiseen.— Puolustuslaitoksen yhteyttä ei ollut eikä myös-
kään määräyksiä siitä, kuinka tehokkaasti kum-
mankin maan tuli ottaa osaa puolustuskustan-
nuksiin. — Yhteissten edustajakokousten puutetta
kykeni vain vaillinaisesti korvaamaan se mää-
räys, että molempia valtioita ko.skevia asioita

oli käsiteltävä n. s. sekalaisessa valtioneuvostossa
(blandadt statsrdri). Jos asiaa käsiteltiin Ruot-
sin valtioneuvostos.sa piti sen mukaan olla saapu-
villa kolme neuvottelevaa norjalaista ministeriä
ja päinvastoin. U.seista asioista säädettiin molem-
missa maissa yhdenmukaiset lait. — Samoin on
Itävallan ja Unkarin välillä r., joka perustuu n. s.

pragmaattiseen sanktsioniin (v:lta 1713). mutta
nykyinen oikeussuhde on pääasiallisesti määri-
telty v:n 1867 n. s. ..Ausgleieh"issa. Tämä asia-

kirja on valtiosopimus, joskobta muodoltaan ja

laadultaan omituinen. Sen itäv. (saks.) ja sen unk.

muoto eivät ole täysin yhdenmukaiset, mikä ai-

heuttaa erimielisyyksiä. Ylimalkaan on itäv. ta-

holta aina pyritty vahvistamaan ja laajentamaan
yhtej-ttä ja yhteisyyttä ; tieteisopissa tämä taipu-

mus on noussut huippuunsa siinä teoriassa, jonka
mukaan oikeussuhde ei olisikaan todellinen r.,

vaan jäsenet yhdessä muodostaisivat uuden, kor-

keammana-steisen (liitto-) valtion. — Hallitsija-

persoonan yhteisyys on oikeudellisesti taattu niin-

kauan kuin Habsburgin sukuun kuuluvia vallan-

perijöitä on olemassa. Yhteinen on edelleen ulko-

politiikka, vaikka molemmat valtiot valtiosopi-

muksia tehtäessä toisinaan toimivat erikseen.

Puolustuslaitos on yhteinen, mitä armeian joh-

toon ja sisäiseen järjestykseen tulee. Yhteiset

asiat vaativat osittaista yhteisyyttä myöskin
raha-asiain hoidossa. Näitä erilaatuisia yhteisiä

asioita varten on olemassa yhtei.sministeriöitä, nim.

ulkoasioita, sota-asioita ja finanssi-asioita varten

(kummallakin valtiolla on tietysti .sen ohella eri-

koiset ministerinsä raha- ja sota-asioita varten).

.,Ausgleich"issa puhutaan lisäksi sellaisista

asioista, jotka tosin eivät ole unioniasioita sa-

massa merkityksessä kuin nyt mainitut asiat,

mutta joissa molempain maiden etu vaatii sopi-

mukseen perustuvaa yhteisyyttä. Niinpä on tulli-

liitto olemassa näiden välillä, vaikka kummalla-
kin on oma tullitaksansa (ennen v. 1907 ne muo-
dostivat yhteisen tullialueen). Osittaista yhteyttä

on olemassa myöskin kauppasuhteiden ja rahalai-

toksen sekä rautatieballinnon aloilla. Y'hteinen asia
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t>n vifln 1 Hertsepovimiu liiilliiit». Varsi-

raisia ui i varten un oltMuiu^sii vliteinen

c>ilustusor>;ui>ui. mm. n. ;<. it e 1 e p ii t s i o n i i.

ilävtilMlaiurn ja unkarilaineu. kumpikin nsiaa-

omaisrn valtion oiluskuunan valitsenui. Pfleiiatsio-

uit. jotka koki>ontuvat vuosittain, tiiv. vuorotel-

len \Vieni6sfi ja l<udapesli$sii, neuvottelevat ja

[uutttiiviit erikseen ja ivai vain kirjiUli.<esti yli-

tevdessä toistensa kanssa. Mutta jos jossakin

asia«.s^i kolmasti tapalitnnut kirjelmäin vnilito ei

ole johtanut ylitiipitiivään pUUtiikstvn. voi kum-
pikin delejr.it.sioni vaatia ybteisistunto;i, jossa ai-

nakin kahden kohnasosan kummankin jäsenistä

ja samalla ylitii inuntu jäsentä kunima.stakin tu-

lee elia läsnä, ja j<>ssa ainoastaan päätös t«li-

däiiu. Delepit.sioneilla on valta tarkiustna yhteis-

ten asiain hallintoa sekä, kun aihetta on. yhtei-

sestä päiitoksestä nostaa syyte jotakin vilteistä

ministeriä vactaan; tuomiovaltaa kUyttelee silloin

u. s. valtakunnantuomioistnin. jonka jäsenistä

kumpikin delejzatsioni valit-see puolet. — R:ksi
moni nimitttä myöskin Venäjän ja Suomen vä-

listä valtioyhdistystä : tämä mielipide on varsin-

kin aikaisemmin saanut kannatusta erittäinkin

ulkomaiset>sa. mutta osittain myöskin kotimai-

sensa ija venSläisessäi tieteisopissa. Tämä oppi

on kuitenkin mahdollinen ainnastiuin sillä eli-

dolla. että turvaudutaan käsitteeseen iiiiio wqii<i-

Un iiicri/iKih jurr ja luovutaan eräistil tunnusmer-
keistä, joita nykyään katsctnan r:lle oleellisiksi.

Sik^ipS r.-teoriaa ei nykyään enää juuri yllä-

pidetä, vaan katsotaan Venäjän ja Suomen vä-

liltä oikeussuhdetta eiikoislaatuiseksi valtioyhdis-

trk.sek.si. jota ei hyvästi voida si.silUyttää mihin-
käiln yleisesti tunnustettuun valtioyhdistysluok-

kaan.
Paitii yleisen valtio-oikeuden esityksissä ja

raltioyhdiatyksiä koskevissa teoksis.«a. käsitellään

r:ia m. m. seur. monof;rafioissa : v, Juraschek.
..Personal- und Realunion" (1878i: Zolper. ..Der

Staatsrechtliche .\uspleich z\vischen österreich
und Vnparn" (lOU); .Apponyi, ..Die reohtliche

Natur der Beziehun(.'en 7.wi.schen Österreich und
Vnparn" iliUl); Aall ja Gjelsvik. ..Die norwe-
gis<;h-Bohwe<lische Union" (1912); Berlin. ,.Unio-

nen» Opiosninp" (..Statsvetenskaplip Tidskrift".

1913) : Y. O. Kunth, ..Itävalta Unkarin valtio-

yhdistys" (Valvoja ini4i. — vrt. He r so n aa 1 i-

u n i o n i \' a 1 t i o y h d i s t y 8. II. E.

Bcaalivakuus ks. V a k u u s.

Beaalivero k*. Verot ja T u o t l o v e r o t.

Seade IrUlj, Charles (1S14-84). enpl. kirjai-

lija. julkaisHut joukon yliteiHknnnallisia kysy-
mykitiä käsitteleviä romaaneja ja näytelmiä: ..It

is never foo late to mend" (I8.i6|. ..The cloister

and the hearth" (IHfili. hist. romaani 15:nneltä
vuoHisadalta. ..Ilard ca»h" (186.'}) v. m.

n. Kr-n.
Beading /rrrfir;/. 1. Herkin kreivikunnan pää-

kaupunki Etelä Knphinnissa, Jx)nto<;»ta länteen
Thamesin oik. rannalla Kennet-jocn suussa, rato-

jen ja kanavien risteyksessä: 7.5,198 ai<. (1011).
— ('seita keskiaikaisia, myöhemmin uusittuja
kirkkoja '.St M.iry'-. .St Oiles', f;reyfriar's) , tiene-

diktiläislnostarin rauniot. Oxfordin yliopiston
alainen follepe (600 ylioppilasta), (jrammar school-

k'.ulu ij»ertist. 148.5), museo, kirjasto y. m. Huo-
mattavaa teollisuutta edustavat liiintley & Pai-
merin »uurenmoinen keksileivost<;hdas (.5.000 työ-

miestä), rautttvalimot, konepajat, jokilaivaveistä-

möt. kutomot, — H. niainilaan jo hyvin varhain;

kuninpis Sven poltti sen 1000; 1(588 R:n luona

tapahtui otteluita .laakko II :n ja Vilhelm Ora-

nialaisen joukkojen välillä. — 2. Herkin kauntiu
pääkaupunki Yhdysvalloissa. Pennsylvaniassa,

Shnylkill joen sekä Sliuylkill- ja Union kanavien
varrella, ratojen risteyksessä 80 km luoteiseen

Philadelphiasta; ÖO.OTlas. (lillO). Collefie. Ste-

Hart akatemia; sotilas- ja Mc Kiuleyn muistopat-
sas. Tavattoman rikkaiden antrasiitti- ja rauta-

nialmikerroslen keskellä R:sta o[i ka.svanut ku-
koistava teollisuu.skaupunki (valmistusarvo 1905

l.'>9.s milj. mk.) ; rauta- ja terästehtaita, kone
pajoja, kutomoita, tupakka- ja hucpahattuteh-
taita y. m. — R:n perustivat 1748 \Villiam Pen-
nin pojat. E. E. K.
Reageerata (lat, redi'getv < re - takaisin, ja

(i_(7tM = aj:ui. työntää). vaik\ittaa vastaan, vaikut-

taa kemiallisesti, muuttaa, vrt. Reakt>ioMi '2

ja :!. R e a p e n s s i.

Reagenssi (lat. rca'gens Iks. Reafreerata]
= kemiallisesti nuiuttuvn). aine, joka kemiallisesti

analysoitaessa aiheuttaa jonkun määrätyn reakt-

sionin. esim. värjäytyniisen. sakan j. n. e., jonka
laadusta tai esiintymisestä päätetään määrätty-
jen aineitten läsnäolo tai poissaolo. l'sein r:eja

imprejrneerataan filtreerauspaperille ja näin saa-

daan erihuttuisia r. -papereita, esim. lakmus-,

konjropuiui-, kurkknma- j;i lyijysokoripaperi. joista

2 edellistä ovat happojen ja alkalien r;eja, seu-

raava boorihapon ja viimeinen rikkivedyn r.

S. S.

Beagenssilasi iks. Reagenssi) ks. Koe-
putki.
Reaktsioni imlat. rca'rtio^. 1. Va-stavaikutus

;

taantumus; edistyksen ja uudistusten vastustami-

nen ja pyrkimys säilyttämään tai iialauttamaan
vanhentuneita oloja ja l;ii1oksia.

2. kcni. VIeensii kaikki kemialliset tapahtu-
mat, kun aineet kemiallisesti vaikuttavat toisiinsa

ja erityise.sti .sellaiset tapalitumat. jotka aiheut-

tavat näkyviä muutoksia, kuten värin tai sakan
ilmenemistä tai katoamista, mistä voidaan jon-

kun aineen tai aineryhmän läsnäolo päättää. Vesi-

liuoksessa tapahtuvat r:t ionien kesken. .Mkali-

nen r. on emäksillä ja sen ;iihouttaa liydroksyli-

ioni. Happojen hapan r. johtuu vetyioneista. R:t
ovat joko eksotermisia tai endotermisiä.
Useimmat r:t ovat käänteisiä, s. o. niiden

suunta voidaan saattaa päinvastai.seksi. jolloin

r:iin osaaottavien aineitten välillä vallit.see r.-

tasapaino. Kullakin r:lla on oma nopeutensa,
joka riippuu monesta eri seikasta. I,änipö, sähkö,

valo. fermentit, y. m. saavat aikaan kemiallisia

r:eja.
"

S. S.

3. Fyttiol. Eliötä kohdanneen kiihotuksen 1. är-

sytyksen aiheuttama tapahtuma, vastavaikutus,

vrt. K i i tl o t i n.

4. /'l/s., k-.. Vastavaikutus.
Reaktsioniaika (ks. Reaktsioni). aika,

joka kuluu jonkin kiihotuksen ja sen aiheutta-

man tapahtuman välillä, esim. aika, joka ehtii

kulua ennenkuin lilias supistuu sen hermostoa
koskevan kiihotuksen aiheutuksesta, tai aika,

mfk.l kulun jonkin signaalin näkemisestä tai kuu-
lemisesta sovitun, sen huoma.iinista osoittavan
merkin aritainisi'en.

Reaktsioniaine = reagenssi.
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Reaktsioniratas Ks. Vesiratas.
Reaktsionisentrifugi (ks. R e a k t s i o n i ja

SentrifugiK sekoituskone, millä väkeviä hap-

poja sekoitetaan erilaatui.sten nesteitten kanssa,

kutea nitreerattaessa. sulfoneerattaessa, esim.

uitrosljseriiniä valmistettaessa. S. S.

Real. oik. ..kuniukaallineu". l.V:een 1870 esp.

Iiopearaha. Entisessä Espanjan .\meriikassa ja

siirtomaissa la.skettiin r. = '/g pesoa; 2) ennen
port. laskuyksikkö. = 40 reisiä: 3) jalojen metal-

lien painomitta Hollannin Itä-Intiassa, = 2T.>4j g.

Realgaari, mincr., punaista arsenikkisulfidia,

AsS. R. esiintyy tiiviinä tai hienorakeisena mas-
sana, u.sein ainoastaan härmeenä toisten kiven-

näisten pinnalla. Kiteytyy monokliinisessa jär-

jestelmässä. Kovuus 1.5-2, siis sangen pehmeä,
om.-p. ö.i-3.8. Väri on kirkkaan punainen, pin-

nalta kellertävä, mikä aiheutuu siitä, ettii r. päi-

vän valossa vähitellen muuttuu keltaiseksi arse-

nikkisulfidiksi. auripigmentiksi, AsnSs.

R:ia .syntyy sekundäärisesti arsenikinpitoisista

malmeista sekä myöskin tuliperäistä tietä här-

meenä tulivuoren kraaterien seinille. E. M-nert.

Bealisatsioni (ransk. realisation), oik. toteut-

taminen: rahaksimuutto. vrt. R a h a r e a 1 i-

s a t s i o n i.

Realismi (uuslat. reali'smus) , maailmankatso-
mus, joka kiinnittää huomiota todelliseen olevai-

seen ihannoimatta sitä: usein ymmärretään r:ia

niin. että se pitää ..todellisena" ensi sijassa tai

yksinomaan aineellista, ulkonaista olevaista. Käy-
tännöllisessä elämä-ssä ja toiminna-ssa realisti
on se. jok.^ mukautuu ..karkeaan" todellisuuteen

semmoisena kuin se on ja' sovittaa toimintansa
tosiolojen mukaan, ajamatta takaa mitään epä-

tietoisia tai vaikeasti toteutettavia ihanteita.

Tieteellisenä oppikäsitteenä r. esiintyy monessa
eri merkityksessä. Tiet o-o p i 1 1 i n e n r. on se

mielipide, että it.senäinen olevainen on olemassa
riippumatta tajuavasta hengestä ja toi.senluontoi-

sena kuin tämä (vastakohta idealismi) . il e t a-

fyysillisessä merkityksessä r. sanaa on
usein käytetty (vaihtelevissa ja hieman epämää-
räisissä merkitysvivahduksissa) osoittamaan oppi-

suuntia, joiden mukaan kaikki tosiolevainen on
tavalla tai toisella fyysillisen olevaisen kaltainen.

Uusimmassa filosofisessa kirjallisuudessa kuiten-

kin enimmäkseen vältetään sanan käyttämistä
erityisen metatyysillisen kannan nimityksenä
(vrt. Filosofia, palsta 1077K Ominaisessa
merkityksessä sitä on kärttäuyt esim. Herbart
oman metafyysillisen oppinsa nimityksenä. —
Aivan toisessa merkityksessä käytettiin sanna
keskiajan filosofiassa, jolloin se. ..nomina-

lismin" (ja ,.konseptualismin", ks. n.) vastakoh-

tana, osoitti sitä mielipidettä, että yleiskäsitteet

1. aatteet ovat jotakin todellista eivätkä suinkaan
paljaita ..nimiä". Jyrkkä r. ajatteli Platonin

idea-opin tavoin, että aate on olemassa ..ennen

yksityisolioita" (aitte rcs) jonkinmoisena yliaistil-

lisena olioiden mallikuvana ylevämmässä, sala-

peräisessä ."latemaailmassa. Maltillinen r. pani

painoa siihen, että yleiskäsite on olemassa
..yksityisoliois.sa" (in rehusi niiden sisäisenä

perusolemuksena, esittäen sitäpaitsi usein, että

yleiskä.site myöskin on olemassa ..ennen yksityis-

olioita" Jumalan luomisaatteessa sekä ..yksityis-

olioiden jälkeen" (-post res) tajuavan ihmisen
ajatuksissa. Keskiaikainen r. oli siis oppisuunta,

joka nimenomaan kannatti idealistista ja aat-
teellista maailmankatsomusta. Sitä edustivat
esim. Anselm Canterburylainen, Tuomas Akvino-
lainen ja Duns Scotus. A. Gr.

Esteettisessä merkityksessä r. tarkoittaa
kirjallista tai kuvaamataidetta, joka tavoittaa
esityksen todenmukaisuutta ja todellisuusvaiku-
tusta. Varsinaisena taideterminä r.-.sanaa on
yleisemmin ruvettu käyttämään vasta 19:nnellä
vuosis. : Ranskassa alkoi esim. 1856 ilmestyä
aikakauslehti „Le Röalisme". R:n jyrkempää
muotoa on nimitetty naturalismiksi
(ks. t.). [v. Binder-Krieglstein. „Realismus und
Naturalismus in der Dichtung" (1892) : S. Meier,
..Realismus als Princip der schönen Kunste"
(1900).]

Realistinen katsantotapa on realismin mu-
kainen :vjatus- ja toimintatapa.

Realistinen koulukunta, hi.storiallis-realisti-

nen koulukunta, ks. Taloustiede.
Realiteetti i uuslat. reu'litasi. todellisuus, todel-

linen olemass,"iolo.

Rea Silvia (myös Rhea S. t. Ilia). roomal.

tarustossa Alba Longan kuninkaan Numitorin
tytär, jonka hänen setän.sä Amulius, syöstyään
veljensä valtaistuimelta, teki Vestan neideksi. jotta

laillinen kuningassuku sammuisi. Mutta R. S.

.saavutti Mars jumalan rakkauden ja synnytti
tälle kaksoisparin Romulukseu ja Remuksen.
Hänet heitettiin sen johdosta Tiber-jokeen. mutta
jokijumala pelasti ja otti hänet puolisokseen. —
R. S. näyttää alkuaan olleen sama kuin kreik.

Rhea iks." t.)

.

E. R-n.

Reaumur [reomy'i], Reng Antoine
Ferchault de (1683-1757). ransk. matemaa-
tikko ja luonnontieteilijä, luki aluksi lakitie-

dettä, sittemmin matematiikkaa ja luonnontie-

teitä. Jo 20-vuotiaana hän kirjoitti joukon geo-

metrisia tutkielmia. Hänen fysikaaliset tutki-

muksensa koskettelevat m. m. lämmön johtumista,

ominaislämpöä. Mariotten lakia ja jäähdytys-

seoksia. Suurimman kuuluisuutensa hän saavutti

suunnittelemalla väkiviinalämpömittarin (1730),

jonka perusväli oli jaettu 80 asteeseen. Tätä n. s.

R:n asteikkoa on myöhemmin käytetty elohopea-

lämpömittareissakin. — Eläintieteenkin alalla R.

suoritti laajoja ja arvokkaita tutkimuksia, eten-

kin hyönteisten rakentee.sta, elämäntavoista ja

kehityksestä. Hänen huomattavin julkaisunsa on
..Memoires pour servir ä Thistoire naturelle des

insectes" (1734-42). — R. on sitäpaitsi keksinyt

maitovalkean lasin n. s. R:n posliinin val-

mistuksen sekä menetelmän valuraudan muutta-

mi.seksi takoraudaksi. U. ^:». fl. V-s.)

Rebec (Rubeea. Ribeba. Rubella. arab. Rebab),

keskiaikainen jousisoitin. viulun edeltäjä. On
otaksuttu sen tulleen arabialaisten mukana Espan-

jaan, mutta on myös pätevillä syillä väitetty

arabialaisten vasta Espanjassa siihen tutu.stu-

neen. Mahdollisesti sen alkuperä on kelttiläistä

tahi pohjoiseurooppalaista juurta. /. Tv.

Rebekka (hepr. ribka) . Betuelin tytär (1 Moos.

2223: 24i5) ja Laabanin si.sar (1 Moos. 2439).

Abrahamin palvelija toi hänet (1 Moos. 24,2

ja seur.) vaimoksi Iisakille, jolle hän, oltuaan

kauan hedelmättömänä, synnytti kaksoiset Esaun
ja Jaakobin. R. kuvataan tarmokkaaksi ja kii-

vasluoutoiseksi naiseksi (1 Moos. 2022; 27i3. i«K

Ar. H.
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B«belU lUt. rrbe'llis, < rr. ja ftrfium = soi.ii.

kapinoitsija.

Bebmainn /rrpj. Johannes (1820T6>, saks.

IShetys.saarn.iaja ja Afrikan inatkustajii. ISIiti

l!>46 Itä-Afrikkaan, joesa Krapfin keralla löysi

Kilima Niliaron ja Kenian sek» sai tietoja

Niilin l&hi.seutujeu suurista jurvistä.

B«brouss«ment-piste [nhrusmä-] (ransk.

rrbroiKK-r r suki:i Viotakarraau : suunnata päin-

rmstoin), kiyrSu viivan erikoispiste (sinj;:uliiäri-

neu pistei. johon sen kuksi

< haaraa niin päättyvät, että
~ """«^~ niillä tässii pisteessä on yh-

\- teinen tan^ntti. Ilnarat voi-

vat olla joko eri puolilla tai

molemmat samalla puolen yhteistä tangenttia

iks. kuvaa). — R e b r o u s s e m e n ts ä r m U.

developpalieli-pinnullii (ks. Pinta) oleva käyrä
viiva, jonka pinnan emäviivojen (peneratrixl pe-

rättäiset leikkauspisteet muodostavat.

Bebos (ablatiivi lat. sanasta rt'« = asia), „asioi-

den avulla", kuva-arvoitus iks. t.).

S^camier f-k-nmjfj, Julie (1777-1849). omaa
cukua Bernard, kauneudestaan ja henkevyy-
deltään kuuluisa ransk. nainen: meni 1793 nai-

misiin pariisilaisen pankkiirin R:n kanssa;
direktorihallituksen ja konsulivallan aikana hän
kokosi salonkiinsa sen ajan huomattavimmat hen-
kilöt ; joutui Napoleonin epäluulojen alaiseksi ja

karkoitettiin Pariisista 1811; myöhemmin hän
uudelleen keräsi ympärilleen kirjallisen piirin,

jonka keskuksena oli Chateaubriand. V. 1859 jul-

kaistiin ...Souvenirs et correspondance tirCs des

papiers de madame R." [Herriot. ..Madame R.

et se« amis".]

Beceiver k.s. Välittäjä.
Bccepisse /-i'-/ (lat.. enpl. receiie. siitä sak-

»ak.s. rtcirfi. oik. ..olla saanut"; saantitodistus,

kuitti.

Seceptacultun /-a'-/ (lat.), säiliö. Kaavit.,

m. m. k u k k a p o h j u s (ks. t.) ; eliiniiei.. esim.
s i i 1 1 i ö 8 ä i 1 i ö, r. icminit (ks. Sukupuoli-
eli m e ti.

Becife de Pemambuco ks. P e r n a m b u c o.

Becipe (lat.. = ota/, lääkärien käyttämä lääke-

määräyksen otsikko, lyhenn. Rc. tai. Rec.

Becke. Ernst v o" n der (s. 1848). tansk.
n&ytelmänkirjoittaja ja lyyrikko. Eteviramät näy-
telmiit ..Kt-rtran de Born" (IHTIi). ..Koiii: Liuvi-
gild oc hano sonner" (1878) ja „.\rcliilochos"

(sam. V.!. Myöokin R:n tieteelliset teokset metrii-

kan alalta (..Principperne for den danske Vers-
kuDst". 2 o». 1881, ..Orundtnrk av den danske
Vt-nhrr--". lS!t4' ovat ansiokkaita. II. Kr-n.
Becklinghnusen ftanj, Friedrich von

(s. 18:13). sa» 1,1 ja fyniolopi ; v:sta 1864
profe*)^rinB 1 -iBsfi, v:Hta 1865 WUrzbur-
^luia ja v:Kt.i i>,j -I r:isitburt'isÄa. Tunnettu var-

oinkin tiitkimuk-i>t.'i!in patologisen anatomian
alalla (niinkuin »iilekiidoksen n. s. vaellus-

M>lu'«tn>. R;n julkaisuista mainittakoon: „Die
Lyn '

•• ' '• und ihre Beziehunpen rum Binde-
pev '-i. ..llandburh der Patholopie des
Krr .fid der Erniihrunp'' (1883i.

U. OB.
Beclua /rat/i/'/. ftlis^^e (1830-1905). kuuluisa

ranitk. maaiiti<-feilijii. matkusteli 1850-luvulla
Enplanni(>»a, Irl.innixHa, Pohjois-.Ameriikassa,
Keski-Ameriikaj<«a. KolumbiajiRa. otti onaa Kom-

iiaiuniii kapiniutn. jonka johdosta tuomittiin

I

maanpakoon, palasi 1879 takaisin Pariisiin, v :sta

[

1S9:> prof. Brysselin uudessa yliopistossa. Julkai-

suja: ..Voyape ä la Sierra Nevada de .Sainte-

Marthe" |1861), .,Intro»luotion au Dictionnaire

des rommtines de la France" (1864), .,La Terre"
(1867-t>8), „Nouvelle • Geographic universellc"

(1870-94. 19 nid.), ,.l.,es phenomCnes terrestres,

les mers et les vnfifores" (1873). „nistoire d'uii

ruisseau" (1869), .,L'homme et la terre" (1905;

filosc finen), „I.V'Volution, la rfivolution et Tidfal

anarohique" (1897; anarkistinen). [G. de Greef
„tloge d'Elis<ie R." (1906).) E. E. K.

Bectnscensioni ks. T ii h t i t i e t e e I I i s e t

k o'u r d i M a ;i t i t.

Becte (lat.), suoraan, oikein.

Bector illustris /-«'-/ (ks. Rehtori ja

III us tr is), yliopiston rehtorin ennen van-

haan käytetty kunnianimi. — R. m a g n i f i c u s

[-ni'J (lat.) ks. >I a g n i f i c u s.

Bectum (lat.). peräsuoli, ks. Suoli.
Be?u /r.t.^n'} (ransk.). ..saatu": saantitodistus.

Recuivirostra ks. A v o s e 1 1 i.

Redaktsioni i ransk. ndaetion. < lat. redi'grre

= koota yhteen, johtaa), toimitustyö, toimittaja-

kunta, toimitus, toimitushuoneisto.

Bedaktööri (ransk. rvtlacteiir) (sanomalehden,
aikakauskirjan, sanakirjan y. m. s.) toimittaja.

Bedan Irodii'] (ransk.). suoran linnoitussivus-

tan kanssa kulman muodostava sivuvarustus,

jonka tarkoituksena on sivustan vallihaudan suo-

jaaminen, il. V. U.
Bedemptio f-de'! (lat.). lunastus. — R e-

d e m p t o r. lunastaja,

Bedemptoristit (lat. Congrcgatio sanctissimi

h\iUinptoris - Kaikkein pyhimmän Luna.stajan

veljeskunta), .Mfonso Maria de Lig\iori'n (ks, t.)

1732 perustama, paavin 1740 vahvistama veljes-

kunta katolisen uskonnollisuuden tukemiseksi
semminkin alempain kansankerrosten keskuu-
des.sa. Veljeskunta muistuttaa sekä järjestyksel-

tään ja tarkoitusperiltään että uskonnollisilta

vakaumuksiltaan suuressa määrin jesuiittoja,

mutta harjoittaa ankaraa askeesia ja noudattaa
vähemmin hienosteltuja työtapoja. Klemens
Maria Hoffbaucrin (1751-1820) toimesta r.

saivat vaikutusvaltaa Puolassa. Itävallassa ja

ovat sittemmin levinneet useimpiin Länsi-Euroo-
pan maihin, Ameriikkaan ja erinäisille pakana-
lähety.saloille. V. 1908 veljeskunnalla oli 3,834

jäsentä, jaettuina 18 maakuntaan ja varamaa-
kuntaan. — R:n n u n n a k u n t a, joka perus-

tettiin 1731 ja vahvistettiin 1750. tarkoittaa etu-

päässä hiljaisen hurskauden harjoittamista.

[F. Ratte, ..Der hl. Alphonsus und der Redempto-
ristenorden" (1887). L. K. Goetz, ..Redemptoristen

und Protestantcn" (1899).! A. J. Pä.
Bedi, Francesco (1626-97). Toskanan suur-

herttuan henkilääkäri, aikansa monipiiolisimpia

tieilemiehiä, luonnontutkijana tunnettu etenkin
alkusynnyn (ks. t.) vastustajana. Flän todisti

m. m. että mätänevässä lihassa huomatut ..madot"
eivät, kuten uskottiin, synny liliasta. vaan ovat
kärpästen muni.sta kehittyneitU toukkia. Myös
hän tutki liyönteisteti anatomiaa ja iiuiodoiivaih-

dosta. käärmeenmyrkkyä y. m. Sitäpaitsi R. toimi
arkeologina ja sanakirjantekijänä sekä oli suo-

sittu runoilija.

Bedia ks. I m u m a d o t.
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Redigeerata 1, redizeerata (ks. R e d a k-

tsioni), toimittaa (sanomalehteä, aikakauskir-
jaa, sanakirjaa j. n. e.).

Redikyli (ransk. reticule, < lat. ixtCciiliim _

|iiiMii verkko), kiisityölankku.

Reding-ote lr.»}ili]o'tJ (ransk., < eugl. ridinrj-

( (j(i/ = ratsastustakkii. ruumiinmyötiiinen pitkä-

lit'])eineM takki.

Rediskonteerata, jälleen, uudelli-eu diskoutee-

rata k.-;. Diskontto.
Rediskontto ks. Rediskonteerata.
Redivivus [-vi'-J (lat., < re = jälleen, ja vivus

= elävä I, jälleen eloon herätetty, uudistettu.

Redmond [-niBnd], John Edward (s. 1856),

irl. politikko; tuli 18S(i asianajajaksi; v:sta 1881

alihuoneen jäsen: kuului Paruellin kannattajiin

ja tuli tämän kuoleman jälkeen parnellilaisen

ryhmän johtajaksi; v:sta 1900 yhdistyneitten

natsionalistien johtaja; ajanut pitkin matkaa
jyrkkää homerule-politiikkaa: v:sta 1910 vaikut-

tanut huomattavasti vapaamielisen Asquithin joh-

taman niinisteristön politiikkaan. J, F.

Redondilla f-di'lja]. vanhemmassa esp. ja port.

runoudessa säkeistö, jossa on neljä 8-, välistä

ti-tavuista säettä. loppusoinnut tai -assonanssit

kaavassa: abba ; merkitsee sittemmin myös itse

8- ja 6-tavuista säettä (r. »nni/or ja r. menor).
Red river [V3]. 1. Joki Polijois-Ameriikassa.

Yhdysvalloissa. Mississippi'n lisäjoki (vesimää-

rältään kolmas) oik.. alkaa Pohjois-Texasissa

Llano Estacadon itärinteeltä 750 m yi. merenp.,
virtaa aluksi Canonissa, sitten leveässä uomassa
puolikuivien tasankojen halki itäistä, lopulta

kaakkoista pääsuuntaa muodostaen osittain Okla-
homa- ja Arkansas-valtioiden rajan Texasia vas-

taan: 1,900 km. vesialue 235.000 km*; suurimmat
lisäjoet South fork. Big Wichita (oik.). North
fork. Ouachita (vas.) . R. r. on kuljettava 820 km
1 m syvällä kulkevilla aluksilla; patolaitteet, viiy-

län perkaus y. m. vaativat suuria kustannuksia,
jotka eivät vastaa joen liikennemerkitystä. Vesi-

määrä on tavattcman vaihteleva (100-5,100 m'
sek:ssa). Tulvaveden kuljettamat puunrungot
y. m. tukkivat viime vuosis;lla (viimeksi 1872)
väylän kokonaan. — 2. Joki Yhdy.svalloissa ja

Kanadassa, alkaa Minnesotassa Elbow-järvestä,
virtaa vebnäsentujen halki pohjoista pääsuuntaa
muodostaen rajan Pobjois-Dakotan ja Jlinnesotan
välillä. laskee Winnipeg-järven eteläpäähän:
1.200 km. Kuljettava Breckenridgeen asti.

E. E. K.
Reduit [-dyV] (ransk.). kaikilta sivuilta sul-

jettu linuoitusvarustus suuremman varustuksen
sisällä. Sen tehtävänä on olla viimeisenä ja

lujimpana puolustusasemana ja helpottaa linnoi-

tuksen jälleen valtaamista, jos ulommat varus-

tukset jo ovat joutuneet vihcllisen käsiin. R:n
rintamukset, joiden tulee olla erittäin vastustus-

kykyisiä, nvnt tavallisesti panssaroidut. .1/. v. H.
Reduktsioni (lat. rcductiö < redu'oere = pa-

lauttaa), peruutus, vähennys. 1. Sellaisten kruu-

nun tilojen ja verojen kruunulle palauttaminen.

jotka läänittämällä tai miuiUa tavoin oli luovu-

tettu hengelliselle tai maalliselle rälssille. Ruot-

sin valtakunnassa tapahtuneet r ;t tai reduktsioni-

yritykset ovat seuraavat

:

1) Maunu Eerikinpoika kielsi n. 1350

aatelia ostamasta lisää verotaloja ja käski, että

kaikki sellaiset tilat, jotka oli verotiloista muu-

tettu räl-ssitiloiksi. oli merkittävä kirjaan ja nii-

den tuotto pantava takavarikkoon, siksi kunnes
oli selvitetty, mitenkä ne olivat joutuneet rälssi-

mielien haltuun ja voitiinko niistä suorittaa
ratsupalvelusta. Tämä toimenpide koski myöskin
hengellistä rälssiä (kirkkoa) ja sen tarkoituk-
sena oli ehkä pikemmin rälssivapauden väärin-
kilyttöjen lopettaminen kuin varsinainen r.

2) A 1 b r e k t Jl e c k 1 e n b u r g i 1 a i n e n
koetti mahtavan ylimyksen Bo Joninpojan kuol-

tua 1380 päästä hänen perillistensä holhcojaksi
luultavasti sitä varten, että saisi takaisin osan
hänen tilojansa ja suuria läänityksiänsä (jou-

kossa myöskin Suomi), mutta aiheutti siten

Margareetan kutsumisen Ruotsin kuningatta-
reksi: epätietoista sensijaan on, aikoiko hän,
niinkuin kerrotaan, panna toimeen yleisemmän
rälssimiesten anastamien tilojen peruutuksen.

3) Margareeta sai Nyköpingin herrain-
päivillä 1396 aikaan reduktsionipäätöksen. jonka
mukaan oli palattava niihin oloihin, jotka olivat

vallalla silloin, kun Albrekt tuli kuninkaaksi
1363. Kaikki kruunun- ja verotilat, jotka tämän
vuoden jälkeen olivat joutuneet hengellisen ja

maallisen rälssin haltuun, oli palautettava nii-

den entisille omistajille tai näiden perillisille, ja

jälleen tehtävä entisenluontoisiksi ; kaikki sillä-

välin rakennetut linnat oli purettava ja kaikki
laittomasti saavutetut rälssioikeudet lakkautet-

tava. Tämä r., joka näyttää tulleen hyvin perin-

pohjaisesti toimeenpannuksi, ulotettiin myöskin
Suomeen ja päättyi lopullisesti vasta 1414. Tule-

vaisuuteen nähden sen suurin merkitys oli siinä,

että se vahvisti sen säännön, että rälssimies ei

saattanut muuttaa ostamaansa verotilaa rälssi-

m^aaksi ilman kuninkaan suostumusta, ja siinä,

että vero- ja rälssimaan välille tuli vedetyksi

tarkka raja.

4) Kaarle K n u u t i n p o i k a antoi 1454
pitää etsikkökäräjiä sen maan peruuttamiseksi

kruunulle, joka oli siltä riistetty: peruutus koski

myös kirkollisia alueita, mutta ei ulottunut yhtä
laajalle kuin Margareetan toimeenpanema r.

5) Kustaa Vaasan kirkkoreduk-
t s i o n i ks. Kirkkoreduktsioni.

6) Kaarle X Kustaan r.. n. s. n e 1-

jänneksen korjaus (ruots. fjärdepartsräf-

ste»). Vaasa-kuninkaiden aikana. varsinkin

Kristiina kuningattaren hallitessa, läänitet-

tiin aatelistolle joukoittain kruunun tiloja ja

veroja, josta oli seurauksena, että kruunun tu-

lot tuntuva.sti vähenivät samalla kuin aatelit-

tomain säätyjen rasitukset lisääntyivät ja että

talonpoikain vapaus ja omistusoikeus tiloihinsa

joutui vaaran alaiseksi (ks. L äänitys lai-

tos). Jo Kristiina kuningattaren aikana aate-

littomat säädyt vaativat peruutusta, mutta vasta

Kaarle X Kustaan hallitessa r. saatiin alulle-

pannuksi, ja Tukholman valtiopäivillä 1655 teh-

tiin m. m. seuraavat päätökset: kaikki n. s. kiel-

letyllä alueella olevat, sotajoukon, hovin ynnä
vuorilaitosten ylläpitämiseksi määrätyt läänitys-

tilat oli heti luovutettava kruunulle: kaikista

muista Kustaa II Aadolfin kuoleman jälkeen

pois annetuista läänityksistä oli neljäsosa peruu-

tettava ja siksi, kunnes tämä oli tapahtunut,

neljäsosa läänitysten tuloista maksettava kruu-

nulle: ikuisiksi ajoiksi annetut allodiaalilääni-

tykset oli muutettava Norrköpingin päätöksen



1651 Rcduktsioniharppi-Rcduktsioniventtiili 1652

tiloiksi (ks. t. ja L ii ii u i t v > 1 a i t o s. puista

1400). Peruutusta toimetMi|i»upnuiaii asotcttiiu

eritviiien reJuktsii>uikollef:i iks. t.). Neljiiiiiiokseu-

koijaus nli?tvi vastusluk>esta liuulimtittn nopeasti

VV. l((ö.>'56. mutta kun kuniupis pitkällisiksi

käyvien setien jolidosta kelioitti reJuktsioiiikol-

legia inenetteleniiiiiu lievemmin. Iiininului poruu-

tustyi» ja oli melkein tyyten loppunut Kaarle X
Kustaan viimeisinii vuosina. Kaarle XI liol-

boojahallituksen aikana sitä ensin jatkettiin
'

joltisenkin tarmokkaasti, mutta v:n \66'A jälkeen

se laimeni samalla kuin uudelleen ruvettiin jake-

lemaan läänityksiä. Kaarle XI tultua tiiysi-

ikSiseksi 1672 neljänneksenko rjaus taas sai vnuli-

tia ja jatkui sitten myöliemniin päätetyn „ison

r:n" rinnalla v :een 1687.

7. Kaarle Xl:n r.. n. s. i s o r. Neljännek--

senkorjaus oli liian rajoitettu voidakseen tyydyt-

tSfi aatelittomain s88tyjen toivomuksia ja kruu-

nun tar|>eita. jotka varsinkin 167ii luvulla käytyjen

sotien jälkeen vaativat laajempaa maiden peruu-

tusta. V:n 1680 valtiopäivillä Kaarle XI :u onnis-

tui saada alulle pannuksi uusi r.. jota liuijen-

nettiin myöhemmin pidettyjen valtiopäivien pää-

töksillä. — A> V:n 16 8 r.-päätös, jonka

aatelittomat säädyt saivat aikaan alemman aate-

lin avulla, sisälsi, että kaikki kreivi- ja vapaa-

herrakunnat ynnä muut suuremmat läiinitykset.

jotka antoivat \niotuista veroa enemmän kuin

600 hopeatalaria. nli peruutettava. R. oli ulotet-

tava myöskin valloitettuihin maakuntiin. —
Bi V:n 16 8 2 r.-päätös uskoi peruutusasian

kokonaan kuninkaan haltuun ja antoi hänelle

cikeudeo ilman mitäiin rajoitusta peruuttaa

knikki ennen lahjoitetut läänitykset: sen nojalla

peruuteltiin u.oeimmat pienetkin läiinitykset. —
C) V:n 1686 r.-päätös. .-\ikaisemmin oli

kruunulle palautettu vain lahjoitettuja tiloja.

V. 16S0 määrättiin, että myydyt ja pantatut tilat

oli lunastettava ehdoilla, jotka olivat kruunulle

hyvin edulliset, mutta jotka mielivaltaisesti muut-
tivat ennen tehtyjä sopimuksia. — Kaarle XI :n

r:n pani toimeen 1680 a.setettu r.-komissioni

(kii. t.) ja »en jatko: Kuninkaallisen Majesteetin

valtuutetut (r.-<leputatsioni|. R. päättyi vasta

Kaarle XII:n hallitessa Suuren pohjoismaisen

Mxlan aikana. Kaikkiaan on laskettu peruutetun

n. 2 milj. hopeatalaria vuotuista veroa I Suomessa
IHO r. tuotti n. 2is,0li0 hopeatalaria). Enemmän
kuin puolet tästä summasta saatiin valloitetuista

rnnakunnista iKäkisalmen läänistä ja Inkeristä.

Virosta. Liivinmaaltu ja saksalaisista maakuu-
DlKtai. joiden vierassyntyisestä aatelistosta r. tun-

tui erikoisen kohtuuttomalta, ja tämä seikka antoi

HJtten aihetta vaarallisiin juonitteluihin Ruotiin
valtaa vastaan. IC, -innossaan Kaarle XI joskus
menikin liian pitkälle varsinkin myytyihin ja

pantattuihin tiloihin nähden. .Siitä huolimatta
r. oli oekä kruunun että tnlonpoikaissäädyn edun
kannalta välttämätön. Kruunun raha-asiat saa-

tiin jällM-n hyvitän kuntoon ja r:n kautta saa-

tujen tilojt-n ja tulojen avulla voitiin lopullisesti

järje«täii ruotujako- ja ratsut ilalaitokset. Lääni
tykniin |M-rUHtuva ylimvnvalta murrettiin ja talon-

poikain vapauji fielastettiin. Toiselta puolen r.

kuitenkin tuntnvatti vaikutti siihenkin, eitä

kunini;asvalla laajeni miltei rajattomaksi. J. F.

2. Kcm. l'clki«tyrninen. hapen poi-<luminen

jortakin kem. yhdintyksestä tai myös vc<lyn

li.-siiiiityininen. lonitoorinn kannalta kal.sottuna

r. on positiivi.sten imiilatausten vähiMityniinen tai

iiep>tiivisten enentyniinen. I\:ksi .sanotaan myös
halof:eenien ja rikin poistumista yhdistyksistä.

.Malmeja ja melallioksideja pelkislettiiessii saa-

daan metallit vapaiksi. Ilyviii pelkistysaiueita

ovat vety. hiili, hiilimonoksidi, natriuiiii, kaliumi,

aluminiumi. sinkkipiily, ferrosuolat, pxlvaaniiien

virta, ultraviidettinen valo y. m. .s'. S.

Keduktsioniharppi (ks. H e d u k t s i o n i),

sulide- t. iimuttoharppi, kaksipuolinen kärki-

harppi, jonka nivel voidaan siirtiiä ja kiinnittää,

niin että harpin toisten kärkien välinen matka
on määrätyssii suhteessa suurempi t. pienempi

kuin toisten. R:ia käytetään karttoja ja piirus-

tuksia laadittaessa suurempaan t. pienempäilii ko-

koon kuin alkuperäinen on. P-o l'o.

Reduktsionijako (ks. Reduktsioni) ks.

Suku ]> 11 o 1 i s o 1 u j e a k y p s y m i n e n ja

Siitos.
Reduktsionikollegi iks. Heduktsioni ja

Kollefli), virasto, jonka Kaarle X Kustaa lU.^,")

asetti panemaan toimeen sam. v:n valtiopäivillä

pilätettyii riHiuktsioiiia. Puheenjohtajaksi niäJi-

rättiin kamarikolleuriu presidentti suom. Her-

man Fleminfr. joka koetti innokkaasti ajaa asiaa

eteenpäin, mutta kohtasi kiivasta vastustusta

sekä itse r:ssa että sen ulkopuolella. Saatuajvn

osakseen paljon vihan Fleminjr vetäytyi syrjään

1660; v. 1Ö61 määrättiin puheenjohtajaksi valta-

neuvos G. S(x)p, 166:! S. Bielke ja 161)8 valtaneu-

vos G. Gyllenstierna. R:n toiminta pääsi parem-
paan vauhtiin vasta sitten kuin Kaarle XI itse

oli ryhtynyt hallitukseen, ja r. jatkoi toimin-

tiumsa vielä v:n 1680 peruutuksenkin jälkeen

reduktsionikomissionin rinnalla, mutta 16815 ne
.s:vivat yhteisen päällikön, joksi tuli H. Flemingin
poika Klaus Flemin;;: tämän kuoltua molempien
virastojen johtajana oli 1". \Vrede; r. hajoitet-

tiin 1687. ./. F.

Beduktsionikomissioni ( ks. R e d u k t s i on i

ja K o m i s s i o II il, toiniikunt^i, joka asetettiin

1680 ja joka sai tehtäväkseen panna toimien v:n
1680 ja seuraavien valtiopäiväin reduktsionipäii-

tök.set. Puheenjohtajaksi tuli Klaus llermanin-

poika Fleminfr: muista jäsenistä olivat huomatta-
vimmat K. Lindsköld ja .1. OylleiilKirf;. R. toimi

tarmokkiva-sti ja aina kruunun etua silmällä pi-

täen, mutta li;irrasti samalla kohtuutta ja esitti

.senvuoksi joskus kuninkaalle, että hän lieveiitiUsi

sen omia tuomioita. K. Fleminfrin kuoltua 108,5

tuli johtajaksi F. \Vrede; r. lakkautettiin 1687.

ReduktsionityöUi lopettamaan asetettiin silloin

erityiset ..Kunink. Majesteetin valtuutetut", joi-

den päälliköksi tuli kamarineuvos ,1, (iyllenhorp

ja joiden toiminta jatkui vielä Kaarle .\ll:n

aikana.

Reduktsioniliekkl ks. T u 1 i.

Reduktsioni venttiili (ks. He-
duktsioni ja Venttiili),
venttiili, joka sovitetaan höyry-
johtoon ja jonka tarkoitus on
pitää höyrynpaine lähellä sitä

paikkaa, missä sitä käytetään
(höyrykoneissa, höyrykeitto- ja

höyrylämiiiilyslaitteissa y, m,)

mahdollisimman muuttumatto-
mana sekä pienempänä kuin
se on kattilassa. Paineen pie

./. /',
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nentäminen saadaan aikaan kuristamalla. Ta
vallisin rakenne on se. että venttiililautanen

välittömästi yhdistetään mäntään, jonka toiselle

puolelle painaa liöyry ja toiselle joko paino tahi

aseteltava kierrejousi. Kuva esittää r:n, jossa

on käytetty painoa. Höyry tulee oikeanpuoli-

se.^^ta auko.sta A va.semmanpuoliseen /{ ja painaa
mäntää C sen alapuolelta. Aukossa B voi syntyä
ainoastaan sellainen höyrynpaine p että, män-

tään C vaikuttava höyrynpaine _ p on yhtä

iso kuin männän kuormitus. Jos p suurenee, nou-

see mäntä ja sulkee samalla venttiilin, jos paine
pienenee, avautuu venttiili enemmän. — Paino-
kuormituksen asemesta nykyään enimmäkseen
käyt^-tään kierrejousta. jolloin helposti voidaan
muuttaa jousen voimaa ja siis myöskin höyryn-
painetta p. E. S-a.

Reduplikatsioni (lat. rprf«p/ic«7iö = kahdista-

minen. toistaminen 1. sellainen (latinan, kreikan)
verbiutaivutuksen omituisuus, että jossakin para-

digmimuodossa joko kantavartalo kokonaan tai

sen alkuosa esiiutyy toistettuna, esim. lat. iiindo

= kolhin, perfekti iiitudi = olen kolhinut. A. K.
Reduseerata ilat. rcdiVccrc). palauttaa, rajoit-

taa, vähentää: ketn., pelkistää, käsitellä kemial-

lisia yhdistyksiä pelkistävillä, s. o. happea poista-

villa aineilla (ks. myös R e d u k t s i o n i). S. S.

Redutti (ransk. redoute). kaikilta puolin lu-

jilla rintamuksilla varustettu kenttävarustus,

jossa on puolustuslaitoksia sekä jalka- että tykki-

väkeä varten. R:ssa en vain ulkonevia kulmak-
keita ja se on tav. 4-kulmainen, mutta voi myös
olla .T 6-kulmainen. M. v. H.
Redwitz [vitsj. Oskar von (1823-91), saks,

kirjailija, aloitti toimintansa kiihko-ultramonta-

nistiseUa, romanttisella runoelmallaan ..Ama-

ranth" (1849. 44:s pain. 1904), joka pikemmin
tendenssinsä kuin taiteellisten ansioidensa vuoksi
saavutti suuren menestyksen. Näytelmä ,,Thomas
Morus" (1856| tcdistaa täydellistä käännettä, ja

hänen myöhemmät teoksensa, näytelmät ..Philip-

pine Welser" iIS-tTI. ..Der Zunftmeister von Xiirn-

herg" (1860). ..Der Doge von Venedig" (1863) sekä
luinen laaja romaaninsa .,Hermann Stark" (3 os.

1869) ovat täysin ultramontanistisesta tendens-

sistä vapaat. Hänen muista teoksistaan ovat mai-
nittavat isänmaallinen eepos ..Das Lied vom ueuen
deutschen Reiclr' (1871. 11 ;s pain. 1876) ja luon-

nonfilosofinen eepos ..Odilo" (18781. H. Kr-n.
Reekeli (ruots. regel), pituussuuntaansa työn-

nettävä metallisalpa.

Reelinki (ruots. relini;) . aluksen päällyskantta

jTiipäröivä parras 1. aidake, keskimäärin 1-2 m
korkea, riippuen aluksen ko'osta ja laadusta.

Reetori ikreik. Wieiör = puhuja), muin. kreik-

kalaisilla sekä käytännöllinen puhuja että tie-

teellisen puhetaidon (retoriikan) kehittäjä ja

opettaja : roomalaiset käyttivät sanaa ainoastaan
jälkimäisessä merkityksessä. Sisiliassa syntynyt
retoriikka tuli tunnetuksi peloponnesolaissodan

aikana Kreikassa, missä ennen pitkää perustettiin

puhujakouluja. Kreikan mantereelta se levisi saa-

rille ja Aasiaan; kuuluisia olivat etenkin Rho-
doksen ja Pergamonin reetorikoulut. Kreik. reto-

riikasta ks. Kreikan kieli ja kirjalli-
suus liv, palstat 1497. l.iOll. — Roomassa koh-

tasi kreik. r :eita aluksi nurjamielisyys : niinpä

heidät karkoitettiin senaatin päätöksellä 161 e. Kr.

Mutta jo 1 :llä vuosis. e. Kr. esiintyi roomal.
r :eita ja perustettiin kotimaisia puhujakouluja.
Reetorillinen kasvatus tuli kaiken kasvatuksen
huipuksi, ja Vespasianuksen ajoista oli Rooma.ssa
valtion palkkaamia kreik. ja roomal. retoriikan
opettajia. Roomal. pulutaidon teorian edustajista
ovat huomattavimmat Cii-ero ja Quiutilianus.
[Volkmanu, ..Die Rhetorik der Griechen und
Römer" (3:s pain. 1901).] E. Un.
Refaktsioni (ransk. rtfnrtioii. holl. refnklict

on sellainen takaisinmaksu, jonka rautatieyhtiö

myöntää yksityiselle liikennöitsijälle poikkeuk-
seksi yleise.sti voimassa olevista tavarankuljetus-
maksuista. Se liike, jota tällä tavoin suositaan,

pääsee sen nojalla edullisempaan a-semaan kuin
kilpailijat. Varsinkin Pohjois-Ameriikan Yhdys-
valloissa, joissa rautiitiet kuuluvat yksityisille

yhtiöille, tätä keinoa on paljon käytetty mahta-
vien yrittäjäyhtymien. trustien taisteluissa kil-

pailijoidensa kanssa. Mutta siihen nähden, että

yleiselle liikenteelle avatut rautatiet ovat kaik-
kien käytettäväksi perustettuja julkisia laitoksia,

on puheenalainen menettely niiden luonteeseen

ja asemaan kokonaan soveltumaton. Useissa
maissa onkin r:ien myöntäminen nimenomajin
laissa kielletty. Ne saattavat siten tulla kysy-
mykseen vain kiertoteitse, salaisina väärinkäy-
töksinä, joita valtiovalta koettaa estää. Missä
rautatiet ovat valtion omia. tämä käykin ilman
muuta päinsä (vrt. Erotustariffi).

Nimitystä r. on varsinkin ennen aikaan kauppa-
kielessä käytetty myös sellaisesta painon ja hin-

nan alennuksesta, jota ostajalle myönnetään
tavaran vahingoittumisen tai erinäisissä tava-

roissa ilmenevän epäpuhtauden takia. Missä
määrin tällaista hyvitystä voidaan vaatia, riip-

puu joko asianomaisten kesken tehdystä sopimuk-
sesta tai paikkakunnan kauppatavasta. L.Hrni.

Refektori 1. refektoriuni (lat. refectö'-

riuiH = virkistyspaikka), luostarin ruokasali.

Referaatti (ks. Refereerata). selostus.

Refereerata 1. referoida (ransk. referer,

< lat. rf/p')ie = luidelleen esittää), selostaa.

Referendaari (ks. Referendum), esittelijä;

Saksassa niiden lainopin ylioppilaiden nimitys,

jotka ovat suorittaneet valmistavat lainopilliset

virkakokeet ja sitten määrätyt ylimääräisinä

palvelemaan virastoissa: neljän vuoden palveluk-

.sen jälkeen r. saa suorittaa varsinaisen lainopilli-

sen virkatutkinnon (asessoritutkinnoni . ./. F.

Referendum [-re'-J (lat.. < re^e'rre = esittää),

oikeast.ian se mikä on jollekin esitettävä, alis-

tettava, sitten: esittäminen, alistaminen: Sveitsin

valtio-oikeudessa jonkun julkisen asian, tav. lain-

säädäntöön kuuluvan, alistaminen kansan (s. o.

valtiollista äänioikeutta omaavien) ratkaistavaksi.

Laajemmassa merkityksessään r. joskus tarkoit-

taa välitöntä kansanlainsäädäntöä yleensäkin.

Sveitsin valaliitossa sekä kaikissa kanttoneissa

r. on ehdoton 1. obligatorinen r. kaikissa valtio-
säännön muuttamista ( revisionia i kos-

kevissa asioissa, tavallisen lainsäädännön alalla

on valaliitossa vain ehdollinen 1. fakultatiivinen

(nim. 30.000 k;insalaisen tai 8 kanttonin vaati-

muksesta toimitettava) r.; kanttoneissa nämä
molemmat r:n muodot vaihtelevat, useat valtio-

säännöt säätävät toisissa asioissa käytettäväksi

obligatorisen, toisissa fakultatiivisen r:n. ks

Kansanlainsäädäntö. R. E.
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B«ferenssikirjasto i Ut. K e f «> r e n « « i t >. ko-

ka<4iiiit laiiiikirjuja. tietoiiaimkirjojit ja kllsikir-

joja y. m. t««kt.ia. joita kirjastoukftyttfijät useiu

tarTit^rmt.

B«fer«nssit i*npl. reirrrncfa). suhteet: henki-

löt tui toiiiiiuimet, joihiu ja joiden suositukst-en

«aall.i.i volota.

Referentti liat. rr^eVrr = uudelleen esittiilLK

esittelijä : k.>rtoja. keskustelun alustaja.

Safleksi ilat. rf/ZrVd-rc = tiiivultaa I. kiiännyt-

;

tää • valon lieijastuniiiien (ks. I.); fysiol. i

he: iks. K e f 1 e k s ii 1 m i öK
Kcwc«Ko...alvaus 'ks. Kedeksii. hnlvnus-

ilmiö, jonka arvellaan syntyviin jonkin si.siillisen

elini.-M - li ! i|i>i>esta tilasta ja aiheutuvan hui

VM' van lihaksen tai hermoston ja kysy-

m\ -A elimen viili.sen refleksi- eli hei-

ja^tuskaaren häiriintymisestii. Nykyiiän arvel-

laan tÄmrni ->^ i«räis_\-yden enimmiikseen i>erus-

tuTan ^ .alui.seen hermostoon kohdistu-

vaan tu ' I niuritim.

Beflekfii-ilmio (ks. Refleksi), tuntopuolis-

ten hermojen kiihotuksesta aiheutuva, useiu kau-

kana kiihotuksen kohtaamasta paikasta esiintyvii.

tahdolta riippumaton lihaksen supistuminen tai

jokin muu (ruumiinnesteen erittymistä, verisuon-

ten Heinien laajentumista tai supistumista, jon-

kin toiminnan ehkiiistymistU ynnii yleensä tah-

dottomien tapahtumien (niinhyvin sielullisella

kuin n. " " ikin alalla] suoriutumista kos-

keval i'. --ii olennossa. Tiillainen refleksi-

1. heiju-i''-iiiii<'' edellyttiiä n. s. refleksikaarcn

olema.ssaolon. 8. o. hermojohdon. jos.sa on seu-

raavat osat: jostakin elimestä hermokeskukseen
johtava, keskihakuinen, tuntopuolinen hermo

:

lieii i-t'i-K>-kus. jossa tuntopuolisen hermon sinne

jo! 'tus siirtyy johonkin |jhak.sen liikun-

to-.i lan tai muuta elimentointa aiheutta-

raan bermimn : tiillainen keskipakoinen, keskuk-

«e><ta siihen elimeen käskyjii johtava hermo, joka

lopullisesti r:n synnyttiia. .-Vina sitä mukaa, mistä

r. aaa alkunsa s. o. mistft kiihotus lähtee, erote-

taan ihorefleksit. jännerefleksit. luukalvorefleksit.

R:illä on suuri merkitys ei rksistiiän ruumiin
elonilmausten luonnonomaise7.sa suoriutumisessa,

vaan myös käytfinnöllisessii liUiketieteessiL jossa

moni tutkimustapa terveydentilan toteamiseksi

ja taudin luonteen »elvjile saamiseksi perustuu

niitten tarkastamiseen ja koetteelle panemiseen.

Esimerkk>-inä mainittnko<^in silmiiterUn supistu-

minen valonsilteidi-n vaikutuksp'ifa ja säären

ynnt jalan (lonnahtaminen eteenpäin polvilum-

pion alla olevaa jännettä koputettaessa jalan

riippuessa vapnaxti ihmisen i.-tuvillaan olles.sa,

mitkä heijastuKilmiöt ovat eri tavoin häiriytyneet

ja muuttuneet joi.otakuissa hermostoa koskevissa

Uudei«i^. .V. 0-B.
SefleksiiTimtioto Mat. rFflexi'vua < reflc'ctere

= kfläiitlia • '- ' j-in i t H e k o h t a i n e n muoto,
Terhin ' loka ilmoittaa verbin ilmai-

eman '' : yvän 1. kohdistuvan takai-

•ic tekijiMii lUevii-Mi. esim. mM»//i>ie = muutti it-

nensiL — Refleksiivipronomini, itse-
kohtainen asemo (ks. Pronomini). —
Refleksiirirerbi, johdettu verbi, jonka
ifV ia ilmoittaa kantaverbin ilmaiseman
te. ijektia. esim. prirydun = pesen itseni.

A. K.
Beflekaikonristna lk>. Kefleksi). kouris-

tus, joka -syntyy refleksi ilmiön tks. t.) välityk-

sellä.

Refleksion! ilat. ri/Zi 'c/trc = taivuttaa takai-

sin, kiiiinliiä Juhonkin), mietiskely, tarkkaus.

Kefleksionisirkkeli iks. R e f 1 e k s i o n i ja

Sirkkeli' ks. )' r i s m a s i r k k e 1 i.

Beflekteerata dat. r<77< Vffiv = taivuttaa ta-

kaisin, heijastaa), heijastaa: miettiä, ]uinnita

ajatuksissaan: kiinnittää huomiota.

Reflektori (laf. rrf/tV/tre = taivuttaa 1. kään-

nytliiä takaisin), kuva.stin. joka heijastaa valoa

miiiirättyyn suuntaan. Parabolinen kuvastin on
tälliin tarkoitukseen sopivin, vrt. myös Kauko-
p u t k i.

Reformaattori tks. R e £ o r m a t s i o n i), uu-

distaja; uskonpuhdistaja.

Reformatsioni (lat. reformä'tiö = uudistus, pa-

rannus. < lat. ff = takaisin, ja forma = muoto)

,

Uskonpuhdistus (ks. t.).

Reformeerata dat. rcformä're). uudelleen muo-
dostaa, uudistaa, parantaa.

Reformeerattu kirkko (..uudistettu" kirkko,

ks. i; e f o r ni e e r a t a), luterilaisen kirkon rin-

nalla toinen protestanttisuuden päähaarautuma,
jonka henkiset isät ovat Zttingli (ks. t.) ja Cal-

vin (ks. t.). Uskonpuhdistuksen kannattajat käyt-

tivät itsestään alussa mieluimmin yhteisnimeä

..evaiikeli.set" : mutta luterilaisen ja zvvinpliläi-

sen uskonpuhdistuksen luonteen ero tuli ilmi jo

aikaisin ja johti erkanemiseen Marhur<:in kes-

kustelus.sa 1529: riitakohdaksi tuli varsinkin

ehtoollisoppi (ks. Ehtoollinen), Opin eron

pohjalla syntyi kirkkokunnallinen ero ja vasta-

kohta esiintyi pian varsin jyrkkänä.

R:lla k:lla ei ole .sellaista yhteisen tunnu.stuk-

sen yhdyssidettä kuin kaikkien maiden luterilai-

silla .Aupsburpin tunnustuksessa; vaan .se on kus-

sakin maassa, mihin se vakaantui, kehittynyt it-

senilisesti ja laatinut oman tunnustuskirjansa.

Laajimnuille levinneet ovat Heidelbergin katkis-

mus (1.563). Dordrechtin synodin päätös (1619)

ja Weslminsterin tunnustus il647). Kuitenkin
on r:illa k:illakin yhteinen perustyyppi. Kaikki
uskonpuhdistajat pyrkivät poistamaan roomalais,

katolisen kirkon väärinkäytöksiä ja palaamaan
takaisin evankeliumin alkuperiiiseen puhtauteen.

Mutta kun Lutherin lähtökohtana tässä oli per-

soonallinen kokemus synniiihädästä ja uskon tur-

v:iutumisella Jumalan armoon saavutetusta rau-

hasta, oli Z\viuj;li'n ja Calvinin lähtiikolitana Ju-

malan kunnia ja knikkivaltainen tahto. Tämä
painaa leimansa r:uun k:oon kaikilla aloilla.

Päilopiksi tuli predestinatsioninppi (ks. P r e-

d e 8 t i n a t s i o n iK minkii Uordreclitin synodi

vahvisti jyrkässä muodossa: sen mukaan Jumala
on ennalta määrännyt vain osan ihmisistä

autuuteen, toiset kadotukseen. Myöhemmin, ja

nykyaikana jotenkin yleisesti, on siitä käytän-

nössä luovuttu ja opetettu, että Jumalan armo
on tarjona kaikille. Raamatussa ilmoitettu Ju-

malan tahto on kirjaimellise.sti sovitettava sekä

yksityisen kristityn että koko kirkon elämän oh-

jeeksi ; sekä suhde Raamattuun että koko kirkol-

linen ja kristillinen elämä saa r:ssa k :ssa lain-

omaisemman luonteen kuin luterilaisiuidessa.

Käytänniillis-kristillinen elilmä saa tältä kan-

nalta usein ankaran ja synkän leiman, niinkuin

lOOO-luvun puritaaneilla, mutta siitä johtuu

myöskin tarmokas pyrkimys kristilliseen toimin-

I
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taan. jotta Junuilun talito tulisi maan päällii

toteutetuksi ja häneu kuuniausa puolustetuksi.

Kakkaucleutoiiiiintaa ja kaikenlaista lähetystyötä
r. k. on aina voimakkaasti edustanut (ks. Lähe-
tys). Y h t e i s k u n t a e 1 ä m ii s s ä on ihanne
..teokraattinen": Jumala it.se määrää sanassaan
kaikki senkin suhteet : myöskin politiikan ja ta-

loudellisen elämän periaatteet ja normit ovat
Raamatusta saatavat. Tässä hcngessil oli Calvi-

nin malliyhteiskunta Genevessä järjestetty; sa-

moin olot puritaanisessa Englannissa ja Skotlan-
nissa sekä useissa Englannin vanhimmista amer.
siirtoloista. Kirkon ja valtion tulee oi-

keastaan yhteise.sti palvella tätä tarkoitusta

:

mutta niissä valtio ei ole teokraattinen. siinä tu-

lee kirkon olla kokonaan erillään siitä voidak-

seen ainakin omassa piirissään vapaasti noudat-
taa Uimalan tahtoa. E. k. on tämän mukaisesti
muodostunut joko mitä ankarimmaksi valtiokir-

koksi tai — niissä maissa, joissa uskonpuhdistus
ei ole voittanut puolelleen väestön enemmistöä —
vapaakirkoksi; ja nykyoloissa sen kehitys käy
yhä yleisemmin vapaakirkkosuuntaan. Myöskin
jumalanpalveluksessa on kaikki oleva

kirjaimellisesti raamatunmukaista; sunnuntai
(1. ..sabbatli") on ainoa varsinainen juhlapäivä;

kuvia, kynttilöitä, alttareita j. n. e. ei suvaita,

kauan aikaa ei urkujakaan pidetty luvallisina;

virsinä laulettiin vain Davidin psalmeja. R. k.

oli suhteessaan katolisen kirkon laitoksiin pal-

joa jyrkempi kuin luterilaisuus. Kuitenkin on
se viime aikoina ruvennut suomaan taiteelle ja

kauneudelle enemmän sijaa jumalanpalveluksen
alalla. — Seuraus r:n k:n lainomaisesta suh-

teesta Raamattuun on sekin, että kun eri henki-

löt käsittävät Raamatun määräykset eri tavoin,

syntyy suuri taipumus lahkojen ja uusien
kirkkokuntien muodostumiseen. Varsinkin
engl.-amer. pohjalla on niitä syntynyt alinomaa.
Viime aikoina on tässäkin suhteessa käänne
tapahtunut ja lahkoutumispyrinnön sijalle on
tullut yhteenliittymispyrintö kaikkien kesken,
jotka ovat yhteisellä evankelisella pohjalla (ks.

Evankelinen allianssi ja Evanke-
linen unioni).

Protestanttisista kristityistä luetaan nykyisin
104 milj. r:ihin k :ihin. Niissä voimme erottaa

kolme suurta ryhmää. Ensimäisen. r:n k:n var-

sinaisen kantajoukon, muodostavat Sveitsin. Rans-
kan. Alankomaiden. .Skotlannin ja Unkarin re-

formeeratut. liinsi- ja Etelä-Saksan reformeera-

tut alueet (jotka kuitenkin kirkon järjestyksen
alalla ovat saaneet paljon vaikutuksia luterilai-

suudesta). Englannin ja Yhdysvaltain presbyte-

riläinen kirkko ja Etelä-Afrikan buurit. Niillä

kaikilla on presbyteriläinen kirkkojärjestys ja

sen edellyttämä luja kirkollinen keskusvalta; nii-

hin kuuluu noin 20 milj. Toiseksi pääryhmäksi
voidaan lukea Englannin dissenterikirkot. jotka

1600-luvulla syntyivät independentismin pohjalla

ja yksilöllisen vapauden hengessä (baptistit,
independentit, kveekarit, ks. n.) ja

lukuisat pienemmät lahkot, jotka ovat saaneet
suurimman leviämisensä anglosaksilaisessa maail-

massa, mutta myös ovat harjoittaneet levittämis-

työtä Euroopan mannermaalla. Niiden kirkolli-

nen järjestys on ..independentistisellii" perus-

talla, s. o. yksityisseurakunta on mahdollisimman
itsenäinen. Näihin kuulunee 54 milj. Kolmas

ryhmä on metodismi (ks, t.), jonka vaikutus-
piiriin voidaan lukea n. :50 milj.; se on järjestys-
periaatteiltaan lähempänä presbyteriauismia,
nuitta uskonnolliselta hengeltään saaden voimak-
kaita vaikutuksia luterilai.suudesta on juuri
tämä ryhmä määräävästi vaikuttanut molempiin
toisiin, murtaen vanhan kalvinilaisuuden vallan
ja muodostaen koko r:n k;n hengen enemmän
,.evankeliseksi". •— Usein luetaan r ;liin k:hin
myös anglikaaninen kirkko iks. t.),

jonka historialliseen kehitykseen kalvinilaisuus
on tärkeissä kohden vaikuttanut, mutta joka sit-

tenkin pääluonteeltaan suuresti eroaa muista ja

on pikemminkin pidettävä omana, tavallaan pro-

te.stanltisuuden ja katolisuuden rajamailla ole-

vana kirkkotyyppinä luterilaisen ja reformeera-
tun protestanttisuuden rinnalla. Jos anglikaa-
nitkin luetaan mukaan, saadaan r:n k:n .vlei-

seksi jäsenluvuksi 130 milj. [E. Fr. K. Miiller,

„Die Bekenntnisschritten der ref. Kirche" (1903),

sama, ..Symbolik" (1896). K. Rieker, ..Grund-

sätze reformierter Kirchenverfassung" (1899).

E. Kalb, ..Kirchen und Sekten der Gegen\vart"
(2:nen pain. 1907).] J. G.

Reformi (ransk. refnrmv. lat. rc/'or»!'7'rc = uu-

distaa). muo<lostelu, uudistus, parannus, varsin-

kin vallankumouksen vastakohtana valtiosäännön
tai määrättyjen julkisen elämän alojen suunni-

telmanmukainen, laillista tietä tapahtuva muutos.

J. F.

Reformibanketti (ks. Reformi ja Ban-
ketti), reformipidot; nimitys, jota käytettiin

niistä valtiollisista julilista, joita vastustuspuo-

lue Ranskassa pani toimeen heinäkuusta 1847

lähtien; niissä valmistettiin yleistä mielipidettä

vaalireformin hyväksi ; helmik. 1848 hallitus

kielsi r:n pitämisen Pariisissa, ja tämä kielto

antoi aiheen helmikuun vallankumouksen synty-

miseen. J. F.

Reformikatolisuus (ks. Reformi). Katoli-

sessa kirkossa on ajoittain esiintynyt vakavia
pyrkimyksiä välttämättömien uudistuksien ai-

kaan.saamiseksi. Toisinaan ovat nämä pyrkimyk-
set enemmän kohdistuneet oppiin, toisinaan taas

kirkolliseen järjestykseen. Edellistä laatua oli

Cornelius Jansenin vaikuttama liike 17:nnellä

vuosis. (ks. Jansen). Erityisesti saivat re-

formipyrinnöt vauhtia 19;nnellä vuosis. valtiol-

lisen liberalismin yhteydessä. Ranskassa
edustivat vapaamielistä katolisuutta Montalem-
bert ja varsinkin Lamennais (ks. t.). Italian re-

formiystävistä viime vuosis. oli huomattavin
Rosmini (1797-1855). Samalla kuin hän tah-

toi uudistaa skolastisen filosofian, teki hän myös
erotuksen paavin hengellisen ja maallLsen vallan

välillä. Olennaisesti on paavin valta hengellistä

laatua ; sellaisena hän on kristikunnan korkein

hengellinen auktoriteetti. Hänen maallinen val-

tansa on vain satunnaista laatua. Samaan suun-

taan meneviä aatteita esitti torinolainen teologi

G i o b e r t i (ks. t.) . Vapaamielisiä aatteita kan-

natti myöskin kardinaali JI. Ferretti, mutta
paaviksi valittuna (Pius IX) tulikin hänestä

mitä jyrkin liberalismin vastustaja. Sak-
sassa olivat 19;nnen vucsis. katoliset reformi-

ystävät vapaamielisiä oppineita, kuten teologi

Hermes iks. t.). filosofit A. Gönther ja Froh-

sehammer (k. 1893). Alkuaan vanhoillinen I. v.

DöUinger (k. 1890) muuttui vastustaessaan paa-
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vin erelityiiiÄttömäksi jiilistami>ttt iiuiokkaiiksi

reforiiiiystäväk>i j« aiheutti selliiiseiia v a ti li H

katolisen liikkeen tk$. Diili in per jn

Vaukakatolinen kirkkoi. Tiimiin vuc-

sis. r:sta ks. Modernismi. — (E. Kailn.

..Nykyaikaisia liikkeitä katolisessa kirkossa"

»miS.
.]

E. Ka.
Beformikonsillit iks. Reformi ja Kon-

siili», Pi»an (14091. Konstantin (1414-

181 ja Baselin il4:!l-4'Ji yleiset kirkollis-

kokoukset, joiden tarkoitus oli pnlulistaa kirkkoi

..(uiän ja jäsenten puolesta". .-ViluHMia kokoiist>-u

kokoonkutsuniiselle ili katolisen kirkou rappio-

tila, jonka riiikein ilmaus oli K<78 alkanut n. s.

suuri -kisnia iks. t.i. A. J. /'-".

Beformipuku iks. Keformi). puku. joka ou

suunniteltu tervey.sopillisiu niikökolitia siliniillä-

pitiieu ja joka etupiiitssä kolidistuu viilttiiiniiiin

vatsan ja sen kiitkeinien sisälmysten purista-

mista (naisella) neuvoen tekeiniiiin vaatteet niin.

ettS ne joutuvat etiipiiiissä olkapiiitten vnriuin

riippumaan. Niinpii on myöskin suunniteltu re-

formiliivi. jolla on niiiiiriitty ruumiinmukainen
laajuus ja jota ei käy ahtaammaksi kuristami

nen. vrt. K u r e I i i v i ja Puku.
Sefraktometri ilat. rrfri'Fi<;er<- = taittaa, ja

kreik. m, rron = mitta), taiteinittarikoiie. millä

nesteitten taitekoeffisientti mitataan. Tavallisim-

pia r:ejii ovat Ahbcn ja Pulfrichiu. Sitä käyte-

tään kemiallisissa töissä, aineitten kokoomusta
ratkaistessa ja puhtautta koeteltaessa, voita ja

rusvaii-ia öljyjä y. m. tutkittjies-sa. S. ^'.

Befraktori (lat. rifringirc = taittaa), vrt.

Kaukoputki ja Tähtitieteelliset
k o 11 (••• t.

B«fraktsioni (lat. refri'ngcre = murtaa, tait-

taa). 1. Tähtit.. vair ntaittuminen muan ilma-

kehiUssä. H. aikaansoii,

5 S että tähtien korkeu.skul-

mut näyttävät todelli-

suutta suurenimiltJi. Vie-

reinen kuvio o.soittaa,

että tähdestä S tuleva

valonsäde näyttää ha-

vaintopaikassa O tule-

ollen mitataan korkeus-

korkeuskulman N/'//:ii

«ijaiita. Erotu.s näiden kulmien välillä on

r.-o i k a 1 s u. mikä un vähennettävä niitatusta

kutma«ta. Kuta pienempi korkeuskulma on. sitä

pitemmiin matkan valonsäde kulkee maan ilina-

IcehäMflii, ja sitä suurempi on tämä oikaisu.

Niinpä on juuri horisontissa näkyvä tähti itse

a><iasKa :<4' '•4" horisontin alla Ihorisontaali-r.).

Keskimäiiräinen r. nähdään sitä varten laadi-

tuista taiiluk<ii<-ta. .los ilmakehä on normaalista

tiheiimpi I minkä huomaa alhaisesta lämpömäii-

rättil ja kcrkeasta ilmanpaineestai. on r. huii-

reinpi ke*kimäilrää. Kun taas lämpömittari noii-

»ce ja ilmnpimtari Injikee. vähenee r. Tästä

•yvKtJl on tälitit. tiiissä (etenkin korkeuskulma-
mittauksiKHai vaarinotettava myöskin lämpömit-

tari ja ilmapuntari. Erityixistä tauluista saa-

daan sittemmin havaittua korkeuskulmaa, lämpö
tilaa ja ilmapuntarin luki-maii vastaava r.-oikaiau.

Ati>imut-mittniiksi»i<a ei r:ia tarvits<> ottaa huo-

mioon. R. vaikuttaa maan pinnalla tehtyihin

korkeukhavaintoihin 'terrestrinen r.), mistä

•yystil nitik on oikaistava myöskin tarkoissa

van paikasta S,

kulma HiOll

1. Näin
oikean

ttifiiiionietr isissä korkeusiiiit tauksissa. Tarkka-

vnakituk.sessa sen vaikutus vältetään käyttämällä

yhtä pitkiä välimatkoja vaakitiiskoneen ja tan-

kojen välillä. W. l'-

•J. y'i/,s'. ks. \' a I o n t a i t t u in i n e n.

Refrnktsionihniriöt ilal. »(•//«'c/ii.'! = murrettu,

< tilniiiii II -; murtaa poikki). Iiiiiriöt. jotka

ailieutuvat epäsiiiinnöUisyyksistil silmän valoa-

taittavissa suhteissa, vrt. Il y p e r m e t r o p i a,

U i k i II il k ;i i s y y s ja .\ s t i <r m a t i s m i.

Refrangibiliteetti (ransk. rifrangihilili =

tnittuvaisuus, < lat. rc/'»('«flcn- = taittaa), (valon)

laitluvaisuiis.

Befrigeraattori (lat. irfri(jirä're = jäähdyttää),

jiiii)idytyskoMo (ks. C a r r (^ u jäähdytys-
k o 11 e ja .) ä ii h d y t y s k o n e e t).

Befrigerantia /-«'h-/ (lat. rcf>-{gertt're
=

'}M.\\-

dyttiiä). jiiälidyttävät aineet.

Refrigeratsioni (ks. Refrigeraattori),
jäiihilyltiiniinen, jäädyttäminen.

Refrängi (ransk. rcfrnin] 1. loppukerto,
kunkin silkeistön lopussa (joskus sisässä) samoina
toistuvat loppusanat. Varsinkin kansanlauluissa

r. on hyvin yleinen.

Befugies /rcfi/iir'/ (ransk.). „pakolaiset",

Uskonsa vuoksi Ranskassa vainotut protestantit,

joita uskoiipuiulistuksen ajoista alkaen siirtyi

joukoittain Ranskan rajojen ulkopuolelle. Suu-

riiiinian voiman tämä siirtolaisuus sai Nantes'in

ediktin lakkauttamisen jiilkeen 1(585. Vaikka
pakenemisesta oli määrätty ankaria rangaistuk-

sia, onnistui kuitenkin n." .500.000-600,000 huge-

notin pelastautua rajan yli Sveitsiin. Branden-
burgiin, Ilesseniin. .Vlankoniaihiu, Englantiin,

Tanskaan, Ruotsiin y. m. maihin, joissa heille

tarjottiin suojaa ja vapautta uskontonsa harjoit-

tamiseen. Erilaisiin liike-elämän ja ammatin haa-

roihin perehtyneinä ja sivistyneinä henkilöinä

nämil pakolaiset kohottivat suuressa niiiärin teol-

lisuutta, kauppaa, tiedettä ja kirjallisuutta,

tapoja, jcpa sotalaitostakin uusissa isiinmaissaan,

samalla kuin Kanslia kärsi kaikilla näillil aloilla

korvaamattomia tappioita. Useimmissa paikoin

r. ovat sulautuneet ym)iäristöönsä. niutta monella

taholla on heidän jälkeliiisiiiän vieläkin erityisinil

ranskalaisina seurakuntina. [Weiss. ..llistoire des

rC'fugi<"S protestants de France depuis la rlSvo-

eation de TEdit de Nantes jusqu' ä nos jours"

(2 nid. IS.i:}). R. L. Poole, ,A history of the

Kuguenots of the dispersion of the recall of the

ediil of Nantes" (1880), F. de Schiekler, „Les

Eglises du Rffiige" (1882), Th. Schott, .,Die

Kirche der \Viiste 171.5-87" (189H).] A. J. P-ä.

Befugium /-/«'/ (lat.), pako-, turvapaikka.

Refuseerata (ransk. refuser). hyljiltii, antaa

kiellilvä vastaus.

Regaali (niysaks. rifia. kesk. lat. rcya = t\\\),

kirjahylly; tiiiin.. pienet siirrettiivät kotiurut, joi-

hin kuului jielkiLslään kieliiiiinikertoja. Kirjapai-

nois.sa käytetty moiiilaalikkoinen latojan työ-

kaappi. jonka yläosana on kirjasiukasti ; kirjasin-

kaappi (ks. Kirjapainotaito). I. K.

Regale /-ö'-/ (lat. ;«s rcijnlc. kuninkaan oikeus),

kriiiiniinetuus 1. kruunun itselleen pidättämä elin-

keiiionhaara, usein monopoli, tai tuloa tuottava

oikeus. Aikaisemmin on metsästys- ja kalastiis-

r :eilla sekä n. s. maa-r:eilla (firundreijiilel, nim.

metsä-, vesi- jn vuori-r :eilla ollut suuri merkitys.

Nykyjään on kala«tus-r. (ks. t.) katsottava joko
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rajoitetuksi esinekohtaiseksi oikeudeksi tai omis-
tusoikeudeksi vesialueeseen (Rakennuskaari 18 :1).

Samoin on metsä-r. muuttunut valtion omistus-

oikeudeksi alkujaan kenellekään kuulumattomiin
maihin. Syntynyt li?nee tämä r. siten, ettii uuvis-

»sukkaalta, joka tahtoi a.settua jakamattomalle,
yhteiseksi katsotulle maalle, vaadittiin veroa tai

vuokraa, josta kolnuusosa jolloinkin maksettiin

kuninkaalle yhteismaanrahan (aUmiinningsöre

)

nimisenä, ja tämä siten sai aihetta selittää sen
maksamisen merkiksi hänen omistusoikeudestaan
kolmannekseen kaikista yhteismaista. Kun. kir-

jeellä 4 p:ltä maali.sk. 1535 antoi Kustaa Vaasa
oikeuden jokaiselle, joka tahtoi ottaa viljelykseen

maata ja rakentaa joko vanhalle autiomaalle tai

..kruunun ja kuninkaan yhteismaalle", siihen ryh-

tymään luvan saatuaan, ja kuuluisalla kirjeellä

20 p:ltä huhtik. 1542 selitti sama kuningas sel-

laiset tilukset, jotka asumattomina sijaitsivat

kyläkuntain piirien ulkopuolella. Jumalan, ku-
ninkaan ja Ruotsin kruunun emiksi. Pitäjien oi-

keutta yhtei-smaihin ei kuitenkaan supistettu en-

nenkuin isonjaon yhteydessä 1777 annetun seli-

tyksen kautta, jonka mukaan liikamaat oli ero-

tettava kruunulle. R:eiksi voidaan meillä sanoa
valtion postinkuljetus-. rautatie- ja sähkösanoma-
liikenne- sekä rahanlyöntioikeuksia. sekä muissi
maissa myös erityisiä valtionmonopoleja. vrt.

E r i o i k e u s. Y k s i n o i k e u s. El. K.

Regatta (it. regata). suurehko kilpasoutu tai

-purjehdus (siihen osaaottaville aluksineen).

Regel frv-]. Eduard August von ( ISl-i-

92 1. saks.-ven. kasvitieteilijä ja puutarhuri, tuli

1S55 Pietarin kasvitieteellisen puutarhan tieteel-

liseksi johtajaksi, toimittuaan sitä ennen samalla
alalla Saksassa. R. on julkaissut suuren joukon
kasvisystemaattisia ja floristisia tutkimuksia Ve-
näjän valtakunnan eri osista sekä puutarhanhoi-
toa käsitteleviä teoksia. Perusti 1S63 Pietariin

yhdessä puutarhuri J. K. Kesselring-vainaan
kanssa yhä edelleen molempien nimeä kantavan,
erinomaisesti johdetun ja monipuolisesti varus-
tttun liikkeen: puutaimiston. pomologisen pu>i-

tarhan. sekä laajalti tunnetun perenna- ja alppi-

kasvitarhan. josta Suomeenkin on saatu runsaasti
kestäviä hedelmäpuulaatuja ja Suomen oloissa

viihtyviä taimia. Nykyisin ei pimtarhassa har-
joiteta mitään varsinaista hedelmätieteellistä eikä

sanottavasti koetoimintaa, vaan miltei yksinomaan
taimien kauppaamista. Liikkeen nyk. omistaja
V. .J. Kesselring. /. V-s. rf B. W. H.
Regelatsioni (engl. rcgclation), uudestaan jää-

tyminen, ks. J ä ä.

Regeneraattori-uuni (ks. Regenerat-
s i o n i) , uuni, jos.sa voidaan aikaansaada erit-

täin suuri kuumuus, ks. Rauta,
Regeneratsioni dat, regciiern'iin). uudestisyn-

(vminen. Biol. Hävinneiden kudoksien t. koko-
naisten ruumiinosienkin uudistuminen, uudestaan
kasvaminen, ks. U u d i s t n s k y k y.

Regensburg liTgciishiirhjJ. Ylä-Pfalzin halli-

tuspiirin pääkaupunki Baierissa. Tonavan oik.

rannalla vastapäätä Regen-joen suuta ja Stadt-

amhof nimistä esikaupunkia, monen radan ris-

teyksessä: 52.624 as. (1910t. joista n. Vs evanke-
lisia. — R. on viehättävä, tyypillinen keskiajan
kaupunki, kadut kapeat, mutkikkaat, talot usein

ampumareikäisillä torneilla varustetut: mielen-
kiintoinen varsinkin Gesandtenstrasse-katu. jonka

varrella Saksan valtioiden vaakunakilvillä koris-

tetut edustajain asunnot. Huomattavia rakennuk-
sia: tuomiokirkko St. Peter (1275-1534), St. Em-
meram-. St. Jaeoh-. St. Ulrich- (aloitettu 1250),
Obermiinster- ja doniinikaanikirkko (1274) ; raati-

huone, jossa Saksan valtiopäivät 1645 (1603)1806
kokoontuivat, Thurn und Taxisruhtiuaiden pa-

latsi, kuniuk. palatsi, herttuan- ja piispankar-
tanot y. m. Kuningas Ludvik I:n muistopatsas.
Tonavan yli vie vanha, 312 m pitkä kivisilta

(1135-46).— Lyseo, pari seminaaria, pari lukioa:
kirjasto, teatteri. Piispanistuin. — Rauta-, teräs-,

savi-, kangas-, nahka-, tupakka- y. m. teolli-

suutta; vilkasta vilja-, puutavara-, polttoöljy-

kauppaa. Sähköraitiotie. — Tonavan varrella, 10
km R:n alapuolella on Ludvik l:n saks. suur-
miesten muistoksi rakentama Parthenouin jäljen-

nös \Valhalla (yli 100 muistopatsasta), ja 24 km
R:n yläpuolella Kelheimin ,,vapautushalli" (rak.

1813 v:n sodan sankarien muistoksi). E. E. K.
Historia. R. oli jo ennen roomalaisaikaa

kelttiläisten
, asumuksena nimeltii Radashona.

Room, rajalinnoituksena sillä oli (Regen- I.

Reganus-joen mukaan) nimenä Regina caatra.

Sittemmin R:sta tuli Baierin herttuain asunto ja
piispanistuin. 826 itäfrankkilaisten karolingien
pääkaupunki. SOO-luvulta alkaen R:ssa oli linna-

kreivejä kuninkaallisina virkamiehinä. V. 1245
R :sta tuli valtakunnankaupunki. Sen kauppa oli

hyvin kehittynyt, varsinkin 1300-luvulla kauppa-
yhteys Italian kanssa. R:n interimistä ks. t.

V:sta 1663 Saksan valtiopäivät valtakunnan lop-

puun asti pidettiin R :ssa. Valtakunnan hajaan-
tuessa 1806 R. menetti valtakunnanvapautensa
joutuen vaaliarkkikansleri Dalbergille, mutta 1810
Baierille. G. ff.

Regensburgin interim. Regensburgin uskon-
nonkeskustelussa 1541 sopivat evankeliset ja

katoliset teologit eräistä uskonkappaleista (ihmi-

sen vapaus ja perisyntil, mutta toisista, kuten
vanhurskauttamisesta, kirkosta ja sakramenteista
ei voitu päästä yksimielisyyteen. Seu johdosta
velvoitettiin Regensburgin valtiopäiväin päätök-
sessä (1541) evankeliset niihin opinkappaleihin,
joista oli päästy yksimielisyyteen. Muista opin-

kappaleista ei määrätty mitään. Tätä velvoitusta

nimitettiin R. i:ksi (ks. Interim), ko.ska vielä

toivottiin vastaisuudessa päästävän täydelliseen

yksimielisyyteen. E. K-a.

Regentti (lat. ccjchs = hallitseva) , hallitsija:

hallituksen hoitaja. Nimenomaan mainitaan
historiassa tällä nimellä Orl6ans'in herttua Filip,

joka 1715-23 valtionhoitajana alaikäisen Lud-
vik XV :n puolesta johti Ran.skan hallitusta.

Reger [ngar]. Max (s. 1873), saks. säveltäjä,

Riemannin oppilas. Toimittuaan teorianopettajana

Miinchenin musiikkiakatemiassa (1905-06i R. siir-

tyi Leipzigiin konservatorin sävellysopettajaksi

ja yliopiston musiikinjohtajaksi. R. on uuden-
aikaisen sävellystyylin voimakkaimpia edustajia.

Hänen runsaaseen tuotantoonsa kuuluu orkesteri-

ja kamarimusiikkiteoksia, soolo- ja kuorolauluja,

urku- ja pianosävellyksiä. sovitelmia Bachin.

Chopinin, AVolfin. Brahmsin v. m. sävellvksistä.

/. K.
Regestit ilat. rege'sta < rege'rere = saattaa

p:xikalleeni ovat kronologisesti järjestettyjä asia-

kirjaluettelolta, joissa ilmoitetaan päivämäärä,
paikka, missä asiakirjat säilytetään, tai teos,
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jotioti ue ou painettu, ja auuetiukii Ivliyt esily?

aiideu »ii>allyk?e>tit. TiUIaisia t<K>k^iu ou jiilkiiistii

pkljou. rarsinkiu Saksassa; tUrkeiinpiii ovat kci

sari- ja paavir.

B«g^io di Calabria /rrdio /«'•/. 1. Provinssi

Etelii Itulia^su. Kaluliriassa. ktlsittiiU Kalabriaii

et*lai>äUn: S.Hi4 knr. 444. '.>lä as. (liMl). —
2. Edellämaiu. proviiissiii |>;iäkaiipiiiiki. Messiuan-

»almen itSranualla. viuusti Messiiiau vastapliutä:

43.164 a.s. 11911; kuntana). — Maanjäristys j»

sitä souraiiuut niaanjäristysaalto hiivittivät

R, d. C:n 19tlS kokonaan (m. ni. tuomiokirkko

ja vanha linna tulioutuivat) , surniaton liki Wc
sen asukkaista. XykyäUn >e j;ilU>en alkaa kohota

raunioista. Asukkaat harjoittavat viinin- ja

heJelniänviljolystä. kalastusta .<ekä viihiin teolli-

suutta. Muutamia oppilaitoksia: arkkipiispan-

istuin. — 15. tl. C. on roomalaisten Hhvgium. Sen

valloitti Alarik 41". Totilas 549. .saraseenit 900-

luvulla. Robert Guiseard lUOO; turkkilai-set hiivit-

tivfit sitä useasti 15CKt-luvulla. nuianjäristys tu-

hosi sen melkein kokonaan 178.1. V. 1860 Sisi-

lia.sta tulleet paribalililaiset Bixion johdolla

R. d. C:n luona voittivat hallituksen sotajoukon.

V. 1894 taas oli maanjäristys, mutta Vähemman
tuhoisii kuin v:n 1908. E. E. K.

Keggio neir Emilia {redio -ml'-]. 1. Pro-

vinssi Pohjoisltaliassa, Emilian maakunnassa,
Po-joen ja .\|>enniinien välissä; 2.291 km'.

310.337 as. (191 li. — 2. Edelläniain. provinssin

pääkaupunki, viljavalla tasan;;olla Pon eteläpuo-

lella Crostolon varrella, ratojen risteyksessä;

70.149 a.s. 11911; kuntana). — R. n. E. on vielä

muurien ympäröimä. Huomattavia rakennuksia:

romaanilaistyylinen tuomiokirkko (1100-luvulta.

uusittu 140Ö-luvullai. liarokkityylinen Ma<lonna

della Ghiara (aloiteltu l.')97i. .San Prcspero

(uusittu 1.504». benediktiläisluostari San Pietro,

kaupuni^ntalo. teatteri, useita yksityispalat.seja.

— Lyseo, lukio, seminaari, muutamia ammatti-

kouluja, kirjasto, museo. Piispani.stuin. — Har-
joitetaan silkkiäistoukan hoitoa, juusto-, sementti-,

tulitikku- y. m. teollisuutta. — R. n. E. on rooma-

laisten flegium l.rpidi. Keskiajalla se oli kreivi-

kunnan pääkaupunkina, kuului 900-luvulta alkaen

CanoKsan suvulle, oli sitten itsenäinen, joutui

1290 E"te-r.uvulle: sille se useita väliaikoja

lukuunottamatta kuului v :een 18,59, jolloin se

liitettiin Sardiniaan. — R. n. E:ssa syntyivät

runoilija .Vriosto ja tähtitieteilijä .Secclii. Mar-
salkka Oudinot sai 1809 R:n herttuan arvonimen,

E. E. K.

'Regia. fri-/. Roomassa Forumin kaakkoisosassa,

lähellä Vestan t)-mppeliä sijainnut rakennus, joka

perintätnrinan mukaan oli tlliit Numa Pompi-
liukuen kuninka.illincn a-sunto ja tasavallan ai-

kana oli iM>ntifex maximuksen virkahuoneistona.

E. Rn.
Bei^a (ransk. T(gie\. näytelmän ohjaus, näyt-

tämöllepano; refissöiirin Iks. t.) toimiala, johon

kuuluu kappaleiden taiteellinen näyttämöllepano.

huolenpito puvuista, statistien liikkeistä j. n. e..

». o. yleeniui kaikesta, mikä antaa esitykselle

oikean kehyksen, ks. T e a 1 1 e r i. V. T.

B^gle lii'] iransk.l. hallinto; valtion tulojen

hallinto siten, että valtio välittömästi käyttää
hy«'äkseen jctakin tdlnlälidettä liarjoitlarnalla itse

siihen liittyväii taloiidi-Hi-ta toimintaa, esim. jos

valtiolla on tupakkamonopoli, viilniistanialla kai-

kenlaisia tupakkatavaroita omissa tehtaissa; val-

tion ikunnaui oma hoito.

Begillus /-i'-/, pieni, sittemmin hävinnyt järvi

nuiinaiM'ssa l.atiumissa. Ruonuvsta itään piiin;

täällä roomalaiset 49Ö (tai 499) e. Kr. saivat

voiton karkoitetluuu Tari|uinius Superbus kuniii

kaasoon liittyneistä latinalaisista.

Kegime /iiii'iii/ (ransk.. < rrgimin). halli-

tu.-. Iiallinto; hallitustapa; elintapa; elintapaa ja

ruokajärjestystä siiiintelevii määräys. — ks. A n-

c i e n r << ;; i m e. — R <? j; i m e de la c a I o 1 1 e

/r. (ia hl kiUo't]. kalottivalta-, pappisvalta Rans-

ka.ssa restauratsionin aikana.

Res^ino /!'-/ (k. 915). snks. l<ronikankirjoit-

luja; vrsta 892 Priimin luostarin. \:sta 89!) Trie-

rissa olevan Pyh. Martinin luostarin apotti; hä-

nen kronikkansa, joka käsitti ajan Kristuksen

syntymästä v:een 906, oli kauan paras maailman-
historian esitys; Pcrtz ou julkaissut sen kokoel-

massa ..Monumenta Germauia'" (1, 1820).

Kegio (lat.). anai.. seutu, ala. esim. r. occi-

piliilis. nisk;i-ala pääkallossa, j. n. e.

Begiomontanus (alkup. nimi Miiller), Jo-
hannes (14;iti-76), .saks. tähtitieteilijä ja mate-

maatikko, opiskeli Purbaeliin jolitloUa tähtitie-

dettä \Vienissä ja tuli siellä hänen jälkeensä tähti-

tieteen professoriksi (14G1). Sam. v. R. seura.si

kardinaali Bessarionia Roomaan valmistuakseen

.,Alma<;cst"in (ks. t.) kääiinustyöliön
;
palasi koti-

maahansa 1468. mutta muutti kohta Budaan Un-
karin kuninkaan Mathias Corvinuksen palveluk-

seen. \'. 1471 R. siirtyi Niiruber>riin ja perusti

siellä rikkaan suosijansa. Bernhard Waltherin
kustannuksella .Saksan ensimäisen tälititieteelli-

.sen observatorin ja sen yhteyteen työpajan tähti-

tieteellisten kojeiden suunnittelemista ja val-

mistamista varten, sekä kuuluisan kirjapainon.

V. 1475 R.,paavi Sikstus IV: n kutsusta lähti Roo-

maan avustamaan aiotussa kalenterin uudistus-

työssä. — Oivalliset tähtitieteelliset havaintonsa

R. sommitteli tähtitieteellisiksi taulukoiksi(..Eplie-

merides 1475-1506": pain. 1474) ja teki tarkkoja

havaintoja pyrstötähdistäkin. etenkin 1472 v:n
pyrstötähdestä. — Matemaatikkona R. keksi taso-

tri;.'ononietrian n. s. s i n i v ä i t t ä m ä n. osoitti

kuinka pallokolmion sivut ovat kulmien avulla

laskettavissa, rupesi käyttämään tri-jonometrista

tangenttia ja laati uusia trig. tauluja; vielä hän

m. m. tutki määräiimättömiä ylitälöitä ja tähti-

monikulmioita sekä keksi ympyrän [liiitivalaii liki-

miiäräisen laskemisen menetelmän. Teoksia: .,De

ipiadralura cireuli" (146:i). ..Caleiidariuni iKivum"

(147.'i), ..Tabula; directioiium prdfeitioiiumque"

(1475), „l)e ccineta; magnitiidine, longitudine ac

de loeo ejus vero" (1531), ..De trianpulis omnimo-
dis" (1533), ..Problemata astronomica ad Alma-
gestam spectantia" (1541). t'. i8;«.

Regioni (lat. regiö), seutu. ilni:(piiri. avaruus,

vyöhyke.
Regissööri (ransk. rögisseur, < lat. regcre =

ol]jat;i. hallita), teatterin (ks. t.) ohjaaja, jonka

tehtävänä on näytelmän näyttämöllepano (repiä).

Registered /ndiisl^d/ (enfzl.). rekisU^röity

(palcnttirekisteriin), kirjoihin viety postiliilietys),

Registraattori (kesk. lat. rei7('»^rMm = luettelo),

virkamies, jonka tehtävänä on ottiia vastaan vi-

rastoon tulevat asiniiaperit. merkitä ne kirjoihin,

pitää luetteloa asiakirjoista, asioista ja lähte-

vistä toimituskirjoista, y. m.

1



1665 Registreerata—Regu latiivi n en 1666

Registreerata ks. R e k i s t e r ii i il ii.

Registreerauskoje ks. R e k i s t e r ö i ui i s-

k o j e.

Regleerata (ransk. ngler). järjestää, säännös-
tää, mäiirätä. Sulist. Regleeraus.
Regleeraus ks. Regleerata.
Reglenientti (ransk. reglement). ohjesääntö

(ks. t.).

Regletti (ransk. reglet < rc^/e = viivoitin. <
lat. r(";;H/o = olijenuora, viivoitin), kirjap., välike-

levy. joilla ladotut rivit erotetaan tcisi-staan.

Regnard [r.injiVr], Jean Francois (1655-

ITOOi, ransk. niivtelniänkirjoittaja. Teki laa-

joja matkoja. Aljrerias.^ia. Skaudiuaaviassa. Lapissa

y. m. julkai.sten matkakertonuik-sia. Hänen näy-
telmistään, jotka lähentelevät farssia, ovat tun-

netuimmat: ..Le joueur" (1696), .,Les folies

amoureuses" (1704). ..Les Mönechmes", ,,Le löga-

toire universel" (1708). Matkakertomuksista mai-
nittakoon: .,Voyage de Laponie"' (1731).

H. Kr-n.

Regnatilt [ranjö']. 1. H e u r i Victor R.

(1810-78), ransk. fyysikko ja kemisti, prof. Parii-

sissa, on tunnettu lukuisista tärkeistä tutkimuk-
sistaan, esim. höyryjen tensionista eri lämpö-
asteissa ja substitutsioni-ilmiöistä. Paljon käy-

tetty oli aikoinaan hänen teoksensa ..Cours el6-

mentaire de chimie" (ensi painos 1849. 14 :s pai-

nos 1871). Edv. Hj.

2. Alexandre Georges Henri R.

(1843-71). ransk. taidemaalari, edellisen poika.

Opiskeli Pariisissa Cabanelin ja Lamotten joh-

dolla, jatkoi opintojaan Italiassa ja Espanjassa.

R:n taide on erittäin maalauksellista ja käsitys-

tavaltaan intohimoisen voimakasta. Hän on maa-
lannut kuuluisan rat.sidcuvan kenraali Primistä
(1869. Louvressa) sekä esittänyt hehkuvavärisiä
itämaisia aiheita, joissa hän toisinaan ilmaisee

viettymystä julmuuteen, kuten esim. isossa tau-

lussaan ,.Mestaus ilman tuomiota Granadan
kalifien aikana" (1870. Louvressa i. R:n maine
perustuu osaksi siihenkin, että hän kuoli ennen-
aikojaan vapaaehtoisena ransk.-saks. sodassa.

[Elämäkert. kirj. Cazalis (1872). Larroumet
(1886* ja Marx (1886).

E. R-r.

Regnier frenjfj. Henri de (s. 1864), ransk.

kirjailija, nuoremman kirjallisen koulun edusta-

jia, uudenaikaisen loppusoinnuttoman runomuo-
don ensimäisiä käyttäjiä. Hänen runokokoelmis-

tansa mainittakoon: ..Sites" (1887). ..Episodes"

(1888). ..Poemes auciens et romanesques" (1892),

,.Contes ä soi-meme" (18941. ..Argthuse" (1895).

Myöhemmissä runokokoelmissaan hän lähentelee

entistä, klassillista runomuotoa (..Les m^dailles

d'argile". 1900: ..La cite des eaux". 1902: ..La san-

dale ail6e. 1906). Suorasanaisissa teoksissaan

(esim. romaaneissa ..La double maitresse", 1900;
..}je bon plaisir. 1902: ,.L«s vacances d'un jeune

homme sage". 1903: .,Le passg vivant". 1905 y. m.)

hän seuraa periaatetta ..taide taiteen vuoksi".

V. 1902 R. valittiin Ranskan akatemian jäseneksi.

H. iir-?i.

RegBier [rrnje']. M a t h u r i n (1573-1613).

ransk. kirjailija ja pappi, klassillisen satiirin

luoja Ranskassa. 16 :ssa satiirissansa hän kuvaa
sattuvasti yhteiskuntaelämää Henrik IV :n ai-

kana. Molieren ja Bruyeren edeltäjä. B. Kr-n.

Regnum (lat.). valtakunta.

53. VII. Painettu ' ^ 1.5.

Regressi dat. iegre'ssus), palautuminen, pa-
laus: takautuminen (ks. t.).

Regressiivinen (lat. regre'di= a.stua taakse-
päin) 1. ,,tiuintuva" tutkimus- ja esitysmenetelmä
lähtee ,.seurauksista" 1. havaittavana olevista yk-
sityi.silmiöistä sekä johtuu näistä niihin syihin
ja yleisiin lakeihin, jotka ovat niiden perustuk-
sena. Se on siten se menetelmä, jota yleensä käy-
tetään kokemustieteissä, pääasialliselta merkityk-
seltään samaa kuin induktiivinen metodi laajassa
merkitykse.s.s.ä 1. kuin analyyttinen metodi. Vasta-
koht^i ..|)rogress!iviuen". A. Or.

Regressikanne ks. Takautuva kanne.
Regressioikeus ks. T a k a u t u m i s o i k e u s.

Regressioni (lat. rtgre'ssii>), gcol., meren pe-

räytyminen ja manneralueen kasvaminen. Nyky-
aikaan se huomataan rantaviivan siirtymi.sestä

taaksepäin, tällöin tapahtuu negatiivinen
rantaviivan siirtyminen. Muinaisina
geologisina aikakausina tapahtuneet r:t ilmene-
vät siinä, että syvänmeren kerrostumia, kuten
kalkki- ja savikiviä. peittävät matalan meren ja

mantereelliset kerrostumat, kuten hiekkakivet ja

konglomeraatit. R :Ile vastakkaista prosessia nimi-
tetään transgressioniksi ja tällöin, pu-
hutaan positiivisesta rantaviivan-
siirtymisestä. Muinaisten transgressionien
todistuksena on taaskin päinvastainen kerrosjär-

jestys kuin edellämainittu. R:ien ja transgres-
sionien syynä ovat maankuoren liikunnot eikä ve-

den väheneminen tai eneneminen (ks. Mante-
re n 1 i i k u n n o t).

Rinnan näiden liikuntojen kanssa vaikuttaa
rantaviivan siirtymiseen toiselta puolen negatii-

viseen suuntaan jokien ja aaltojen kuljettamien
sedimenttien aiheuttama maatuminen, toiselta

puolen positiiviseen suuntaan rantatyrskyjen ku-
lutustyö rannikolla. Xiillä yksistään on kuiten-

kin rantaviivan siirtymiseen nähden ainoastaan
toisarvoinen ja rajoitettu merkitys. E. il-neit.

Regulaattori (lat. it-jiiZu = ohjenuora, mitta-

puu i. järjestäjä, säätäjä (ks. t.).

Regula de tri ks. Päätöslasku.
Regula falsi (lat. täydellisesti r. f. nttmeri =

väärän luvun laskutapa), ennen yhtälöopin kehit-

tymistä nykyaikaiseen täydellisyyteen käytetty
laskutapa, jossa etsitylle luvulle x sovittelemalla

ensin annetaan joku oikean arvon lähellä cleva

arvo a ja sovelluttaen tähän tehtävässä mainitut
laskutoimitukset määrätään luku i, joka näin saa-

li a
daan oikean arvon c-.n sijasta. Verranto — = —

antaa silloin etsityn arvon x. Jos esim. on etsit-

tävä luku, josta -'3 ja */« tekevät yhteensä 69,

niin oletetaan, että luku olisi vaikka 48. Koska
-Is- 48 = 32 ja ^ 1. 48 = 00. saadaan siis yhteensä 92

oikean luvun 69 sijasta. Verranto 92:69 = 48:.T

antaa .r = 36. Laskutapa vastaa ensimäi.sen asteen

yhtälön ax = b ratkaisua. R. f:ssa voidaan myös
olettaa suorituk.sen pohjaksi kaksi likimää-

räistä arvoa, kun on suoritettava ax-^b = c muo-
toisen yhtälön ratkaisemista vastaava probleemi.

— Int. matemaatikko .Vryäbhatta on kehittänyt

r. I :n lopullisesti käylettyyn muotoonsa. Arabia-

laisten tuomana Eurooppaan se tuli Leonardo
Pisanon huomion esineeksi, ja hän on antanut
laajaperäisen esityksen siitä teoksissaan. U. .s'.m.

Regulatiivinen (lat. regula = ohje, mittapuu)

,

ohjeellinen.
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B«^ulus .'"/. Marcus A t i 1 i u s. rooiii.

•olBi>aalliWl>o I -rs*» piiuiiiliiissiidnssa, K«i kiir-

thm|:oliii»i>t« niprivoiton KkuoiiiusviiuritiiiMiiou

luoDk iS6 e. Kr. ja uhkaili >t>uraavuiia viioniiit

Karthiijion. Mutia kartlia^'olaistfu piUkkasotu

rieii (>äiillikkti. Iak<>«laiiii»iiilaiiipn Ksaiithippo-^,

Toitii b&iift r»tkai*evaÄti ja oUi liiluet itseusji

tanpksi. K^rntaaii. ettli R. sitteniniin läliett-t-

tiin kartha^ulai^len liilietYi-tCn mukana Ui>onuiaii

kr»ku>telriii.ian rauhalta ja sotavankien vailita-

luisteta. Mutta vaikka lilinen oma va|>aaksi|>iiii

»yniiA oli telity rii|i|iuvaksi telitfiviin onnistumi-

se^tm. niin li&n kuitenkin Kooman st-naatissa pon-

Irvasli va-tu>ti kartliafzolaisten ehdotusta Ja

|>alasi Kartlta;:>x>u niukaniuiu kieltävä valtaus.

Tarina lietiUi kartlia}:(>lai>ten kestoksi nuika lei-

kanneen hauelta »ilniäluoniet ja asettaneen liäuet

polttavaan piiiviinpai-tet-seen sekii sitten piikki-

t\nnyris-Ji vierittäneen hiiuet mereen. [O. Jäger,

..M. Atiliu> l«." 1JST81.) K. ff-M.

Be^lus ks. Hippiäinen.
Be^tlly IräpuliJ. Antal (1819-581, unk. kie-

lentutkija. Ifihti. harjoitelluaan m. m. Huilnpestin

yliopi«tog<>a historiallisia ja lakitieteellisiä opin-

toja. 1H:19 ulkonuianmatkalle Saksaan. Tanskaan
ja Ruotsiin, jo-sa tutustuminen kansalaiseemme

A. I. .\ru'itissoniin ratkaisevasti vaikutti hänen
tulevui«uuteen.-a. Sucmalais unkarilaista kieli-

«ukulaii-iiutta koskevan kysymyksen ratkaisemi-

nen alkoi tällöin selvetä hänelle elämäntehtäväksi.

Marr'.i.skuu;>«a 18,19 hän saapui Suomeen ja ryh-

tyi täällä palavalla innolla tutustumaan kaii-

saamine. kieleemme ja kansanrunouteemme; m. m.

hiiD tällöin yritteli Kalevalan uukarintamista
ik». Kalevalan käännökset). Seuraa-

vana vuonna hän käväsi Lapis.sakin. V. 1841

hän jatkoi mutkaansa Pietariin valmistuakseen

»uunnittelemalleen kieli- ja kansatieteelliselle

tutkimusmatkalle Veniijän suomensukuisten kan-

alain keskuut)-en. Saatuaan Unkarin tie<leakate-

mialta rahallista kannatusta R. 1843 lähti Pieta-

riHta pitkiille tutkiinusmtkalle (1843-46) Itu-

Venäjälle ja I,iioteis-Si|ieriaan. tutkien ei ainoas-

taan vopilien, o^tjaukkien, tseremissien ja

mordvalaisten, vaan myös samojedien ja tsuvas-

iiien kieltä. Pietariin palattuaan hän valmisti

iI846i suuren ja arvokkaan Pchjois-Uralin vähän
tunnettuien seutujen kartan selityksineen (..Ethno

gr:ii .'raphische Karte des nördlichen
Cr.i -nlttorfen nuf einer Reise in den
Jahren i->t-» iinil 184.5"). V. 1847 K. palasi Unka-
riin ja nimitetliin seur. v. Budapestin yli-

opinlnn kirjastonhoitajakxi. Ylen vaivaloisella

tutkimusmatkalla saatu tauti oli kuitenkin vienyt

R:n voimat niin. ettei hän eniUl kyennyt saa-

maan rikkaita ainek'<iaan järjestetyiksi, vi<d:i

vähemmin julkniituiksi. Valitettavaa oli varsin-

kin »e. elia (jiineii tuomaoHa suuret ja arvokkaat
kokrelmnt voLiililaista ju ostjaakkilaista kansan-
runoutta pitk:ik<i njfiksi jäivät suurelta osaltaan
he<lelmiittfimikni etiipiläsBä xentähden, ettei hän
ollut varu«lnnul niihin kiiilnnöstä. — Huolimatta
«liia. eltii U:n aini-skokoelmal monessa suhteessa
olivat puiitt«-lli-iii — mikä Huureksi osaksi joh-

tui «iitä. ettei hän ollut riittävässä määrässä
tirteelli^MHiti valmistunut tutkimusmatkaansa var-

ten —
. ovat ne kuitenkin, tultuaan myöhempien

tutkijain, Munfalvyn. liudenzin. Munk&rHi'n ja

Pipayn (k«. n.) järje^tiiminä. selittäminä ja

iiiuokkaaiiiina julkisuuteen, erittiiin suuresti edis-

tjiueet suomalaisugrilaisten kansain ja kielten

tuntemista ja tutkimi.sta. [P. Hunfalvy, „.\ vo^ul

(öid ('s n<-\>" |1Sti4; siv. 4:i-70K .]. Prtpay, ..Snmni-

lun^ ostjakisoher \'olks(liehtunf;en" (1905; joh-

danto), sama. ..Reiruly .\nlal urali tfrk^^pe"

(Földrajzi Kö/.lemOiiyek XXXIV: 19(161.1

V. \\ .

Regulääri (lat. ri';iiil<'i'ris < rrQii/n =oh]ei

.

.'äiiMiiiinnuikainen. säJiniiöllinen.

ReUabeam, Salomon poika ja seuraaja, hal-

litsi .luudan kuninkaana n. 937-920 e. Kr. Israe-

lin pohjoi.set heimiit kieltiiytyivät tuninistamnsta

hiintä kuninkaaksi>en ja erkanivat ainaiseksi

Juuda.sta. R:n ei onnistunut sodalla pakottaa

heitä alamaisuuteensa. Jerolieum I (ks. t.) sai

apua faarao .sesonkilta. joka hyökkäsi Juudaan.
Uhr;iainalla palatsin ja teni|ipelin aarteet U. sai

.lerusaleniin pelastetuksi liiivitykseltä. R.. jonka
iiiti oli ammonilainen. suosi kanaanilaista epä-

jumalanpalvelusta (1 Kun. 12i-5o; Hji-ji; 2 Aik.

m, rj,„K Ar. II.

Behnbilitatsioni (ransk. r<</ia6i7i/fl/toii), mene-
letyn oikeusaseman taikka arvon palauttaminen,

kuten .syytlömäsli tuomitun saattaminen siilien

oikeustilaan, jonka tuomio häneltä riisti; hyvän
maineen taikka kans;il;iislMOtt;imukseii uudistami-

nen; virka- tai sotilasarvon palautt^vminen. R. on

useissa tapauksissa osoituksena siitä, että

joku oikeudenvastaisesti taikka muuten virlieelli-

sesti 011 menettänyt jonkun oikeudellisen edun,

joka hänelle r:n kautta palautetaan, nuitta r:sta

puhutaiin silkinkin, kun nsianoinninen myöhem-
millä ansioillaan on sovittanut sen hairahduksen,

jonka johdosta hän menetti hyvän nuiineensa.

arvonsa j. n. e., ja tämä hänelle nyt annetaan
takaisin ; harvoin varsinaista armahdusta sano-

taan r:ksi. R. E.

Kehabiliteerata f ransk. r^hnhilitcr) . saattaa

jokin niihin oikeuksiin, jotka häneltä .syyttö-

mä.sti on riistetty, antaa hyvitystä, vrt. R e h a-

I) i 1 i t a t s i o n i.

Rehbinder frrbin-l. ikivanha Westfalenistjv

periii-in nleva aatelissuku, joka 1200-luvun alu.ssa

tuli Itämeren-maakuntiin ja sieltä sitten Ruotsiin

ja Suomeen.
1. Henrik R. (1604-80), soturi, oli ollut

Kustaa II Aadolfin asepoikana Puolan ja Saksan
sodissa, oli 1636 mukana Wittstoekin taistelussa,

jossa sai 18 haavaa, ja otti 1048 ratsumestarina

osaa Praatfin piiritykseen. K. osoitti sitten

suurta urhoollisuntta myös Puolan sodassa, jolloin

I6.'>6 nimitettiin henkiratsurykmentin everstiksi,

ja tuli 1073 Suomen sotaväen ylipiiiilliköksi. Sai

1608 ruots. aatidisoikendet ja korotettiin 1680

vapaaherran arv<)r>n. Omisti Kavantsaarfui ja

Villikkalan tilat Suomessa.
2. .lohaii Reinhold R. (1741-1824), soturi

ja valtiopäivämies. astui jo nuorena solaurallc,

tullen 1709 luutnantiksi. 1785 majuriksi henki-

rakuunoihin; oli mukana Suomen sodassa 1788-90.

laman jälke»>n hän erosi sota[)alveluksesta, ruve-

ten maanviljelijäksi. V. 1808 kutsuttuna Tur-
kuun valitsemaan lähetystön jäsentil Pietariin,

hän vaalia luja.sti vastusti. Porvoon valtiopäi-

viin hän otti osaa sukunsa päilmiehenä. ollen

säätynsä huomutuimpia jäseniä, ja toimi valtio-

päivillä siviili ja talousvaliokunnan piilii-enjoh-

tajana.
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Iloben Henrik Kehbinde

3. Kobeit Henrik R. (17771841), valtio-

mies. Suonien ministerivaltiosihteeri. kreivi, edel-

lisen poika, syntyi 15 p.

heinäk. 1777 HevonpiUin
(Viksbergin) kartanossa
1'ainiioisa. Tuli 1791 yli-

oppilaaksi Turussa, 179.5

au.^^kultantiksi Turun liovi-

oikeute<»n. Palveli sitten

luklioUnan virastoissa, otti

"-cia Norrköpinjrin valtio-

piiiviin ja nimitettiin 1802
k:imarijunkkariksi. V.

1805 hän tuli apulaisjäse-

neksi Turun hovioikeu-

teen ja 1807 ases,soriksi.

K. otti IcppuvuoUella 1808
Turun hovioikeuden edus-

tajana osaa Suonien depu-

tatsioniin (ks. t.). ja seu-

raavan vuoden alussa hän. joka jo ensi esiintymi-

sellään oli suuresti miellyttänyt keisaria, määrät-
tiin Speranskijn apulaiseksi Suonien asiain esit-

tämistä varten. Porvoon valtiopäivillä hän ei ol-

lut, mutta kuului siihen komiteaan, joka val-

misti ehdotuksen hallituskoiiseljin järjestämi-

sestä. R. ei tosin ihastellut Suomessa tapahtu-
nutta valtiollista muutost^i, mutta hänen kan-
tansa oli, että täytyi välttämättömyyteen alistua.

Sprengtportenin toimintaa hän. tunnustaen kyllä

tämän suurta kykyä, ankarasti arvosteli. Suomen
asiain esittäjänä, joksi 1811 vakinaisesti valtio-

sihteerin nimellä asetettiin, hän tietysti tuli rat-

kaisevalla tavalla vaikuttamaan uuden hallitus-

järjestyksemme muodostumiseen. Keisari Alek-
siinterin matkoilla Suomessa 1809. 1812 ja 1819

R. oli hänen seurassaan. Valtiomiehenä hän
osoitti terävää käsitys- ja arvostelukykyä, oli le-

vollinen, maltillinen ja lahjomattoman rehelli-

nen — kaikki cminaisuuksia, jotka ehkä sillä het-

kellä olivat kaikkein tarpeellisimpia Suomen
edustajalle valtaistuimen tykönä. Kysymystä Suo-

men säätyjen uudestaan kokoonkutsumisesta Alek-

santeri I ;n aikana hän koetti edistää vaikka tur-

haan. Keisari Nikolain aikoessa valtaistuimelle

noustessaan tehdä rajoituksia Suomelle annetta-

vaan hallitsijavakuutukseensa. kerrotaan R:n saa-

neen sen estetyksi sanoillaan: ..Majesteetti, kaikki
taikka ei mitään"! Kaakkois-Sucmessa vallitse-

vat sekavat lahjoitusmaa-olot ja pelko siitä vas-

taisuudessa johtuvista selkkauksista saivat R:n
v. 1826 kannattamaan ehdotusta, että pienempi
o.sa Vii])urin läänistä erotettaisiin Suomesta ja

yhdistettäisiin Venäjään, ehdotus, jonka keisari

kuitenkin hylkäsi (ks. Lahjoitusmaat).
Yleensä hän näkyy voimaiusa takaa koettaneen
säilyttää sen maan laillisia oikeuksia, jonka etua

hän oli asetettu valvomaan. Hänen isänmaallista

mieltänsä ei voida epäillä. R:ii yhä hallitsijain

luona nauttimaa luottamusta todistavat nimitys
ministerivaltiosihteeriksi 1834 ja korottaminen
Suomen kreivilliseen arvoon. \':sta 1820 hän uu-

den perintöruhtinaan. Aleksanterin, alaikäisyy-

den aikana hoiti yliopiston kanslerin virkaa. Hä-
nen kuolemansa jälkeen leski. Anna Charlotta

Hedenherg. varmaankin miehensä eläessään lau-

suman toivomuksen mukaan lahjoitti yliopistolle

melkoisen stipendirahaston. R. kuoli Pietarissa

8 p. maalisk. 1841. Hän oli lukenut ja hienosti

sivistynyt mies, joka m. m. omisti suuren kirjas-

ten. Jälkeensä hän on jättänyt ranskankielisiä
muistiinpanoja elämästään ..Souvenirs de ma
vie", jotka vielä ovat julkaisematta. [R. CastrOu.
,,R. H. R." kirjassa ,.Skildringar ur Finlands
iiyare historia" (1882).] A'. G.
Rehnsköld /n)iiöldj \. K e h n s c h i ö I d t.

Karl Gustaf (1651-17221. kreivi, ruots. sota-

päällikkö; kunnosUuitui Kaarle XI :n aikuisessa
Tanskan sodassa ja yleni nopeasti; otti v :sta

1691 Hollannin palvelukse.ssa osaa Pfalzin peri-

myssotaan ja tuli Ruotsiin i)ahittuaan 1096 ken-
raalimajuriksi ja 1698 kenraaliluutnantiksi ja
Skänen kuvernööriksi. .Suuren pohjan smlan ai-

kana R. oli Kaarle XTI:n sotilasneuvonantajista
se. johon kuningas enimmin luotti. Hän oli va-

semman siiven johtajana noustaessa maihin Själ-

landissa. ja Narvan tappelussa 1700 varsinaisena
ylipäällikkönä; otti sitten osaa Puolan retkeen,

johti oikeata sivustaa Klissovin luona 1702 ja

toimi senjälkeen Läiisi-Puolassa saaden 1706 sak-

silaisista loistavan Fraustadtin voiton: korotet-

tiin 1705 kuninkaalliseksi neuvokseksi. 1706 sota-

marsalkaksi ja kreiviksi. Venäjän retkellä R.
johti ratsuväkeä Holovtsinissa ja oli ylipäällik-

könä onnettomassa Pultavan taistelussa, missä
hän ei osoittanut tarpeellista tyyneyttä ja päät-
täväisyyttä ; jouduttuaan tässä tilaisuudessa van-
giksi hän Venäjällä hoiti ruots. sotavankien
asioita, kunnes 1718 pääsi takaisin Ruotsiin, missä
sittemmin johti puolustussotaa Tanskaa vastaan.
[Hamiltonin muistokirjoitus Ruotsin akatemian
toimituksissa. 53 osa, 1878]. J. F.

Behoboth, suomal. lähetysasema Ambomaalla
Etelä-Afrikassa. Sen perusti lähetyssaarnaaja M.
Rautanen Ongandjera nimisen heimon alueelle

1871. mutta jo kahden vuoden perästä hänen täy-

tvi jättää tämä asema. Perustettiin uudestaan
1909. r. P.
Rehtori (lat. rccior = johtaja), opettajakunnan

keskuudesta asetettu opistonjohtaja. Lyseoidemme
r :t asettaa senaatti koulutoimen ylihallituksen

ehdotukse.sta. — Yliopiston r:n nimittää
meillä virkaan kansleri 3 vuodeksi yleisessä

konsistor'ssa toimitetun vaalin ja siihen perus-

tuvan ehdollepanon jälkeen. Vaaliin ottavat o.saa

kaikki varsinaiset professorit; vaalikelpoisia

ovat ne varsinaiset professorit, jotka ovat olleet

virassaan vähintään kaksi vuotta. Ehdolle asete-

taan kolme en'mmät äänet saanutta. Virkaehdo-

tukselle asetetuista kansleri nimittää yhden
vara-r:ksi, samoin 3-vuotiskaudek.si. — Tek-
nillisen korkeakoulun r:n nimittää

meillä virkaan senaatti opettajakoUegin toimt-

taman vaalin ja siihen perustuvan ehdollepanon

jälkeen. Ehdolle asetetaan 3 enimmät äänet saa-

nutta.

Rehuaineet, ne ruoka-aineet, joita käytetään

kotieläinten ravinnoksi (ks. Ravintoaineet).
R. samoinkuin ruoka-aiueet yleensä sisältävät

tav. useita erilaisia ravintoaineita sekä n. s.

täyteaineita. Kotieläjnten ruokinnassa on ensi

sijassa käytettävä sellaisia r :ta. joiden ravinto-

aineista hiilihydraatit ovat prosenttisuhteeltaan

enemmistönä. Kokoonpanoltaan r. ovat erittäin

vaihtelevia. Ke sisältävät useita kemiallisi:t

yhdistyksiä, joista monet ovat täyteaineita ja.

enin osa vasta muuntuneina voi yhtyä elimistöön.

Niinpä melkein kaikkien r:hin sisältyvien eri-
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laUteu munanvttlkuaisaineiden täytyy hajanutiia

ja uudelleen mkeiittiu plUiinoii t>liinistö^^. siiinoiu

U!>«'inipien tiiililiyitr;u)llieii < tärkkelyksen, iiseiileu

Mjkerilajieu, — ii"i
i y. ml.

R:»ta ou l. I eri ryliiuittelyitii. Jako
perusteen . '..iilii i>*aksi niiden alkii-

periUk. •
' Il kokotiinusla. kiiytlötapiui tai

uilideD ; -i. Tavallisin jakoperuste on

alkuperä, jolloiu r:n laatu ryiiniittely.ssii otetaan!

huoniicoii. Tavallisimpia jakoja on seuraava :

|

vihautareliu. liapan- ja paiuoreliu. korsirehu, juuri-
|

ka:>vit. jyviit ja siemenet, tehtaiden jätteet ja

tuotte<>t seka eläimelliset tuotteet iKellner).
!

Kokmimuksen ja käytänutin nojalla on tapana

jakaa r. kolmeen pääryhmään; 1. ravinto-
aineista köyhemmät r., mikä ryhmä
jakaantuu kahteen alaryhmään: a) tuoreet rehut:

bi korsirehn: 2. ravintoaineista rik-
kaammat r. (myös väkireliuti. jotka jakaan-

tuvat alaryhmiin: a) tärkkelysrikkaammat rehut,

vilja- ja jauliorehu sekä l>t munanvalkuaisrik-

kuammat rehut uljykokut ja luuut nuinanval-

kuaispitoisemniat tehtaiden jätteet sekä u.seimmat

eläimellist.ii ulkuperiUi olevat y. m. r.l : 3. epä-
orgaaniset r.. jotka jaetaan ryhmiin : a) suo-

lat ilavallisimmin käytetyt: keittosuola, fosfori-

happoinen ja hiililiappoinen kalkki) : b) vesi.

Erityiseksi ryhmäksi voidaan kntjson ..ärsytys- l.

makureiiu". joka ollen vailla sanottavaa ravinto-

arvoa edullisesti %'aikuttaa rehun maukkuuteen
laois. meirami y. m.\. Tavallisissa oloissa tällä

on vähän tai ei ollenkaan merkitystä.

Kehujen kokoumu» riippuu niiden tuotteiden

kokoumukse-ta. joista ne ovat syntyneet tai val-

mistetut. Kun suurin osa tavallisista rehuista

ovat kasviviljelyksen tuotteita t. jätteitä, vaih-

telee niiden kokoumus samalla tavoin kuin vil-

jel\ -• '
11 kokoumuskin. Niinpä esim. tuo-

re«- --hun kokoumukseen varsin suuressa

määrin i uMiltavat ilmasto-, maaperä- ja lan-

noitus-suhteet. Tästä seuraa, että laadultaan tosin

«smanlaini-n rehu eri seuduilla on kokoumuk.sel-

taan varsin erilaista. Vuodesta toiseen vaihtelee

myöH kokoumus melkoisesti, pääa.siallisesti riip-

puen vuoden «iilemäärästä. Käsikirjoissa mai-

nituilla keskiarvoilla on useita rehulajeja

arvioita<i«Ka varain vähän käytännöllistä merki
tyntä, »illä tavalliset vaihtelut nousevat u.sein

20-50 %:iin. Hehuja ostettaessa on .senvuoksi

u«ein turvauduttava r e h u a n a l y y s i i n. jonka
avulta voi saada käsityksen r:n rehuarvosta

(k«. t.).

iM-ita r:ta voi säilyttiUl pitkiäkin aikoja nii-

den nanr>ttava.>«ti muiitttiinatta laadultaan. Säily-

miiteoxä rn rehun viMlmpitoisuiidella suuri merki-

tyn: kuta suurempi vi-ilenpitoisuus. «itä pienempi
«Jilyväi-yy». Täsl.-i -yy-til useiden itsessään erit-

tiiin sopivii-n r:ii käyttö on rajoitettu, niitä kun
«uuren s ' iiudeji takia ei voida kuljettaa

pitkiä li <rikki. mäski y. m. vedenpitoi-

»ef • ' II. Viime aikoina on yhä suu-

ren i ryhdytty käyttämään erinäi-

•iii .. -äilyväi-yyden lisäämiseksi.

Turkein . ovat kuivattaminen ja

Il n I' : I K iM\:.ii:iinineii vaatii eri-

ltä lilteila ja tulee

Mr --li leollisuudessa

tai maan»iljeli,.iin ki-ki-i>.|en suurehkojen yhteen-
liittymien avulla Hapattaminen 1. ensilooMival-

mistus en. jos se toimitetaan hyvin, erinomainen

keino vedenpitoiscn rehun säilyttämiseksi ja se

voidaan helposti suorittaa jokaisessa maatalou-

dessa (ks. Painorehu). — Pilaantuneet r.

ovat usein myrkyllisiä ja siitä syystä vaarallisia.

l'sein ne kuitenkin voidaan saada käyttökelpoi-

siksi kmiinentamalla. höyrykäsittelyllä tai hapat-

tamalla. - vrt. m. m. Heinä. Painorehu,
U e h u a r V o, Ruokinta, T ä y t e r e h u,

T u o t a n t o r e h u. [Pott, ..llandbuch der tie-

risohen Ernährunf; uiid der landwirtsch. Futter-

mittel" (1904-09). Kellner. ..Die Ernährung der

land\virtsoh. Nutztiere" (191-2(. Miiller ja von

\Veudt. ..tiruiulziige einer Nvirtichaftl. Ernähruii};

der Xtilchkuhe" (1910). Nylander ja Cajander,

..Lypsykarjan hoito". G. von \Vendt, ..Ruokin-

na-sta heiiiänpiiutteen aikana" (Maauviljelystalou-

dellisen koelaitoksen tiedonantoja inaamiehille,

1913. 1914).) (I. V. \V.

Behuarvo. Rehun arvoa määriteltäessä voidaan

käyttää osaksi fysiologista mittapuuta ja siten

pulma rehun fysiologisesta arvosta,
osaksi taloudellista, jolloin rehun arvo lasketaan

rahassa. Kumniallakin arvioimiselhi ou suuri

merkitys, mutta ne ovat verrattain vähän toisis-

tansa riippuvia.

Rehun fysiologinen arvo on erittäin

vaihteleva käsite. Sen suuruuden määräiivät seu-

raavat kolme seikkaa: rehun sisältämät ravinto-

aineniiiärät ja niiden arvo. näiden ravintoainei-

den sulavaisuus .sekä se työ. minkä ravintoainei-

den yhteyttäminen on tuottanut eläinten elimis-

tölle. Jos lähdemme siitä, että määrätty rehu si-

sältää eräiin määrän ravintoaineita, voidaan sen

fysiologinen r. miiiirätä. jos tiedämme, kuinka

suuren osan näistä ravintoaineista jokin eläin-

laji voi hyödykseen käyttäii. s. o. kuinka suu-

ren osan niistä eläin sulattaa, mikä arvo

niillä on elimistön toiminnoille sekä mikä miijirä

työtä tarvitaan sulattamiseen. Ravinnonsaanti

määrätystä rehusta ja tämän toiminnan ailieut-

tama työ ei ole kaikille saman lajin yksilöille

yhtä helppoa, vielä suuremmat ovat eroavaisuudet

tässä suhteessa eri lajien yksilöiden välillä. Ol-

jista esim. voi märehtijä liuolimatta niiden su-

latt.imiseen menevästä voimankiiliituksesta saada

enemmän ravintoa kuin ruuansulatuselimet käyt-

tävät sulattamistyöliön. Oljilla on siis märehti-

jöille yleensä positiivinen fysiologinen r. Mutta
jos esim. vrhniinolkia annetaan hevoselle, on, jol-

lei erikoisiin ruuansulatusta edistäviin keinoihin

ryhdytä, sulattamistyöliön käytetty ravintoaine-

mäiirä suurempi kuin minkä eläin voi oljista

saada ja fysiologinen r. siis negatiivinen. Tämä
esimerkki osoittaa, että fysiologinen r. on
erilainen sen mukaan, mille eläin-
lajille rehua käytetään. Rehun arvoa

osoittava oikea mittapuu ei siis voi olla ylitcinen

eri kotieläinlajeille, vaan .se on kokeellisesti mää-
rättävä ja erikseen arvioitava kulakin lajia var-

ten. — Fysiologista ja taloudellista r :oa ei ole

toisiinsa sekoitettava, kuten ennen yleensä teh-

tiin ja vieläkin usein näkee tätä alaa koskevassa

kirjallisuudessa tehtävän. Knsimäiset yritykset

määrätä mittapuu rehun arvolle tehtiin alun toista

sataa vuotta sitten, kun .Mhrecht Thaer arvioi

rehun n. s. heinitarvoyksiköissä. ilmaisten mikä
määrä mitäkin rehua oli samanarvoinen kuin
määrätty heinäinilärä. Niinpä olivat Tliaerin mu-



1673 Rehujauhot—Rehukasvit 1674

kaaii rukiit =2.» heinäarvoyksikköä. oljet = 0.»-

0,5, iHTiiiiat = 0.4, (iljykakut = :! j. n. e. Kun Lie-

bigin ja \Volffiii tutkimuksien nojalla rehun ra-

vintoarvoa ruvettiin laskemaan sen raviutoaineen-

pitoi.suuden perustalla, otettiin käytäntöön n. s.

hiililiydra;ittiyksiköt s. o. koetettiin ilmaista tois-

ten raviutoaiueiden arvo la.skemalla niiden vas-

taavaisuus hiilihydraateissa. Kuu hiilihydraattien

arvo merkittiin 1 :ksi, arvioitiin rasvan arvoksi

2,j-2.5 (vastaten palamisarvou eroa). Munanval-
kuaisaineiden arvosta ei voitu päästä yksimieli-

syyteen. Taloudellisten seikkojen annettiin m. m.
usein vaikuttaa arvioimiseen. Monet tutkijat an-

toivat niille 5 t. 6 hiilihydraattiyksikön arvon,

johtuen tähän niiden korkeasta hinnasta. Toiset

antoivat niille arvon 4, 3 t. 2. Kaikki nämä lu-

vut ovat liian korkeita, kun on kysymys fysiolo-

gisesta arvosta ja taloudelliseenkin arvoon näh-

den ne osuvat vain poikkeustapauksissa oikeaan.

Hiilihydraattiarvio, joka viime vuosisadan
jälkipuoliskolla oli vallitsevana varsinkin Sak-

sassa, ei antanut tyydyttäviä tuloksia. Thaerin
jo alkama ja sittemmin Fjordin ja Kellnerin jat-

kama kokeellinen r:n määrääminen on siis huo-

mattava edistysaskel hiilihydraattiarvioon näh-

den. Fjord koetti verrata toisiinsa eri rehuja ot-

tamalla varteen niiden kyvyu ylläpitäil maidon-
antia. Kellner taas vertasi toisiinsa niiden suh-

teellista arvoa rasvantuottoon nähden. Heidän
tuloksensa olivat monessa suhteessa yhtäpitäviä

ja tarkastusyhdistysten toiminnasta saatujen tu-

losten nojalla parantamalla Fjordin lukuja, n. s.

rehuyksikköarvoja. kävi yhtäpitäväisyys vielä

suuremmaksi. Vertausperusteena Fjord käytti

0,i kg n. s. sekoitettua v ä k i r e h u a
(tämä suure ei ole täsmällisesti määrättävissä),
Kellner suuremman tieteellisyytensä ja täsmälli-

syytensä nojalla 1 :t ä kg tärkkelystä. Fjor-

din rehuyksikkö ilmaisi siis, kuinka suurella mää-
rällä jotakin rehua oli sama arvo maidontuotan-
nolle kuin sekoitetun väkirehun painoyksiköllä

;

Kellnerin tärkkelysarvo taas ilmaisee, kuinka suu-

rella tärkkelysmäärällä on sama lihoitusteho kuin
100 kg ;lla kysymyksessä olevaa rehua. —Nykyisin
käytännössä olevan rehuyksikköla.skuu mukaan on
yhden rehuyksikön tuotantoarvo = 3 kg maitoa
(2,700 netto kaloria. 135 g sulavia valkuaisaineita),

sen elatusarvo = 150 kg elävää painoa 24 tun-
nissa (tarv. sulava valkuaisainemäärä OO-KiO g).

Näitä molempia arvioimistapoja tarkemmin
tutkittae.ssa on kumpikin huomattu jonkun ver-

ran virheelliseksi. Tärkkelysarvonlaskelma antaa
virheellisiä tuloksia, kun on täsmälleen määrättävä
rehuarvo maidontuotantoa varten, rehuyksikkö-
laskelma samoin, kun on kysymys eläinten lihoit-

tamisesta. Syyn tähän on ensiksi osoittanut v.

Wendt. joka on näyttänyt eroavaisuuksien joh-

tuvan siitä, että munanvalkuaisella on vaihteleva
arvo. Jos munanvalkuaista käytetään rasvan-

muodostamiseen, ei sen arvo voi nousta yli 4.i

kalorian 1 grammaa kohti, s. o. yli n, s. fysiolo-

gisen palamisarvonsa, jos sitä taas käytetään
raaidontuottamiseen, voi sen arvo nousta yli 5

kalorian 1 grammaa kohti. Yhden munanvalku-
aiskilon yksikköarvo vaihtelee siis 1.25-],-o yk-

sikköön 1 kg:aa kohti tai tärkkelysarvossa lau-

suen tämä arvo vaihtelee O.94- n. I.30 kg:aantärk-
kelysarvoa. Kun rehuaineiden arvo on määrätty
maidontuotannon peru.steella. on munanvalkuais-

aine tietenkin vaikuttanut suuremmalla arvollaan

ja sen nojalla on munanvalkuaisrikkaammille
rehuaineille annettu tiirkkelysarvolaskelmaan ver-

raten korkeampi r. Nastaavissa olosuhteissa tärk-

kelysarvo on tietenkin liian alhainen.

Rehun fysiologi.sen arvon laskemiseen käyte-

tään rehuaualyysiä siten, että ensin mäilrätään
eri ravintoaineryhmien, munanvalkuaisen, ami-
dien, rasvan, typettömien ekstraktiiviaineiden

(pääasiallisesti liukenevia hiilihydraatteja) sekä
kasvisyiden määrä. Sitten husketaan näiden ra-

vintoaineiden sulavaisuus esim. n. s. sulavaisuus-

koeffisienttien avulla. Kun tiedämme sulaneiden
ravintoaineiden arvon ilmaistuna arvioimiseen
käytettävässä mitassa (korvaus- 1. rehuyksiköissä
t. tärkkelysarvossa), laskemme nämä arvot yh-

teen. Saadusta summasta on vähennettävä arvo,

mikä vastaa sitä työtä ja kulutusta, joka ruuan-
sulattamiseen on mennyt. Suurin osa tätä työtä
ja kulutusta johtuu täyteaineiden, ensi sijassa

kasvisyiden hienontamisesta, siirtiimisestä (ruu-

ansulatuskanavassa), käymisilmiöistä j. n. e. Kun
kulutuksen suuruuden ja selluloosan määrän ja

laadun välinen suhde on jokseenkin samanlainen,
voi kasvisyiden 1. selluloosan laatu- ja paljous-

suhteiden nojalla päätellä, kuinka suuri ravinto-

aineiden arvon summasta tehtävä vähennys on
oleva. Näin menetellen on useimpien rehuainei-

den fysiologinen r. määrätty. Ijjiskelmien luotet-

tavuus tutkitaan jäljestäpäin ruokintakokeilla.

Suomen valtion maanviljelystalcudellisftssa koe-

laitoksessa on kokeilla ja laskelmilla määrätty
sulavien hiilihydraattien arvo I.25 rehu- 1. kor-

vausyksiköksi 1 kg:aa kohti. Rasvan arvo vaih-

telee samojen laskelmien mukaan 2,i-3,i yksik-

köön 1 kg:aa kohti riippuen laadusta sekä mu-
nanvalkuaisaineiden l.ss-l.-o riippuen fysiologi-

.sesta käytöstä. [Kiihn. ..Die z\veekmässige Er-

nähruug des Eindes", Kellner. ..Die Futterung der

land\v. Nutztiere". v. Wendt. ..Rehuvalkuaisainei-

den teoreetisesta arvosta" (Maanviljelystaloudel-

lisen koelaitoksen vuosikertomus 1911-12), Hans-
son, ,,Handbok i Utfodringslära".]

G. V. W.
Reliujauliot. kotieläinten ruokinnassa käyte-

tyt erilaiset väkirehujauhot (vrt. Väki rehu).
Rehujuurikas ks. J u u r i k a s.

Eehukalkki ou fosforihappoista kalkkia, jota

vähissä erin päivittäin eläimille annetaan rehussa

malidollise.sti löytyvän liian vähäisen kalkkira-

vinnon lisäkkeeksi. Rtia sanotaan myös rehu-

luujauhoksi, luurehujauhoksi ja saostetuksi fos-

forihappoiseksi kalkiksi. Sitä saadaan sivutuot-

teena liimaa luista valmistettaessa käsittelemällä

niitä suolahapolla, jonka jälkeen tähän liuen-

neista elimettömistä aineista, saostetaan fosfori-

happo kalkkimaidolla. Siten saadaan hienoa val-

koista tai kellervää jauhetta, jossa kuivattuna

on n. 37-38% fosforihappoa. Tästä %-määrästä
tulee vähintään 90rj,:n liueta sitroonahappoi-

seen ammoniakkiin, jotta r. olisi hyvää. Kaupassa
esiintyy usein huonoa r:ia. joka kosteuden, run-

saan arsenikki- tai rikkihapokemäärän vuoksi

voi olla vaarallista ja vaikeasti liukenevaa, niin

että vain n. 13-14% fosforihaposta tulee eläimen

hyväksi, kun taas täysin kelvollinen aut.aa 60:kin

%.
"

E. V. K.

Rehukasvit, kotieläinten ruokintaa varten vil-

jellyt palkokasvit (apila, virna. nätJcelmä. y. m.),
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hrinäkasvil ja juurikasvit. k$. H e i ti ii. J uuri
lr !i s \ i t ja K y I V ö li e i n i. J. F. S.

R«hunauris ks. N a ii r i ».

Rehuporkkana ks. 1* o r k k a u u.

Rebuvehnajauhot, veliiii>jiiuliot(S>llisuudoii sivii-

luolteilii. lotka t-roavat veliiiäiileseistJi tiiviilli

- -• m siten, ettji niis.sii on viiliiiii enem-
piä o-iu ja siis niyiis eneiiiniiin tiirk-

K<M\<t.i -'K.! jonkun verran viilieinniiia kasvin

s\'\ aineita ja tuliknA. K. Mtiiiliian vleensii seulo-

malla les^islii p<<i> karkoaiiiniat kuoriosat tahi i

myös muilla niylJMi jiitojauUuista ikuten kivien

siivousjiittei-tii. myllyn piilystii j. n. e.i. Isein on

r :jen uimellii niyytiiviiu viikireliuiliin sekoitettu

muunkin viljan jaulioinaisia jiitteitii. jiilaantunei- .

takin J» tervevilelle valiingollisia, jonka vuoksi
|

r:ja ei ylf<>n-.ii ole tarkastiunntta ruokittava eläi-

mille vrt Viikireliul. E. i\ K.
Behuvima 1. vikkeri f ric-in satitaj on

|>alkokasveiliiu kuuluva rehukasvi, jot.ii viljellään

osaksi n. s. rihantareliuksi g. o. kesiin aikana ja

syksyllii tuoreena eliiimille syOtettiiviiksi. osaksi

hrinilksi kuivattavaksi tai painoreliuksi. Sen
»iljelysarvo perustuu etupiiiis.sii sen palkokasvi-

omiuaisuuteen s. o. toiselta puolen sen verrattain

»uureen proteiiniaineenpitoisuuteen ja toisella

puolen «en kykyyn sitoa juurihakteerien.sa viili-

tyksellä ilman vapaata typ|ieä. (ks. Juurin y s-

t y r K t ja B a k t e r u i d i t.l Sen viljelys on
maassamme leveneniiiiin pilin siitä asti kuu kar-

janboitiH mme on ruvettu suurempaa huomiota
kiinnittäniiiiin. Kentovartisiiutensa vuoksi viljel-

llUln r:aa tnvallisiinmin yhdessii kauran kanssa
(virna- I. vikkerikaurai. — k.i. Virna.

J.

Behuyksikkö ks. K e h u a r v o.

Bchuähky ks. .\ h k y.

Rei 'iiiU, monikko rn'«|. taskuraha
gniissa ja Bra.silia.ssa: l.OOU rei(s)ta =

ik». t.).

Beicha fräihha/. .\ n t o n (17701X36). itSv.

musiikkipeda);o);i ja siiveltiljii. Toimi huilunsoit-

tajana Bonnin orkesteri§su 178S.<)4. Beethovenin
toverina. Oleskeli sitten Hampurissa, Pariisissa ja

V\'ienis«ii, saadakseen oopix-roitaan ja sinfoniojaan
esitetyiksi. Siirtyi 1808 jiilleen Parii.siin. jossa

1818 nimitettiin konservatorin .sävellysopetta-

jakui ja 183,'i valittiin akatemian jiUeneksi,

S&veUi etenkin kamarimusiikkia monenlaisin
Roitinyhdistelmin ja julkaisi useita arvokkaita
musiikin teorian oppikirjoja. /. A'.

Bclchard /rnihhurt/, Christian Gott-
lieh iI7's IS - -aks. karlO(rrafi, tutkinut var-

I' 'Ppia. Julkaissut: ...-Vtlas des
I il8o:i), ..(Jeopraphische Nach-

I der Kric^rsvorfiille TiijsarH in Gallien"
-lielerin kaiis-a ..ilandatlas" (v:sta 1812).

(E. E. K.)
!r,iihh„rlj. Paul (h. 1854). 8ak«.

lähti 1880 .Saksan afr. seu-

retkelle Itä-.Afrikkoan, tutki
!i seutuja, kiivi Katjin(.'assa,

liiansa. .Matkakertomus julkai-

il iii^-i-ii der .Afrikanischen Gescll-

chaft in l)eiii.<l,l,ind". (E. E. K.)
Bclchardt /mtlilmrll, .lohann Friedrich

<1752 1814;. »ak». -iiveltiljä ja musiikklkirjailija.
Toimi Berliininä hovikapellimestarina 177.5-91,

mutta menetti (taikkansa niyi>tiltunton<ia tähden

F. S.

Portu-

m ilrei3

ninkin
tri ji/tT

B«ichard
Afrikan '

ran kii-t

m. m. I

palani I^-

IUMi;i „MiIli

Uanskan valliinkunioiista kohtaan ja vetäytyi maa-
seudulle kiiytiiiiniilliseeM toimeen. K. oli ensini-

miiineu. joka .sävelsi kansanomaisia lauluniiytel-

niiii (..Liederspiel"). Virikke»Mi hän oli siilien

saanut Gietheltä, jonka runoja hän niyiis sävelsi

lauluiksi toista satan. Vähempi merkitys oli lt:n

kuoro-, orkesteri- ja kiunarimusiikkiteoksilla.

Julkaisi oman eliimakertaiisa ja matk:ikirjeitä

Pariisista ja \Vienistä sekä useita muita sen ajan

nmsiikkielämiiii kuvaiivia teoksia. Toimitti u.seita

niiisiikkilehtiä. ..Musikali.sclies Kunstma^aziii"
il7S2'.ili y. m. /. A'.

Reichenbach fräihhrnbahj. l. Kaupunki (K. in

Sriilesuni Preussissa, Sleesiassa. Breslaun hal-

lilusalueessa, Breslausla lounaiseen, ratojen ris-

teyksessä Peilejo»'n varrella; 16,371 as. (1910),

joista n. ','a roomal. -katolisia. — Harjoitetjuin

huomattavaa kutonioteollisuutta ; lisäksi on rauta-,

olut- y. m. tehtiiitii. — Vnipäristiissä ,'^leesian

suiirinimnt kankurikylät Liinfrenbielau, Peilau,

Peterswahiau. — Keisarilliset valloittivat H:n
väkirynnäkiillä lt)33. V. 17(>2 preussilaiset l{:n

luona voittivat Daunin johtamat iliivaltalaisot.

R:d koufrressissa 1790 Preussin. Puolan. Knglan-
nio. Alankomaitten ja Itävallan välillä tehty

kouventsioni turvasi Turkin olemassaolon. V. 1813

Englanti. Venäjä ja Preussi R:ssa päältiviit tois-

tensa avustamisesta; sani. v. main. vallat teki-

vät R:ssa liittosopimuksen Itävallan kanssa. —
2. Kaupunki (II. iu Jrr Uhcrluusilz) Preussissa,

.Slecsiassa, Vlä-Lausitzissa. Görlitzistä liinteen

Saksin rajalla: 2,085 a-s. (1905). — Opettaja-

seminaari. — Lasi-, olut-, kone- y. m. teolli-

suutta. — R:n luona ranskalaiset 1813 voittivat

WUrttemhergin herttuan johtamat veniiläiset. —
3. Kaupunki fR. im Vngtlditdc I. R. in Sarhsi^n)

Saksin kuningaskunnan lounaisosassa. Zwi('kaun
piirissä lähellä rajaa; 29, 08.5 as. (1910). — \Vil-

lielm I :n. kuningas .\lbertin. Bisniarckin. Miiltken

muistopatsaat. Reaalilukio. kauppa- ja korke;impi
kutomokoulu. Harjoitetaan kukoistavaa villa-

tavara- y. m. kutomoteollisuutta; lisäksi on rauta-,

kone-, vaunu- y. m. tehtaita. — R:n liiliellä

on suurenmoinen rautatieviadukti Giiltzschtalin

poikki. — 4. Kylä (Kloalvrrcichenbarli ) ja ilma-

kylpylä Wilrtteml>ergi.ssä, SelnvarzH-aldilla; 90,5 as.

(1905). Ent. benediktiläisluostari (per. 1080).

Muutamia teollisuuslaitoksia. E. E. K.

Reichenbach /riiihlienbahf. Heinrich O o 1 1-

1 i ! Il L u (I «• i g (1703 1879). saks. kasvitieteilijä,

oli ensin liiäketietecn professorina Leipzigissä,

tuli 1820 luonnonhistorian professoriksi Dres-

denin kirurgiseen akatemiaan. Taitava floristi ja

systemaatikko, laati oman kasvijiirjestelmän,

joka on esitetty teoksissa ..fhersiclit des (icvviiehs-

reielis und .seiner natiirlichen Entvvickelungs-

Rtufen" (1828) ja ..Ilandbuch des natUrliclien

Pflanzensystems" (1837. toinen pain. 1850). |{. on
perustanut Dresdenin kasvitieteellisen puutarhan.
Reichenbach /luihhcnbnlif. Karl von, (1788-

ISGOi. saks. bionnontiitkija ja tehtailija, perusti

m. m. Miihriin suurenmoisia valimolta, koneteh-

taita y. m. sekä ensimiiisi-t suuret piiiinliiillityK-

uunit. Viimeniain. teollisuuteen R. yhdisti myös
puuetikan. tervan, etikkahapon y. m. valmistuk-
sen, keksien tällöin kreosootin. paraffiinin y. m.
tärkeitä aineita. LoppuiUlliiiin R. tuli tunne-
tuksi O d tutkitnuksistaan, julkai.stuaan useita

teoksia tämän luullun uuden salnperiiisen luon-
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iionvoiman suhteesta elottoman ja elollisen luou-

iiiMi iliiiiiiiluii (ks. Oli).

Reichenberg (räihlienbcrhj (tsek. Liberec),

kaupunki l'olijois-riöömissä, lähellä, rajaa, Neisse-

joen varrella usoan radan rist«yksessjl ; 36,350 as.

(1910), etupääs-sä saksalaisia (pari tuhatta tsekki-

läi.^lä). — Useita kauniita kirkkoja, joukossa
evankelinen, Clam-Gallas-kreivien linna (1774),

ursuliiniluostari, raatihuone (1893), veriu-.kuto-

jain talo y. m.— Ylälukio, yläreaalikoulu, kutomo-
teollisuuskoulu, kauppa-akatemia, opettajasemi-

naari, teollisuusmusco: teatteri. — R. on Böömin
tärkeimpiä teollisuuskaupunkeja ja valtakunnan
huomattavin villateollisuuskeskus. Lisäksi har-

joitetaan kone-, soittokone-. huonekalu-, nahku,-

y. m. teollisuutta. Kauppa vilkasta. Sähkörait.io-

tie. — K:llä on kymmenkunta teoUjsuusesikau-

punkia, jotka hallinnollisesti vielä eivät kuulu
K:iin. — R. mainitaan ensi kerran 1348. kuului
1622-34 Wallensteinille, joutui sitten Gallas- ja

vihdoiu Clam-Gallas-suvulle. Villateollisuus al-

koi l.")0(i-luvun loppupuolella. E. E. K.
Reicheiiow fräi)ilu-J, Auton (s. 1847). tun-

nettu saks. lintutieteilijä, tuli 1888 Berliinin

eläint. museon lintutieteellisen osaston kustok-
seksi. 1895 professoriksi ja 1906 museon toiseksi

johtajaksi. Teki 1872-73 tutkimusmatkan Sak-
san afr. alusmaihin, tutkien etenkin Kamerunin
eläimistöä. R. on m. m. pannut alulle Saksan
lintutieteellisten havaintoasemien perustamisen
sekä esitti 1891 yhdenmukaisen eläint. nimistön
aikaansaami.-ieksi suunnitelman, joka on pantu
pohjaksi nykyisin hyväksytyille säännöille. Jul-

kaisee aikakauskirjoja ..Ornithologisehe Monats-
berichte" iv:sta 1893) ja ..Journal fiir Oruitho-

logie" (v:sta 1894).

Reichensperger [räihhenspergsr], August
(1808-95), saks. politikko. taidehistorioitsija: oli

1849-75 appellatsionioikeuden jäsenenä Kölnissä;
1848 jäsenenä Frankfurtin parlamentissa, 1850
Erfurtin parlamentissa. 1850-63. 1870-73, 1876-85

Preussin edustajahuoneessa ja t867-84 SaJcsan

valtiopäivillä. V. 1852 hän muodcsti sen katoli-

sen puolueryhmän, jota v ;sta 1861 sanottiin keski-

puolueeksi (centrum) : myös Saksan valtiopäivillä

hän otli osaa katolisen keskipuolueen perustami-
seen. R. oli myöskin perinpohjainen keskiajan
taiteen tuntija ja sai alkuun liikkeen Kölnin tuo-

miokirkon rakennuksen loppuun saattamiseksi;
julkaissut m. m. ..Die christlich-<rermanische Bau-
kunst" (1852). — Tunnettu politikko ja keski-

puolueen jäsen oli mvöskin hänen veljensä P e-

ter R. (1810-93). " J. F.

Reiclishofen IräihshöfanJ. kaupunki Länsi-
Saksassa. Unterelsassin piirikunnassa, Schwarz-
bachin varrella; 2,885 as. (1905). — Kirkko,
linna. Konepaja, puutavara-, olut- y. m. teolli-

suutta. Läheisyydessä \Voltershofenin pyhiinvael-

luskirkko. — R:n mukaan ranskalaiset nimittä-
vät \\'örthin taistelua.

Reichstadt friiihstat] ks. Napoleon IL
Reid /ridj. M ay ne (1818-83). engl. kirjai-

lija, julkaissut etupäässä seikkailuromaaneja nuo-

risolle (,,The Rifle Rangers". ..The Sealp Hun-
ters". ..Bov Hunters", ..Young voyagers").

H. Kr-n.
Reid IrldJ. Thomas (1710-96i. skotl. filo-

sofi, oli ensin pappina. v;sta 1752 filosofian pro-

fessorina Aberdeenin ja sittemmin Glasgow'n yli-

opistoissa. R:n miele.stä ne skeptilliset johtopää-
tökset, joita Hume oli johtanut empirismistä,
osoittivat, että filosofisen empirismin perusedelly-

tykset, jotka Ix)cken jälkeen olivat hallinneet
brittiläisessä filosofiassa, olivatkin harhaanviepiä.
Sentähden R. hylkäsi ne ja opetti, että tarka-sUies-

samme omaa sieluamme huomaamme siinä jou-

kon välittömästi varmoja totuuksia, „terveen
järjen periaatteita", joita ei voi eikä saa epäillä.

Ne ovat olemas.sa ennen kaikkea filosofista ajatte-

lua ja ovat o.sana Jumalan antamassa henkisessä
rakenteessamme. Niitä on sekä teoreettisia pe-

rustotuuksia, jotka antavat järkähtämättömän
pohjan tietopuoliselle maailmankäsityksellemme,
että praktillisia, moraalisia periaatteita ja perus-
arvosteluja. R. perusti täten n. s. ,,skottilaisen"
filosofisen oppikunnan I. ,.common seJisc"-filoso-

fian, joka sai paljon kannattajia Skotlannissa ja
suuresti vaikutti filosofisiin pyrintöihin Englan-
nissa ja Ranskassa, ollen aikoinaan niis.säkin

maissa ihanteellisen maailmankatsomuksen vaikut-

tavimpana filosofisena äänenkannattajana. [Fra-
ser. ..Th. R." (1898) ; Laurie, „Scottish philo-

sophy in its national development" (1902).]

A. Gr.

Reid [rld], Sir William (1791-1858),

skotl. hallintomies ja meteorclogi, kasvatettiin

\Voolwichin sota-akatemiassa. V. 1838 R. nimi-
tettiin Bermudas-saarien, 1846 Barbadoksen Ja
1851 Maltan maaherraksi. Barbados-saarella suo-

rittamiensa meteorologisten tutkimustensa tulok-

sina hän julkaisi: ..An attempt to develop the law
cf storms" (1838. 3:s pain. 1850) ja .,Progress

of the development of the law of storms (18491.

Reijonen, Juho Heikki (s. 1855) . pappi,

kirjailija, syntynyt Nurmeksessa, yliopp. 1872,

vihitty papiksi 1881; toiminut apulaispappina
useissa paikoin, kappalaisena Virolahdella v:sta

1891 ja on kirkkoherrana Valkjärvellä v :sta 1908.

R. alkoi JO ylioppilasvuosinaan julkaista pieniä

kertomuksia sanoma- ja aikakauslehdissä kä}'t-

täen nimimerkkiä -ijo-. Erikseen niitä on ilmes-

tynyt: ..Vaihdokas" (1884). ..Kertoelmia" (1884-

85)," „Uusia kertoelmia" (1889) , ..Suuteita" (1891i,

..Kertoelmia ja kuvauksia" (1900), ..Kulku-ukon

kertomuksia" (1905). Sitäpaitsi R. on tciminut

uskonnollisena kirjailijana ja ahkerana kääntä-

jänä. R. on murrosajan mies, jossa romantiikka

ja realismi, luontoperäisyys ja viljelty taide-

aisti taistelevat keskenänsä. Romanttinen on
hänellä usein juoni ja epätasaista sen pitely.

Mutta hän on erinomainen kansanelämän tun-

tija, ja milloin hän saa merkityksi havaintonsa

puhtaasti ja hallitusti, saattaa hänen tuotteis-

saan tavata oikeita novellihelmiä. Itä-Suo-

men luonto ja kansa on useimpien hänen ker-

tomustensa esineenä. Niistä hän on piirrellyt

iloisia sekä surullisia kuvia: järkyttäviä kuvia

hallasta, nälästä, rikoksista ja omituisista, jäykis-

tyneistä luonteista, mutta myös leikillisiä kuvia

koskemattomasta suomalaisesta yksinkertaisuu-

desta ja saamattomuudesta, semmoisena kuin se

ilmenee esim. naurettavissa kosio- ja naimapuu-
hissa. Tuore, rikas itäsuomalainen kieli on mehe-
vöittämässä hänen kertomuksiansa, joista kenties

parhaat ovat humoristista laatua (esim. ..Kaape-

rin kosinta", ..Asiamies". ,.Petri" ja ..Rahvaan-

Pekka"). Maalaisaiheiden parista R:n mielikuvi-

tus on harvoin poikennut kaupunkilaispiireihin
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lau historialliseen menneisyyteen t..Tuuliviiariilai-

Bet"!. (O. A. Kallio. ..Vmteinpi suomalainen kir-

jallisuus" n.) y. T.

B«ijoWaara. Karl K >• n r u tl is. IS."»:!!. >uoin.

lilukari lulkuaan Kela n der): USket. Us. 1880.

liUiket. ju kirur*;. lohi. 1N'.I°J. Kymin lehtailten

l&iikiirinä ISSO 87. |>iiriliiakiirinil Ilnn|>a|ärrtMi

piirissä v:sta 1887. Onlnii piirissä v:sta 181t'i ja

Helsinpu piirissä v :slu 11KI4. K. on lyt>skennrl-

lyt terveyden- ja sairaanht iiloii hyviiksi ettipäiissii

kansan syvien rivien keskiitulessa uhraten run-

sau.-ti lyölu ja tarmoa kansan kubollamiseksi niin

hyvin aineellisessa kuin henkises>iikiM suliteessu.

Ollut jS.senenä ja sittemmin puheenjohtajana val-

tion valiokuniia.-sa lääkärihoiilon parantanlispk^i

maaseuilulla. ju.seuenä tuberkuloosikrmiteassa,
l>uotle<-im s<-uran julkaiseman kansantajuisen
..Tervejileiihoilclelulen" päiitoimittajana 188'.t-y.">

ji uudelli-en v;>ta 190.">. Ollen DuiHle»im-seuran

Tanhimpia ja toimeliaimpia jiiseniä l{. ontarmok-
kHa.-ti Iniminut sen pyrintöjen toteultaniiseksi,

joita hiin m. m. on huomattavilla raliallisilln lah-

joituksilla edistänyt. Ollut vv:n 1807 ja 1900 val-

tiopnivillä Oulun edustajana. Ottanut piirilaiikii-

rinä heralttiivä.-li osaa kunnalliseen eliiniaiin.

Paitsi suurta joukkoa terveydenhoidollisia kirjoi-

tuksia R. on julkaissut m. m.: ..Lyhyt sairaan-

hoitajan opas" I osa (1903) ja II osji (1905).

il. OB.
Seikakone ks. L K vi s^ty s k o n e.

Keikäleipä, paistamisen jiilkeeu liimpimässll

huoii.-.-»>a. vartaassa kuivattu leipii. jossa vartaa-

s»-er. panua varten on reikii keskessti: käytetty

enimmin maan länsi- ja keskiosissa; ..Vanhassa
Suomensa" miltei tuntematon. f. T. S.

Seikiioiiipela tehdään kankaaseen nyhtämällä
»iitil rihmoja siten, kuin tekeilluoleva kucsi kul-

loinkin vaatii: purkautumisen estämi.seksi luo-

tellaan syrjät. R :ja lehtiin ennen kautta koko
maan liinakankaa.seen. Etelä-Karjalassa piiii- ja

e<<iliinoihin. muualla paraastaan naisten paitain
k^iulukr-iin. V. T. .S.

Beikärahi, nelijalkainen tuolintapainen. jonka
isluintii voj-taavahsa osa.ssa on reikä, mihin lapsi

pannaan seisomaan siksi aikaa kuin sitä ei voida
pidellä. r. T. S.

Seikätilli, muodcltitan ja suuruudelliuin vaih-

televa, hisiiltä ontto, savesta poltettu tiili, jolla

kepeänä, eristävänä ja tulenkestävänä rakennus-
aineena on moninainen käytänt/i varsinkin väli-

kattojen holvirakenlei-isa. ulokkeiden seinissä ja

rautarakenteiden |K'itteenä tulenvaaran varalta.

R:ifi on tavattu kiiylänniissä jo roomalaisilla
m. m. heidän kylpylaitestensa itermiensil) kuuma-
ilmahuoneiden seinissä. K. f<. K.
Beikatuoli ks. R e i k ä r a h i.

Beil frail/. .Johann Thrislian (1759-

18I.>>. «uks. lääkäri ja anatomi: tuli anatomian
profettMorikfli ilalletnia 1788 ja Berliinissä 1810. R.
oo n. a. vitalinnin (ks. t.) ensimäistä puolusta-
jia; ajatuksensa ,.eloiivoinia»ta" hän esitti julkai-
mjuaan : ,.Uel>er die LelKMiskraft" (1796). R:n
tutkimukM-t aivojen rakentf-esta katsotaan san-
gen anxiokkaiksi: myöskin ovat hänen ansionsa
huomattavat houruinhoidon alalla. M. O-H.
Beiman, W i 1 1 c m (s. 1861). vir. pappi,

kanumvalistusmieH ja hii-tr rioitsija, syntyi 25 p.

helmik. (v. I.) I8HI Viljnnnin maakunnassa Suiire-

K&pun pitäjiissä. ylioppilaana 1882-87. jolloin

\V. lifiman.

valmistui teologian kaiulidaatiksi. Oli 1888-89

J. Hurtin apulaisena Pietarissa ja on v :sta

1890 lähtien Kol^a-Jaaniii

kirkkoherra iu«. Krinomai-

son lUnuniusydiiuiisenä ja

liartaaiia ouiati kansalli

suillensa puoltajana hau
on aina ollut •usimäisenä

miehenä kaikissa yrityk

sissä. jcideii tarkoituksena

on ollut vir. kansanainek-
sen aineellisen tai lioii-

kison tason koholtainiMeii.

Hän on Viron raittius-

j

liikkeen johtaja, 1907 syn-

tyneen Eesti kirjaiuluse

ielts'iii (Viron kirjaili

suiiden seuran) ensimiii

nen esimies ja johto-

henkilö, ,,Postimees"-Ieli-

den tukipylväitä, v:sta 1808 liihtieii vir. raa-

matunkäännöksen parannuskoinitean jäsen y. m.
R:ia on Jaan Tönissonin ohella pidettävä
kansallisesti valveutuneen Viron huomadavim-
pana persoonallisuutena. — R:n tieteelli.set har-

rastukset ovat kohdistuneel Itäinereii-niaakun-

tain (etupiiiissä virolaisten) historiaan, varsin-

kin sivistyshistoriaan. Hurtin alullepanema ja

suurella menest.vksellä johtama vir. kansanrunou-
den joukkokpräys vaikutti valtavasti R:iin
ja hän päätti rmalta osaltaan painetuista läh-

teistä koota kaikki ne tiedot, jotka jollain tavalla

saattoivat valaista virolaisten vanhoja vaiheita.

Tässä työs,sä hän on myös arkistojen kätköistä
kaivanut päiviin valoon tärkeitä histnriallisia

asiapapereita ja ollut julkisuuteen tciniitlama.ssa

viron vanhan kirjallisuuden muistomerkkejä
(m. m. (jeorg Miillerin saarnat, viron kielen

vanhimmat meidän aikoihimme säilyneet muisto-

merkit 1600-luvun ensi vuosilta). U:n lukuisista

julkaisuista ja kirjoitelmista mainittakoon seu-

raavat: ..Eesti Piihli iimberpaneini.se lugu"

(1889), „Kullakaevajad" (Eesti iiliöplaste seltsi

albuni I, 1889). ..Benpt Gottfried Korselius"

(E, V. S. A. III, 1895), ..Friedrich Robert Kiihl-

mann" (E. ('. S. A., IV). ..Ee.sti rahva baridu.se

järp iseseisvuse aja löpul" (Eesti kirjandus
1907-09) : „Das iilteste Dpiikmal des estnischen

Sc-lirifttliums" (Sitzungsberielitc der Gelehrten
Estnisolien nesellscbaft i890. 97 1 19 siv.). „Kalewi-

poejr. Aus dem Estnischen iiberf rajren von F. Löwe.
Mit einer Einleilunj; lind init Annierkunpcn
herausgepeben von \V. R." (1900). ToiTniltanut

Eesti (lliöplaste seltsi album'it I-VII. Sirvilauad

(kalenteri) 1897-1907. Kesti kultura IIII (1911-

t:ii. Karskuselebt (v:sta 1912) y. m. //. O.

Reimann. Ileinricli (1850-1906). saks. mu-
siikkikirjaili ja. Toimii tii.-ui n kouliiiiopetta jana eri

paikk:ikunnilla R. siirtyi 1887 Herliiiiiiii inusiikki-

arvosl<>lijak«i. Toimi siellä myös urkurina .sekä

(ScharwenknkonservalorisHa) urku- ja teoria-

opettajana. Perusti 1898 Berliinin Baob-yhdiB-
tyksen, .Julkaisi Brahmsin elämäkerran, alkuna
säveltäjä-eliiniiikertojen (,,Berflhmte Miisiker")

sarjaan, laiiltiki koelniia ,,Das deutsche Lied"
(I-IV). „Tnlernationales Volksliederhucli" (MIT.
sisältäil m. m, suomalaisiakin silvelmiä) v. m.

'/. A'.

Reimari i riiots. rrmmare, prirk) . meri-
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Burg Labiieck Koblenzin alapuolella.

Burg Katz vastapäätä St. Goarin kaupunkia.
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viitta, mnhdollisiniman pystysuorassa asemassa
seisova, mereupolijaaii tyvestään ankkuroitu puu-

tanko. joka osoittaa kuljettavan väylän laitaa tai

muuten matalan ja syvän veden rajaa. R:ita on
5 eri muotoa: n. s. pohjoisreimarilla on matalikko
pohjoispuolellaan, eteläreimarilla eteläpuolellaan,

itäreimarilla itäpuolellaan, länsireimarilla länsi-

puolellaan, kun taas n. s. ristireimari seisoo

yksinäisen, syvän veden ympäröimän matalikon
päällä. Sisävesillä käytetään vain kalita erimuo-

toi.-ta reimaria, vrt. I- u o t s i- ja majakka-
laitos. F. n\ L.

Reimarijärjestelmä ks. Reimari sekä myös
Luotsi- ja m a j a k k a 1 a i t o s (vrt. §§ 33

ja 34 9 p. toukok. 1870 annetussa keis. as. luotsi-

ja majakkalaitok.sesta).

Reimarus /-<''-/, Hermann Samuel
(l(in4-l7t>S) . saks. valistusteologi. julkaisi apolo-

geettisia teoksia kuten ..Die vornehmsten V\'ahr-

heiten der natiirlichen Keligion" (1754) ja ..Die

Vernunftlehre"' (175(3). joissa hän esiintyy

Chr. Wolffin (ks. t.) oppilaana ja ransk. valistus-

filosofian va.stustajaua. Xäiden teoksien ohella

oli R. myöskin kirjoittanut teoksen ..Sehutz-

schrift fur die verniinftigen Verehrer Gottes".

jota hän ei kuitenkaan itse julkaissut vaan tal-

letti käsikirjoituksen Hampurin kirjastoon. Les-

sing julkaisi siitä sitten monessa erässä katkel-

mia nimellä ..Fragmente eines Ungenannten".
tavallisesti tunnetut ..Wolffenbiittelin fragment-

tien" nimellä il774-78). jossa kielletään jumalal-

linen ilmestys. Jeesuksen ylösnousemus y. m. ja

pyhä historia selitetään luonnollisen kehityksen
tuotteeksi. Katkelniain julkaiseminen aiheutti

tavatonta huomiota ja teologisen riidan. Kat-
kelmissa esiintyvät radikaaliset mielipiteet liit-

tyvät lähinnä Englannin myöhempäin deistien

(ks. Deismi) oppeihin. E. K-a.
Reims [rSsj. linnoitusvyön ympäröimä arron-

dissemeatin pääkaupunki Koillis-Ran.skassa,

Marnen departementissa. Pariisista itä-koilliseen

Vesle-ioen oik. rannalla. Aisne-Marnen kanavan
varrella, ratojen risteyksessä: 115.178 as. (1911).

— Kauniit bulevardit erottavat R:n teollisuus

esikaupungeista. Pääkatu Rue de Ve.sle. joka kul-

kee Place Royale-torin iLudvik XV :n muisto-
patsas) poikki : Place du Parvis-torilla on Jeanne
d'Arc'in ratsastajapatsas. Huomattavin rakennus
on pommituksissa 1914-15 osaksi vahingoit-

tunut tuomiokirkko (aloitettu 1212). Ranskan
kuninkaitten kruunajaispaikka, joka torneineen
(82 m korkeat, menettivät tulipalossa 1481 huip-

punsa), ruusuikkunoineen. kuvapatsaineen ja

korkokuvineen on varhaisgoottilaisen rakennus-
taiteen jaloimpia luomia. Se sisältää arvokkaita
maalauksia iTintoretton. X. Poussin'in). gobelii-

neja, mattoja, aarrekammion y. m. Tuomiokirkon
paikalla olleessa kirkossa kuninkaat kruunattiin
v:sta 1179 alkaen, iluita rakennidjsia: St. Remi-
kirkko (aloitettu 1049). arkkipiispan palatsi

(1498-1509). jossa kuninkaat kruunajaisten aikana
asuivat, kaupungintalo (aloitettu 1627: sisält.ää

useita kokoelmia, kirjaston. Ludvik Xlllm rat-

sastajapatsaan) . roomalaisaikainen riemuportti

Porte de ilars (300-luvulta j. Kr.: 33 m pitkä.

14 m korkea). 88 m- laaja merkillinen roonial.

mosaiikkilaltia. konsuli Jovinuksen sarkofagi

y. m. — Lyseo. teol. .seminaari, lääket. ja farma-
seuttinen koulu, kirjasto (100,000 nid.. 1.800 käsi-

kirj., joukossa kuuluisa kirkkoslaavin kielellä

kiijoitettu. vallankumouksessa raiskattu R :d

evankelikirja. jolla kuninkaat tekivät valansa),

pari museoa. kasvit, puutarha, .\rkkipiispan-
istuin. — Harjoitetaan kukoistavaa villateolli-

suuttiv (n. 24.000 työmie.stä). sanippanjanvalmis-
tnsta. lisäksi kone-, kemiallista, kynttilä-, lasi-,

olut- y. m. teollisuutta. Vilkasta villa- ja viini-

kauppaa. — Historia. R. oli vanhalla ajalla

belgialaisten remien Diirocurtoriim niminen pää-

kaupunki. Pyhä Remigius ka.stoi R:ssä 490 Klod-
vigin frankkilaispäällikköineen. Verdunin sovin-

nossa 843 R. joutui Kaarle Kaljupäälle. Ludvik IV
läänitti sen R:n arkkipiispoille, joille se sitten

kauan aikaa kuului. V. 1421 englantilaiset. 1429
ranskalaiset Jeanne d'Arc'in johdolla valloittivat

R:n. R :n luona ranskalai.set 1814 voittivat ven.

sotajoukko-osaston, sak.salaiset valtasivat sen 1870
ja 1914. menettäen sen jälleen sam. v. — R:ssä.

pidettiin kirkolliskokoukset 813 ja 1049.

E. E. K.
Rein (saks. Rhein, ransk. Rhin, holl. Rhyn ja

Rij». lat. Rhentis). Saksan suurin ja liikenne-

merkitykseltään Euroopan tärkein virta, saa

alkunsa Sveitsissä, Graubiindenin kantcnissa kah-
desta St. Gotthardin ja Adula-alppien jäätiköistä

(2.344 m ja 2.216 m yi. merenp.) alkavasta lähde-

joesta, Vorder Rheinistä ja Hinter Rheinistä,

jotka yhtyvät Reichenaun luona (siellä R. on
50 m leveä). Täältä K. virtaa pohjoista pää-

suuntaa, muodostaen pitkän matkaa rajan

Liechtensteiniä ja Itävaltaa vastaan, laskee sit-

ten puhdistusaltaaseensa Boden-järveen, josta läh-

dettyään virtaa länteen päin koskirikkaana (24 m
korkea putous Sehaffhau.senin alapuolella) . enim-

mäkseen Saksan (Badenin) rajalla, paikoitellen

kokonaan Sveitsin alueella. Baselissa (252 m yi.

merenp.) R :n 456 km pitkä yläjuoksu päättyy,

se siirtyy (200 m leveänä) kokonaan Saksan
alueelle ja virtaa Mainziin (80 m yi. merenp.)

asti pohjoiskoillista pääsuuntaa leveässä, vilja-

vassa laak.sossa Vogesien ja Schwarzwaldin välissä

tehden paljon mutkia, joiden välillä olevat nie-

met katkai-semalla 1818-72 juoksua lyhennettiin

72 km :llä. Mainzin luona, jossa se saa tär-

keimmän lisäjokensa Mainin suoraan idä.stä. R.

tekee äkkimutkan länteen, kääntyy pian taas

Bingenin luona luoteiseen, vuolaana murtautuen
R:n liuskevuorten läpi ahtaassa. jyrkkä,seinäi-

sessä. ritarilinnain raunioiden ja viinitarhain

reunustamassa laakso.ssa. Bonnin luona R:n
450 km pitkä keskiiucksu päättyj", sen laakso

laajenee pian valtavaksi tasangoksi, juoksu hidas-

tuu. Emmerichin alapuolella se n, 1 km leveänä

kääntyy länteen siirtyen Alankomaiden rajan

poikki. Samalla alkaa sen monihaarainen (Waal.

i[erwede. Maas. Yssel. Lek. Kromme Rijn. Oude
Rijn) suisto, joka osaksi purkautuu Zuiderseehen,

osaksi suoraan Pohjanmereen yhtyen Maasin ja

Sohelden suistoihin Euroopan l.aajimmaksi ja vil-

javimmaksi deltaksi. Pitkillä matkoilla padot

suojaavat R:n alavia rantamaita niiden pinnan

yläpuolella juoksevan R:n vedeltä. — Pituus

1.225 km: vesialue 196.303 km=. Suurimmat
lisäjoet : Aav. 111. Xahe. Mosel. Ahr (vas.). Kinzig,

Xeckar. ilain. Lahn. Sieg. Ruhr. Lippe (Oik.).

— R. virtaa Euroopan laajimmin asuttujen ja

luonnon- sekä teollisuudentuotteista rikkaimpien

seutujen halki, lisäksi useat kuljettavat lisäjoet
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jk kau.tvut •n kaiuiva. Kein MuriioH

Icanavn. Don -m kaiiiivn. I.iidvikiii ka-

nat, t ~r.li<'!i liikenteen liiujitlla ulalta.

j> : II U. laskee, on maapallon vilkiLs-

liik- on kulknkel|H>ineii Ha-o-liin asti

1 1 knlkeville altiksille : Mannheimiin
•jili >.i%i.t luirv i^vvennettävUksi 2 m:iin. Kölniin

a£li ;t in:iin. Yk>istäiin Saksalla on R:n vesis-

täuS 4..'>T4 allista, jtiden knljetiiskyky on

2.» milj. ton. R:ii satamiin Saksassa .saiipni ja

niistä liilietettiin 76 milj. ton. (vastaava luku

Suomen rautateillä 1> : milj. ton.l: Irt Reinin

sataman tavaraliikenne nousee vii 1 milj. tonuin.

Tärkeinimiit i^akssin Reinin satamat ja niiden

liikenne »milj. ton.i ovat: Duishur^Rulirort 246

Mannheim ö.i. Alsuin 3.;. Liulxvipshafen 2. s.

Strasslmrg 2.«. \\alsum 2.i. Frankfurt a. Main 2.i.

Rheinliausen 1.». l">il.sseldorf 1.». Köln l.i. Alanko-

maiden rajan poikki tuotiin tö.a. vietiin IS.t milj.

ton. (kaikki v:lta 1912). R:n siiistos.«a .\lankc-

mais-sa ovat lisiiksi suuret Rotterdamin ja

Amsterdamin kaupungit, jotka kukoistuk.sestaau

juuri suurimmaksi osaksi saavat kiittää U:iä. —
Kalastus on huomattava tuottaen lohia, sampia

y. m. — R:n luonnonkauneuden lionkiitteleiiia

matkailijaliikenne on suuri. n. 1-2 milj. henke'i

vuosittain: kauniita rantoja monessa kohdin iiyk.

kuitenkin rumentavat kivilouhokset, semeiittiteli-

tant y. m. — Jo vanhalta ajalta alkaen R. oli

Urked liikenneväylä. Myöhemmin sen rannoilli

olevien pikkuvaltioiden ja (keskiajalla) rosvo-

ritarien ottamat verot ja tullit (jotka 1700-

luvulla nousivat 5 milj. mk:aan) suuresti ehkäi-

sivät liikennettä: vasta 1800-luviilla ne asteittain

poistettiin. V:sta 1869 R:u liikenne on vapaa
kaikkien maiden aluksille. — Valtiollisissa oloissa

R. on näytellyt huomattavaa csaa ; se oli roomal.-

kelttiläisen Gallian rajana ja turvana ^'ermaa-

nilais-harbaareja vastaan. 870 raja siirtyi R:n
länsipuolelle. IJlhes .SOO v. R. oli kokonaan saks.

virta, kunnes \Vestfalenin ja Rijswijkin rauhan-
teoisMi (1648 ja 1697) Ranska ulotti rajansa

Ke6ki-R:lle ja 18U1 14 v:ksi myös Ala-R:lle

•ti. Vv:n 1870-71 .»odassa Saksa valloitti R:n
takaisin. Tähän liitekuva: Rein-joen mai-
semia. E. E. K.
Beln^ u k u on peräisin Etelä-Pohjanmaalta

Iso-tnkyröitii. jossa Hen esi-isä Tlenrik Reini
16<xt.|uvun keskivaiheilla eli talonpoikana Rei-
nilän talossa. Toinen haara samaa sukuperää on
Reinin s suku.

1. Karl R. (1712-81). yliopp. 17:iO. pappina
ensin Ilmajoella, sitten v:sta \'^h Vähänkyrön
kappalainen, on tunnettu siiomenkielisenii tilupää-

runoilijana ja erittäinkin \li>2 painattamansa jn

Jatkolla varuHlamansa suomalaisen ...Ajantiedon"
tähden.

2. Gabriel R. (180067), historiantutkija,

yntyi 20 p. joulnk. 1800 .Jääskessä. missä hänen
isan>A Kajirle R. oli kappalainen, tuli 1817 yli-

oppil.-iiikKi TuriuiMi, suoritti 1822 filf>s«fiaii kandi-
daattitutkinnon, nimitettiin 182.'i historian dosen-
tiksi ja 1H.'!4 saman aiiie<-n professoriksi, josta
virasta H61 t'iysinp»lvelle<-na otti eron. Profeg-
•orinn hun «liiiti «ekä yleistä että isänmaan
bii'tnri.-i:i. rti-:" ' • ' in hän innolla antautui
jälkiriKii-'-!! . R:n vaikutus Suomen
historian tiil..,j [lerustavaa laatua; hänen
monista julkaisuistaan mainittakoon tässä: ..Dc

titibriel Uein.

vetere larelia" ils2.>^i(ii. ..De reriim Fenniearnm
seriptorihus ante eonditam .Veadeiniam .MmiMisem"
(1S2S). ..Periculnin histo

rienm de Curonibus. siveu-

lis Ml el XIII Kenniam
infeslanlibus" (1829).

..Kinlands forntid" (1831).

,.0e looo quo appulerit

Bir}.'erus dux" (1833).

..Hiskop Thomas och Fin-

land pft hans tid" (1838-

39), ..Anniärknin<rar om
den Hoinersk-Catholska

hierarehieus inflytande ])i\

Finland" (1845. .\cta

Soc. Scient. Fenn. II).

..Krijret i Finland 1788-

90" (1860), ..Henrik Ga-
briel Porthan" (1864). R:n
kiaoleinaii jälkeen toimitettiin painoon hänen
luentojaksonsa Suomen historiasta kahtena osana:
..Förcläsnincar öfver Fiiilauds historia" (1870-71).

R:u tyyni ja ystävällinen luonne hankki hänelle

yleistä suosiota sekä oppilaiden että virkatove-

rien keskuudessa, ja neljä kertaa hänet valit-

tiin yliopiston rehtoriksi, jona oli vv. 1848-58.

l{;n rehtorinaika ei nllut helppo eikä hauska;
keisari Nikolai I:n kppuaikoina yliopistoiv kat-

sottiin ylimmässä paikassa epäilevin silmin, muka
kaikenlaisten mullistavain aatteiden tyyssijana,

ja rehtorin tehtiivänä oli selvitellä kaikkia tästä

johtuvia rettelöltä. Lopulta niiniä olivat syynä
R:n luopumi.seen relitorinvirasta, kun eräästä

ylioppilasten esittämiistu näytelmästä löydettiin

si:piniatonta pilaa virallisista henkilöistä ja pidet-

tiin U:n .syynä, ettei sitä oltu estetty. Historial-

listen tiitkinnistensa olidla H. myös harrasti

tihustotiedettä ja oli tällä alalla miltei ensimäinen
maassanune. Hänen tilastollisia julkaisujaan ovat

esim. ..Statistische Darstelhinfr des (irossfiirsten-

thunis Finnland" (1839. niyiis ven. ja ruots.),

...Miiterialier tili utredande af Finlands statistik",

I, ..Kuopio Uin" (1864) ja IT. ..VIIeAborgs Iän"

(1867). Myös hän hallituksen toimesta valmisti

..Beriittelse öfver Storfiirstendömet Finlands för

ViiKiiiii'; 1855-61" (1862. myös .saks.). EtupiUl.ssä

hänen harrastuksensa kautta saatiin niin tär-

kf.-iksi käynyt (ihislollinen viriisto maahamme
pernstetdksi ja 1865 hän nimitettiin sen ensi-

mäiscksi päälliköksi. .Jo rnioniinlessaan R. oli

omistanut selvän suomalaiskansallisen kannan ja

uutterasti hiin aikanansa otti osaa kaikkiin kan-

s;illisiin harrastuksiin, ollen esim. Suom. kirj.

seuran perustiiji;i ja kauan aikaa sen esimielienU.

Keisarin kruunauksen johdostii 1856 yliopiston

pitämässä juhlassa U. (samoin kuin Sehauman)
lausui julki toivomuksen valtiopäiväin kokoon-
kutsumisesta. Korotettuna 1856 aatxOissililtyyn

hän otti osaa kaksiin ensimäisiin valtiopäiviin

maamme valtiollisen elämiin jiilleen lierilttyä

.Meksanteri 11 :n valtaistniini-lliMioiisun jälkeen.

R. kuoli Melsin-rissä 24 p. koäk. 1867. fK. E. 1".

Icnaliiis. ,.(i. H.", Hist. iirk. VII; \V. Lajjus,

„Till G. R:s minne". Kaukomieli 1.] K. O.

2. Karl Gabriel T h i o d o 1 f H, (s. 1838),

suom. tiedemies, edellisen poika, syntyi Heisin-

ffisHä 28 p. helmik. 1838. yliopp, 1853.' f il. kand.

ja maisteri 1800, filosofian ilosentti 1863. lisen-

siaatti 1867, filosofian professori 1869-1900. toimi



1685 Rein— Reinach 1G86

Th. Rein.

yliopiston rehtorina 1887-96. v. t. sijaiskanslerina

1896-1903 ja mofim. — Valittuaan filosofian

pääasiajliseksi tutkimus-

aineekseen R. ensin Suell-

mailin opetuksen jolidolla

jieriupolijin tutustui Hege-
lin aatekaut;uin, jonka
|"ilijalla hän kilsitteli fi-

I -ofisia kysymyksiä väi-

1 ^kirjoissakin ..Grunddra-

. i; af den filosofiska ini-

putationsläran" (1863),

Om kunskapens möjlig-

lirt"' (1867) ja ,,0m den
filosofiska methoden i sitt

förhällande tili öfriga

vetenskapliga methoder"
(1868). Samoihin aikoihin

hän julkaisi kaksi tutkiel-

maa filosofisen valtio-oi-

keuden alalta. ..Studier i allmän statsrätt" I. II

(..Juridiska föreningens tidskrift" 1868-70). Sitten

hän kuiteukin filosofisissa mielipiteissään pian

loittoni hegeliläisyydestä ja liittyi kokemusperäi-
sempiin tutkimussuuntiin. Pysyen ihanteellisen

maailmankatsomuksen pohjalla hän on monipuoli-

sesti ottanut huomioon ja sulattanut filosofiseen

aatekantaansa uudempia realistisia aatteita ja ko-

kemusperäisten tutkimusten tuloksia, kuten ensin

ilmeni hänen laajapiirteisestä teoksestaan,, Försök
tili en framställning af psykologin" li 1876, II

(1891). Syviä filosofisia vaikutuksia R. on m. m.
saanut Lotzelta : myöhemmällä iällään hän on
metafyysillisessä maailmankatsomuksessaan lä-

hinnä liittynyt tähän.
Suomen kielen käyttämistä filosofisten aineiden

käsittelyssä R. on edistänyt julkaisemillaan oppi-

kirjoilla ..iluodollisen logiikan oppikirja" (3 pai-

nosta 1882-1913; myös ruot-s. 3 pain.) ja ..Sielu-

tieteen oppikirja" (3 pain. 1884-1910: sitäpaitsi

suppeampi ..Oppikirja sielutietees.^ä koulujen tar-

peeksi", 1898. myös riiots.). Sen ohessa R. rupesi

1880-luvulla pitämään filosofisia luentojaan suo-

meksi, pelkiiamättii sitä tavattoman suurta vai-

vaa, minkä tämä tuotti hänelle, jok.a Helsingissä

kasvaneena ei ollut nuoruudessaan oppinut va-

paasti hallitsemaan suomen kieltä. — Filoscfian

alalla hän on sittemmin julkaissut ..Nilgra ord

om filosofins uppgift orh ställning vid .sekel-

skiftet" (kutsumuskirja maisterinvihkiäisiin 19001

ja seikkaperäisen esityksen filosofian opinnoista

Suomessa entisinä aikoina : ,.Filc.sofins studiiim

vid .\bo universitet" (1908). — R:n kirjalliset

harrastuk.set ovat myöskin suuntautuneet koti-

maiseen historiaan. ..Biografi.seen nimikirjaan"
hän krjoitti useita elämäkertoja, jotka valaisevat

erittjiinkin 19:nnen vuosisadan sivisty.shistoriaa

maassamme. Hänen suuri teoksensa ...J. V. Snell-

manin elämä" (2 os., 189.5-1901, kaksi pain. suo-

meksi ja samoin ruotsiksi) tutustuttaa oivalli-

sesti Snellmanin toimintaan ja aatteihiu kan-

samme nuorempia polvia, jotka eivät enää saata

olla Snellmanin välittömän vaikutuk.sen alaisina

samassa määrässä kuin edelliset polvet; tällä teok-

sella on sentähden pysyvästi merkkiteoksen arvo

kansalliskirjallisuudessamme. — R. kuului ..Suomi

XIX:llä vuosisadalla" nimisen teoksen toimit-

tajiin.

Valtiolliseenkin elämään R. on tehokkaasti

ottanut osmi. Hän oli aatelis.säädyn jäsenenä
valtiopäivillä 1872-1906, ollen kauan aatelissää-

dyn pienen suomenmielisen vähemmistön huo-

matuimpana miehenä. Siinä asemassa hän osasi

voittaa arvonantoa säädyn ruotsinmielisen enem-
mi.^lönkin piirissä. Oli jiisenenä monissa valtio-

päivävaliokunnissa. m. m. vaikuttavana jä.senenä

v:n 1877-78 valtiopäiväin yleises-sä valitusvalio-

kuunassa, joka valmisti sovitteluehdotuksen koulu-
kysymysten ratkaisemiseksi ; niinikään jäsenenä
tärkeissä hallituksen asettamissa komiteoissa,
niinkuin perustuslakien kodifikatsicni-komiteassa
188.T-86 sekä uuden valtiopäiväjärjestyksen laati-

mista varten a-setetussa komiteassa 1905-06. Val-

tiollisten ristiriitojen kärjistyttyä R. on ollut

nucrsuomalaisen puolueen etevimpiä miehiä.

Sama välittävä ja tasapuolinen, kaikkia eri

näkökohtia huomioon ottava henki, joka havai-

taan R:n filosofisissa teoksis-sa, vallitsee myös-
kin niissä lukuisissa kirjoitelmis.sa, joita hän on
julkai.ssut aikakauskirjallisuudessa (Kirjallinen

kuukauslehti. Valvoja, Morgonbladet y. m.). Niissä

hän on monipuolisesti ja mieltäkiinnittävästi

valaissut tärkeitä sivistyskysymyksiä sekä yleis-

tajuisia filo.sofisia kysymyksiä. Valikoima hänen
kirjoitelmiaan, hänen pitämiään rehtorinpuheita

y. m. on ..Uppsatser och tai" I (1903). „Val-

vojan" päätoimittajana R. oli 1885-87.

Hein [riiin], .Johannes Justus (s. 1835)

,

saks. maantieteilijä, matku.steli Suomessa. Ruot-

sissa, Pchjois-Ameriikassa, Kanarian-saarilla,

Atlas-vuoristossa, Preussin hallituksen lähettä-

mänä 1873-75 Japanissa, tuli 1876 maantieteen
prof. Marburgin, 1883 Bonnin yliopistoon. Jul-

kai.ssut : „Japan, naoh Reisen und Studien dar-

gestellt" (1881-86i, ,.Columbus und seine vier

Reisen naeh Westen" il892l. Kirchhoffin teokseen

„Länderkunde von Europa" R. kirjoitti Suomea
koskevan osan. (E. E. K.)

Bein (riiinj. Wilhelm (s. 1847), saks. peda-

gogi, herbartilaisen kasvatusopin pääedustajia.

R. tuli. harjoiteltuaan teologisia ja filosofisia

opintoja eri yliopistoissa, 1872 seminaarinopetta-

jaksi \Veimariin. 1876 seminaarinjohtajaksi syn

tymäkaupunkiinsa Eisenachiin ja 1886 kasvatus-

opin professoriksi sekä pedagogisen yliopisto-

seminaarin johtajaksi .Jenaan. Main. seminaari

saavutti R:n johdolla varsinkin 1890- ja 1900-

luvuilla suuren maineen ja kokosi ympärilleen

opiskelijoita sekä vierailevia opettajia kaikista

sivistysmaista. R:n lukuisista kasvatusopillisista

julkaisuista ovat tunnetuimmat: ..Theorie und

Praxis des Volksschulunterrichts" (8 os., 1 :nen

pain. 1879-85), ,.Pädagogik in systematischer Dar-

stelluns,^" (2 os. 1902-06), „Aus dem pädago-

gischen Universitätsseminar zu Jena" (vuosittai-

nen julkaisu alkaen v:sta 1888), sekä ..Enzyklo-

pädisehes Handbuch der Pädagogik" (8 nid.,

2:nen pain. 1903 seur.l. Samalla kuin R. on

muutamin kohdin kehittänyt Herbartin ja Zillerin

kasvatusopillista teoriaa, hän on menestykselli

sesti soveltanut varsinkin sen metrdiset peri-

aatteet käytännölliseen ja erittäinkin kansakou-

lun opetuk.seen. il- ^•

Reinach [rcna'k]. 1. Joseph R, (s. 1856),

ransk. politikko juutalaista sukuperää; oli Gam-
bettan ministerinä ollessa tämän kabinettipääl-

likkönä 1881-82; „R6publique francaise" lehden

johtajana 1886-93 esiintyen Boulanger'n ja sosia-
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listien kiivaann vastustajana: valittiiu ensi ker

rnn eilastajakamuriiii 1S89: e^^iiiityi sittemmin

innokkaana I)reyfu»iu jutun revisionin vaati-

jan»: uilk«i-i«ja : ..Les ricidivistes" itSSii, ..L^on

G»ii !S>«4,. ..Ilistoire de Taffaire Drey-

fus

:;. .'^ a I . in o n R. (s. ISASi, ransk. muinuis-

tutkiia. edellisen veli, instituutin jäsen. Saint-

Ger! ' ..ye museon jolitaja. R. on jul-

kai teosta ja yli S.COO eri artikkelia
j

aik.i>v.ii:-r-.i M.i>,-.;i. T>K>ksi-!ta Inionmttnvia ovat

ne y!uli>lelmiit iRi^jiertoire) kreik. ja etrusk.

v»!i— -• " rilauksi-ita ja veistoksista, joita liUn

on useita nidoksia. Klassillista arkeo-

logi.!.. . . :.ivat lisiiksi 2-osainen „La necrojiole

de Myrina" (1887i. ..Exploration soientifique de

la Tunisie" i3 nidettit. 1888(. Apollon y. m. Klas-

silliselle arkeolofrialle tärkeistä Etelä-Venäjän

muinaislöydöistä R. un julkaissut ran.skalaisen lai-

toksen Kondakov-Tolstojn venäläisestä teoksesta:

..Antiquiti^s de la Russie m^ridionale" (1892) ja

uuden painok.sen teosta ...Antiquitfri du Bosphore

Cimm<'rien" (18921. — Ranskan esihistoriaa ban
useis.sa julkaisuissa on käsitellyt, sekä julkaissut

yleisluontoisen tecksen Euroopan esihistorialli-

sista kuvanveistoksista ja ..itämaalai.sesta valehei-

jastuk-esta" Euroopan taiteessa. .-1. M. T.

3. Theodore R. is. 18601. edellisten veli. his-

torioitsija ja arkeologi: julkaissut m. m. ..Trois

royaumes de TAsie Mineure. Cappadoce. Bithy-

nie. Pont" (18881. ..Mithridate Eupator. roi de

Pont'' (1890). ..Histoire des israelites depuis

l>poque de leur dispersion jusqu' fl nos jours"

il88.il.

Beinecke Irninckc], Karl ilS24 19101. saks.

«äveltäjii ja pianotaituri. toimi 1846-4S Kööpen-
hamina.ssa hovisoittajana ja senjälkeen musiikin-

o[>ettajana ja -johtajana eri paikoin Saksassa.

kunnesi 1860 tuli Leipzifriin. Gewandhauskonsert-

tien johtajaksi (v:een 189.5i sekä konservatorin

opettajaksi (ja johtajaksi 189719021. Sävelsi

(Mendels.<K>bnin ja .'^chumannin tyyliini ooppe-

roita, orkesteri-, kamarimusiikki-, kuoro- ja

pianotecksia. m. m. teknillisesti helppoja, mutta
»ävelellisesti arvokkaita esityskappaleita aloittele-

ville. Julkaisi analyyseja oopperoista ja orkesteri-

teoksista ynnä muita kirjoitelmia musiikin alalta.

/. K.

Reinhard [räin- f. FranrVolkmar (1753-

1812i. saks. evankelinen teolopi ja kirkonmies.

Vaikka R. mielipiteiltäiin oli supranaturalismin

(ks. t.| kannattaja ja innoka.s luterilainen, yritii

hän kuitenkin ajan henpen mukaisesti Irdifttaa

ilmestyksen ja järjen yhtäpitävUisyyttä. Saarn:i-

miehenä R. oli hyvin suosittu. Hänen tr-oksistaan

on tärkein ..System der rhristjichen Moral"i1788

ja -eur.i. R:n saarnoja on julkaistu 4:t nidosta.

E. Ka.
Beinhold /räinhollj. Karl Leon ha rd

(IT -ak». filo.sofi. kasvatettiin syntymä-
kuii: ai \Vienissä jesuiitti- ja harnahiitti-

opistoisha katolisen papin uraii varten ja cli nuo-

ruude7«*:i:tn täydestä sydämestiUin antautunut sii-

hen elämänsuunnitelmaan. Karkasi sitten luosta-

rista, kääntyi protestantiksi, vaikutti 1787-94 fi-

loDofjan professorina .Jenassa suurella menestyk-

«•llä. sittemmin professorina Kielissä H. ihastui

Kantin filosofiaan ja vaikutti t<-<>ks<-llaaii ..Hriefe

Ober die Kantisehe Philosr phie" (1780 87) suu-

resti sen levittämiseksi. Sitteuimin hän ko«'tti

itsenäisesti kehitliiä sitä, liittyi seujiilki-en

Fichteen ja myuhonimin vielä toisiin, vähemmän
huomattaviin siilien aikaan esiintyviin filosofi-

siin oi>pinuiodostuksiin. Julkaisi ..Versuch einer

neuen ThtH>rle des menschlichen Vorstellun^sver-

niö{:ens" il7S9) y. m. — K. oli lahjakas, hyvin

va.staanoltavainen ja henkisesti liikkuvainen ajat-

telija, mutta ei päässyt varmaan lopulliseen kan-

taan filosrfisissji pyrinniiissään. A. Or.

Reinholm, Henrik .\ u g u s t (1819-83),

suom. muinaistutkija ja kansanrunoudenkerääjä,

tuli ylioppilaaksi 1837. fil. kandidaatiksi 1844

ja tohtoriksi 1S57. Yliopiston kansatieteellisen

museon amanuenssina 18."iO-,S6. Vihittiin papiksi

1S.">4. tuli senjälkeen Viaporin luterilaisen seura-

kunnan ja vankilan saarnaajaksi: tässä syr-

jäisessä virassa hän pysyi koko elinikänsä. V :8ta

1839 R. teki alinomaisia malkoja .Suomen eri

osiin, keräten muinais- ja kansatieteellisiä esi-

neitä ja nuiistoja. jotka tarkoin pani paperille.

Täten syntyikin ajan kuluessa erinomaisen run-

sas (tosin pienille hajanaisille lipuille kirjoi-

tettu) kokoelma, joka hänen kuolemansa jälkeen

joutui .Suom. muinaismuisto yhdistykselle ja jär-

jestettiin (nykyään Kansallismuseossa) ja joka

sisältää maan eri osista tyhjentymättömän tieto-

varaston k:iikpnlaisista liistoriallisista ja nuiinais-

tieteellisistä aineista (esim. asutuksen kulusta,

muinaislinnoista, kirkkorakennuksista, kaupasta

ja markkinoista, taikauskosta ja kansan pitä-

myksistä. huvituksista ja karkeloista j. n. e.)

Vv. 1847 49 hän teki kolme runonkeruumatkaa
Viipurin lääniin ja Inkeriin, tuoden niiltä run-

saan saaliin, jota Lönnrot osaksi käytti Kale-

valan uutta painosta varten. R:n julkaisuista

mainittakoon ..Suomen kansan laulantoja" (1849),

..Om Fin.ska folkens fordna hedniska dop och

dopnamn" (IS.iS. väitöskirja). ..Kristinuskon saa-

tosta Suomeen" (Suom. muinaism.-yhd. aikak. VI,

1883). [G. J. Nvman. ..II. A. R.".' Suomi IV. 4.]

Ä. G.

Beinikkala, maatila Kanpisniemen pitäjä-ssä

Puulaveden ja M;illosjärven välisellä kannak-

sella, käsittää 3 verotaloa. 1 '/s manttaalia, n.

3.200 ha. Saha. mylly ja tiilitehdas. R. joutui

oston kautta 1774 luutnantti A. Tujulinilta

Tiper.stedt-suvuUe. jolla se siirtyi perintönä Jung-

suvulle. Xvk. omistaja iIOI.ti o.-v. Talola.

A. Es.

Beiniläinen lähetysseura, per. 1828 yhdis-

tämällä useita paikallisia pieniä yhdistyksiä Rei-

nin maakunnissa ja \Vestfalenissa. Tärkeimmät lä-

hetysalat : Elelä-.\frikka. IIrill:innin alusmaat Itä-

Intian saaristossa. Kiina ynnä .Saksan Uusi Gui-

nea. 117 pää- ja 683 sivuasemalla työskenteli

ylileensä 220 lähettiii n. 4.000 alkuasukasapulai-

sen aviislaniiiia. V. P.

Heinin kaupunkiliitto, liitto, jonka 12.i4 te-

kivät keskenään Mainzin, \Vormsin. Oppenheimin

ja Binpenin kaupuiifiit maanraulian ylläpitämi-

seksi ja johon pian yhtyivät Baselin ja Kölnin

välillä olevat kaupun<.'it ja henpelliset ruhtina,at;

hajosi l.'i:nnen vuosi», keskipalkoilla. [\Veiz-

säeker. ..Der Rheini.sche Biinil 12.')4".] ./. F.

Heinin liitto. 1. Tätä nimitystä käytettiin jo

eräästä Ul."i8 muodostetusta Ranskan suojeluksen

alaisesti!, miiutiimien Länsi-Saksan ruhtinaiden

ja Ruotsin keskinäisestä liitostji. joka hajosi 1667.
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— 2. Tnnuetunipi on se R. 1., jonka 16 Etelä- ja

Länsi-Saksam rnlitiuaätu heinäk. 1806 teki keske-

nään ja Ranskan kanssa. He julistivat eroavansa
Saksan valtiikunnasta ja tunnustivat Napoleonin
,,suojelijaksensa". R. l:n valtiot tulivat toilen-

teolla olenuian Ranskan vasallivaltioita. Liittoon

yhtyivät seur. vuosina melkein kaikki Saksan
valtiot; v. 1811 sen sotavoima oli 119,180 miestä.

Napoleonin jouduttua tappinlle 1813 R. 1. hajosi.

[BitteiKuf. ..Ge.-ichiclite (les Ulieinbuudes".] J.F.
Reinin liuskevuoret i.saks. Rheinisclies Schie-

fergcbirffc) , ylätasaiigon luontoinen (450-500 m
yi. meren p.) vuorislomaa Länsi-Saksassa (osia

ulottuu Belgiaan ja Ranskaan), Reinin ympä-
rillä Nallen, Mainin ja Niddan pohjoispuolella,

täyttää n. 300 km pitkän. 150 m leveän alan.

E. 1. ovat muodo.stuneet lounaasta koilliseen kul-

kevista, devonisista liuske-, kalkkikivi-, kvart-

siitti- y. m. kerroksista syntyneistä poimuista;

lisäksi tavataan siluurisia ja kambrisia kerros-

tumia sekä nuorvulkaanisia aineksia. Vuoriston
reunalla esiintyy kivihiilikerrostumia. Rein-vir-

ran syvälle uurtunut kapea laakso jakaa R. 1.

kahteen osaan ; joen länsipuolella ovat Hunsriick,

Eifel, Ardennit, Hohes Venn, itäpuolella Taunus,
Westerwald, Siebengebirge, Ruhr-alue, Rothaarge-
birge y. m. (E. E. K.)

Reinin-maakunta (saks. Rheinland, Rhein-
provinz). provinssi Preussin länsiosassa, Alanko-
maitten, Belgian ja Luxemburgin rajalla, käsit-

tää lisäksi pienen Wetzlar nimisen alueen Hesse-

nin ja Hessen-Nassaun välissä ; 27,000 km-,
7,121,140 as. (1910; Preussin väkirikkain ja taa-

jimmin asuttu provinssi. 264 as. km-:llä), joista

71,695 puolalaista: uskonnoltaan 69% on roomal.-

katolisia. 29.5 ''^ evankelisia (1910). — Pinnan-
muodostukseltaan R. jakaantuu matalaan vuori-

maahan (Reinin liuskevuoret. korkein huippu
R :ssa Erbeskopf 816 m yi. merenp.) etelä-ja keski-

osissa sekä viljavaan alankomaahan pohjoisessa.

Ainoa järvi (n. s. maareja 1. kraaterijärviä lu-

kuunottamatta) on Laacher See Eifelillä. Pää-
joki ja tärkein kulkuväylä on Rein, jolla lisäksi

R:ssa on 5 kuljettavaa sivujokea. Ilmasto alan-

golla ja vuoriston Iaak.soissa lauhkea (v:n keski-

lämpö -f 9°--|-ll° C). vuoristossa koleampi (Ei-

felin ja Hohes Vennin yläosissa +5°--|-6°G). —
Metsät peittivät 1900 31% pinta-alasta; Hohes
Vennillä on laajoja rämeitä. — V. 1900 peltoa ja

puutarhaa oli 46'';. niittyä ja laidunta 16%
pinta-alasta; maatalous ei lainkaan tyydytä tar-

vetta. Maanviljelys tuottaa (milj. ton.) : ruista

O.s». kauraa O.e. velinäU 0.»ä. perunoita 2.8t

(1912), viiniä, sokerijuurikkaita, tupakkaa y. m.
Nautakarj.ia (1912l 1.173.700, hevosia 211,300,

sikoja 1,034,300. lampaita ja vuchia 1,338.100,

siipikarjaa 5.657,100 kpl. — Teollisuudessa ja

vuorityössä R. on Saksan tärkein alue. Vuori-

työ tuottaa kivihiiltä (Ruhrin. Saarin ja Aache-
nin alueilta) . ruskohiiltä, rautamalmia (Koblen-

zin hallitusalueessa) . sinkkimalmia. lyijymalmia

y. m. Vuorityöntuotteisiin perustuva rauta-, te-

räs-, lyijy-, sinkki-, lasi-, kemiallinen y. m. s. teol-

lisuus on suurenmoinen (Essen, Dusseldorf. Duis-

burg, Esehweiler. Neunkirehen. Köln, Remscheid,

Solingen. Aachen y. m.), samoinkuin puuvilla- (El-

berfeld-Barmen), villa- (Aachen), silkki- (Krefeldi

ja pellavateollisuus. Lisäksi on sokeri-, saippua-,

viinitehtaita, olutpanimoita. viinapolttimoita y. m.

Suurimmat teollisuusalueet ovat keskittyneet ki-

vihiili.seuduille. Kaivoksissa ja teollisuuslaitok-

sissa 1907 työ.skenteli 1,451.523 henkeä (maa-
taloudessa 653,155), enemmän kuin missään
muussa Preussin provinssissa tai Saksan valtiossa.

— Kauppa kukoistava. Sitä edistävät joet ja
kanavat sekä taaja rautatieverkko, 4,704 km nor-

nuialiraiteisia ja 2,145 km paikallisia ja kau-
punkiratoja (1912). — HallinuoUi.sesti R. jaetaan
Kobletizin. Diisseldorfin, Kölnin. Trieriii ja Aache-
nin liallitusalueisiin. Pääkaupunki Koblenz. —
Saksan valtiopäiville R. lähettää, 35, Preussin
eduskuntaan 62 edustajaa. — Vaakuna: hopei-

sella pohjalla kruunattu musta kotka, jonka rin-

nassa olevassa vihreässä kilvessil vino hopeinen
virta. — R. muodostettiin 1824 yhdistämällä
Kleve-Berg ja Niederrhein nimiset provinssit. Se
käsitti silloin ent. Kleven. Geldernin, Julichin
ja Bergin herttuakunnat, Mörsin ja Lichtenbergin
ruhtinaskunnat, Kölnin arkkihiippakunnan keski-

ja pohjoisosat, Homburgin, Neustadtin, Gimbor-
nin, Neuwiedin, Solmsin ja Wildeuburgin herra-

kunnat, Wetzlarin ja Aachenin valtakunnank;ui-
pungit, Nassaulta vaihdetut alueet, muutamat
Limburgin ja ransk. departementtien osat; 1866
siihen vielä liitettiin Hesseniltä saatu Meisen-
heim. E. E. K.
Reininviinit, laajimmassa merkitykses.sä

kaikki Reinin laakson viinit Pfalzista Siebenge-

birgeen saakka, ahtaammassa merkityksessä vain

Rheingaun ja siihen liittyvän Reinin laakson

(Lorchhauseniin saakka) viinit. Viininviljelys on
näillä .seuduin ikivanha ja nämä viinit luetaan

jaloimpiin viinilajeihin. Pääasiallisesti valmiste-

taan vain valkcviinejä (punaviinejä viljellään

Assmannshausenissa ja Lorchhausenissa) . Viinejä

nimitetään kasvupaikkojensa mukaan : Joliaunis-

berg, Steinberg, Rauenthal. Marcobrunnen. Rii-

desheim, Gei-senheim. Gräfenberg. Yleensä luetaan

myös Hochheimin ja sen ympäristön viinit R:hin.

Kauppapaikkoja; Mainz, Bingen, Eltville, Rii-

desheim. Frankfurt a. M., Köln.

Reinlsch /ruiinsj, Leo (s. 1832), itäv. egypto-

logi ja haamilaisten kielten tuntija, egyptologian

prof. Wienissä vv. 1868-1903. Matkusti 1865-66

Egyptissä, 1866-67 Meksikossa ollen keisari Mak-
similianiu sihteerinä. 1875-76 ja 1879-80 Abes-

siiniassa. R;u lukuisat julkaisut koskevat etu-

päässä egyptin, abessiinian ja somalin kieliä.

K. T-t.

Reinius, Israel (1699-1771). suom. pappi:

tuli ylioppilaaksi Upsalassa 1718. Laihian kap-

palaiseksi 1724: valmisti Mathesiuksen väitöskir-

jaa ..De Ostrobothnia" varten lyhyen kertomuk-

sen Laihian pitäjästä: hänen muistiinpanojansa

Pohjanmaan tilasta 1700-Iuvun alkupuolella on

Porthan käyttänyt hyväkseen
;

julkaisi painosta

..Yxinkertaiset kvsymyxet juopumisesta" (1756).

J. F.

Reinke fräi-J, Johannes (s. 1849), saks.

kasvitieteilijä, tuli 1873 kasvitieteen professo-

riksi Göttingeuiin, 1885 Kieliin, tutkinut m. m.
Itämeren merileväka-svullisuutta. Julkaisuja : ..Al-

genflora der westlichen Ostsee" (1889). ..Atla.s

deutscher Meeresalgen" (1889), ,.Die Entwieke-

lung der Naturwissenschaften, Insbes. der Bio-

logie im 19. Jahr. (1900), ,,Einleitung indietheo-

retische Biologie" (1901), ..Philosophie der Bota-

nik" (1905).
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Beinkens /rui /. Josef Hubert (1S2I »G)

nuti

Bre-

tusta.

nio oli

v«ir

k.:. .Ii' t.-MUijri. v:sla 1S57 professorina

\°atikaniiiseii konsiilin jiilkeeii

paaviti erelitymiitt*>m\ysjulis-

lainan jolidosta menetettyäiin virkansa

mukana |>erustauiassa jii jiirjestiiniiissU

. kirkkia j« vulittiiu 1ST3 seu piis-

listuin Bonnissa). E. K-a.

Bein-Rhönen kanava yhdistilii Reinin III ui-

niiseu lisiijoen Str.is>liiirpn koliilalta liUitien Rh6-

nen lisjtjokeen 8aftneen St.-.Syinpliorien'in luona;

323 km ijostu Saksiin alueella 132 knii pitkä. I.<

m syvä. m m leveä (»ohjalta. Rak. 17S3-1834.

B«is ks. R e i.

Beis /r.ii>/. P II i I i p p (1834-74i. .«aks. fyy-

sikko, suunnitteli ISGO telefonin tapaisen kojeen,

jossa sähkövirta välitti yksinäisten sanojen ja

.sSvelien lähettämistä (taiknstu toiseen, ks. Tele-
f o n 1.

Beisenauer Iräizt-J. Alfred (1863 1907i,

saks. pianotailuri. Köhlerin ja Lisztin oppilas,

toimi llMMiiHi o|>ettajana Ix-ipiisiin konservato-

rin ..mestarikoulussa". esiinnyttyään kuuluna
taiteili ana kaikissa maailmanosissn. /. A'.

Beisi ks. Jalka.
Reisihermo ks. Jalka.
Beisikohju Ihemin frmoralis s. cniralisl. rei-

den juurella, jotenkin keskellä reisitaivetta esiin-

tyvä koliju: erotettava nivuskt hjusta (hcrnia in-

guiualu). joka muodostuu nivu.skanavas.sa tahi

«en yhteydessä olevis.sa aukois.sa ja heikoissa pai-

kois.^1. vrt. K o h j u.

Beisiluu ks. Jalka.
Beisivaltimo ks. Jalka.
Beisjärvi. 1. Kunta. Oulun I.. Haapajärven

kihlak.. lian |Hijärven Reisjärven nimismiesp.

;

kirkolli- .Sievin rniilatieasemalta 60 km. Pinta-ala

44.i,« km', josta viljeltyä maata il910| 4.340 ha

Isiinä luvussa luonnonniityt 2.472 ha). Mant-
taalimäärä 21 "m. talon.~avuja 234. torpansavuja

25 ja muita savuja 223 (1907). 4.106 as. (1913);

548 ruokakuntaa, jcista maanviljelystä piiäelin-

keinonaan harjoittavia 422 (1901). 380 hevosta.

2.071 nautaa (1912). — Kansakouluja 1 (1914).

Slästöpankki. Kunnanlääkäri yhteinen Pihti-

putaan kanssa. — Teollisuuslaitoksia: O.-y. Sal-

men höyrysaha ja mylly; osuusmeijeri. Histo-

riallisia muistoja: 1600-luvulla oli pieni linnoi-

tus lähellä Skantsi (..Kantti"i nimistä taloa. —
2. Seurakunta, konsistorillinen. Kuopion
hiippak.. Kalajoen rova-tik. Perustettu Kalajoen
emäM>urakiintaan kuuluvaksi rukoushuonekun-
naksi 1647 v:sta 1782 pitäjänapiilaisen asunto-
paikka; tuli kap|>eliksi 1826. siirrettiin Kala-
jo<4.tn Haajmjärven uuteen khrakuntaan kuulu-
vaksi I kappeliksi

I kei". käskykirj. 12 p:ltä mar-
rask. IH38, erotettiin omaksi khriikunnaksi keis.

käskykirj. 11 p;ltä toukok. 1868 (ensimäinen
khra v :.ta 1876i. — Kirkko puusta, rak. 1820.

peripp<ihjin k<rjaltii ulkoa ja sisältä 1900. —
3. Järvi, samannimisessä pitä ässä. Kala-
joen latvoilla n. 117 m yi. nu-renp.; suurin pit.

n. 7 km. R;n fiohjoJHrannalla olevalla niemellä
sijaitsee Keisjärven kirkonkylä, jonka itiipuolella

kuljetaan m:i.'<ntielaut»lln R;n yli. h. Il-nrv.

Beisa frni»!. \Vilhelm i«. 1838). sak». peo-

lopi Ja tutkimusmatkailija, matkusleli 18.'>.'i-60

.SiikiliasKa. .Mndeirnlla. .-Vr/jreilla. Kanarian-saa-
rilla. PortuL'ali>sa. 1866 Kreikassa. 1868-77 Stll-

belin keralla Etelä-Ameriikassa. 188.'. 87 Berlii-

nin inaaut. seuran ja v:sta 18SS Berliinin antro-

l>olo;::ison seuran pulieeujolitaja. Julkaissut useita

iri'olo;;isia erikoistutkimuksia Palman, Santa Ma-
rian. Santorinin. Tenerifan y. m. saarilta^ espan-

jankielisiä tutkimuksia Etelä-Ameriikasta sekll

„l)as Totenfeld von Ancon in Peru" (Stiibelin ke-

ralla; 1880-87). ..Kultur und Industrie siidame-

rikanischer Volker" (1889-90), ..Reisen in Siid-

luiierika" (Stiihelin keralla; v:,sta 1890).

(E. E. K.)

Beissmann [räis-l, August 1 182.i-1903),

saks. iiiusiikkikirjailija. Toimi musiikinhistorian

opettajana Berliinissä. .St*Tnin konservntorissa

1S66-74I. Julkaisi ..Geschiclite des deutsclien Lie-

des" (1874) sekä suuren joukon taitavia kompi-
Intsioueju musiikin historian alalta („Von Bach
Ms Wa};ner", 1861, y. m.). Sävelsi oopperoita

y. m. /. A'.

Beiter., lyhenny-s uudistettavissa resepteissä

sanasta reilcrctur = ..uudistettakoon".

Beitkalli (ruots. Bredskall). maatila
Velik:ilalulen pitäjässä 1 km:n päässä R;n pysä-

kiltä Inkeroisten-Haminan yksityisellä radalla.

Tila palstoitettiin 1906. Kantatil:illa. jonka omis-

t;ia aprononii G. Forsten (191.'i), on puutarha- ja

Uilouskoulu. per. 1898; 8 ensimäistä vuottaan se

toimi Sippolan kartanossa. — Nimismies Eerik
Laurinpoika osti 1396 kruunulta itselleen tiloja

R:n kylässä. Xe olivat peruutetut eräältä Lasse

Blekarelta. joka laiminlyöden sotapalveluksensa oli

paennut maasta. Eerik Laurinpojasta polveutui

knaappi-suku, joka milloin käytti vanhaa suku-

nimeä Vilken. milloin vaakunansa mukaan ni-

meä Iluspafvel. ja jonka hallussa R. oli 17001u-
vulle. Samaa alkuperää oli myös knaappi-suku
Junker, jolla 1600-luvulla oli ma;iomaisuntta

R:ssa. Viime vuosis:lla omistivat R:n m. m.
kauppaneuvos Bruun ja raittiudenharrastajana

tunnettu kenraalimajuri J. A. Frev (k. 1891).

A. Es.

Reitti. 1. Sisävesistömuofo. jommoisia on syn-

tynyt vain ent. maajään alueille. R.-järvet ovat

muo<loltaan epäsäännöllisiä, tav. pitkulaisia,

saaririkkaita. rannat lahtien rikkisilpomat; sy-

vyys verraten pieni. Järvet eivät esiinny yksi-

tellen, vaan sarjassa. r:nä. laskien toinen toi-

siinsa usein koskirikkaiden virtojen ja jokien

kautta, jotka nekin siellä täällä ovat paisuneet

pikku järviksi ja himmiksi. Usein kaksi tai

kolme r:iä laskee yhteiseen keskusjärveen. josta

vedet joko purkautuvat suoraan mereen yhteisen

laskujoen kautta, tai ensinnä yhtyvät uusissa

keskiisjärvissä toisiin samanlaisiin vesistöihin.

Kehittyneimpiä r:jä tavataan Suomessa ja Poh-
jois .\meriikan pohjoisosissa. — ks. erikoisarlik-

keleita sisiivosistilistUmine. — 2. ks. llydro-
K r a f i a. Luotsi- ja m a j a k k a 1 a i t o s.

Beivaatninen (ruots. rrfvn). vähentää aluksen

tuulessa olevaa purjepintaa siten, että osa josta-

kin purjeesta k((koonkäärittynä sidotaan yhteen

n. s. reiviniiorilla (seisinfreillä). F. W. L.

Beivi (ruots. rrf), yliden reivausnuorasarjan

avulla reivattaessa kokoonkäärittävä osa purjetta,

k". Reivaaminen ja Reivilaitos.
Beivilaitos (ks. Reivi), purjeen poikitse

ommeltu kanpisliu.ska (reivilisla). mikä On va-

rustettu n. s. reivi-rei'illä ja -nuorilla sekä reivi-

listan päilssä purjeen laidassa olevilla köysi-
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viiuloilla, joiden sisällä on ratiturengas (kousari)

valivikkeeiia. F. W. L.

Rei vindicatio l-iVtiö/ ilat.l. viiidikiitsioni 1.

saannon moittiminen, ks. Moite. El. K.

Rej, Mikolaj (1505-691. Puolan va.rhaisin

huomattava kirjailija, oli knten useat muut sen-

aikaiset etovimniät puolalaiset liittynyt protes-

tanttiseen oppiin ja julkaisi protestanttisessa

hengessä uskonnollisia kirjoja, m. m. sangen
levinneen postillan. Runoilijana hän oli piUi-

asiassa hyvien avujen ja tapojen opettaja ja.

mukaili it. ja ransk. esikuvia. Hänen pääteok-

sensa ovat ..Kehellisen miehen elämän esikuva"

(1545K ..Eläintarha" (1562) ja suorasanainen

..Elämän peili" (..Z\vierciadlo". 1568). J. J. il.

Rejane {-za'n]. Gabrielle Charlotte
R6ju (S. 1857). kuuluisa ran.sk. näjttelijätär.

Esiinnyttyään aluksi koomillisissa osissa hän
voitti maailmanmaineensa sellaisilla osilla kuin
Sardou'n ..Madame Sans-Gene", Ibsenin ..Nora",

Daudefn ..Sapho". Simon-Berton'in ,.Zaza", joita

hän esitti kaikkialla Euroopassa ja Ameriikassa.

E. on ..pariisilaisin kaikista näyttelijättäristä",

omaiimatta kaunista ulkomuotoa tai sointuvaa

ääntä hän kiehtoo katselijan valtaansa hehkuvalla

omaperäisellä käsityksellään, syvällä psykologi-

sella erittelyllään ja säteilevällä tekniikallaan.

V:sta 1906 on hänellä ollut oma teatterinsa,

Theatre Rfjane. Pariisissa. IJ. Kr n.

Rekambio ks. R i c a m b i o.

Rekapitulatsioni (lat. re = uudelleen, ja capi'-

titliim = pääkohta!, esityksen pääkohtien uudelleen

esittäminen. — Rekapituleerata, reka-
pituloida. esittää jonkun esityksen pää-

sisällys. antaa yhteenveto ennen esitetystä.

Rekattilaiva ks. Fregatti.
Reki ks. Ajoneuvot.
Rekilatilu, uudemman suom. lyyrillisen kan-

sanlaulun tavallisin muoto. R:n 4-säkeiset sä-

keistöt ovat ylipäänsä irrallisia keskenään, muo-
dostamatta eheää ja rajoitettua muotokokonai-
suutta. Säkeistön ensi puolisko sisältää tav.

jonkun yleisen mieleenjohtuman. luonnonhuomion
t. m. s., johon sitten liittyy kiinteämmin tai

hatarammin joku laulajan omakohtainen rinnak-

kaissovellutus, esim.

:

Kurjella on se kuuluva ääni /ja pääskyllä kauDis nimi:
minun kultani sydiin on / kuin kaivon pohjalla kivi.

Sen sävelellisenä rytmirakenteena on 4-säkeinen

parillinen lauseke, joka yhtäläisenä tahi satun-

naisten vivahteiden muuntelemana kertautuu
.säkeistöstä toiseen. Tahtilaji on tasajakoinen,

säkeet ovat 4-iskuisia, iskualat enimmiten spon-

deita ja daktyleja. joiden ohella tavataan myös
neli.siiveliä sekä säeparien lopukkeissa täyssupis-

teita : muut rytmimuodot esiintyvät vain poik-

keuksina. R:n melodiikka on alkuperältäuu
keskiaikainen, joskin siihen on uudempiakin
aineksia sekaantunut tahi sulautunut (vrt. Kan-
sanlaulu). [Ester Helenius, „RekilauIuja"
(1915).] /. K.
Rekisteri ikesk. lat. regi'strum. < \at. rege'sta

<; rc(7c'(frf = viedä takaisin, viedä kirjoihin),

luettelo (vrt. Kaupparekisteri, Laiva-
rekisteri), sisällysluettelo: kirjap., kolumni-
tittelien ja rivien vastakkaisuus painoarkin
molemmin puolin. — J/hs. (ks. Äänikerta),
ääniala. — R.-n a p p u 1 a t I. r.-k oskettimet
ovat laitteita, joiden avulla avataan tahi sulje-

taan urkujen eri äänikertojen johteet. Niiden
paikka on urkupöydän sivustoilla tahi scittokos-

keltimistojen yläpuolella. — Rekisteröi t-

s i j ä, urkutaileilijan apulainen, joka soiton ajalla

hoitaa r.-laitteitten vaihteet. Yksinkertaisemmissa
soittoesityksissä ei tätä apua tarvita, ja urkujen-
rakentajain pyrkimyksenä on saattaa moninais-
ten yhdisteitten avulla soittajalle mahdolliseksi
tulla yksikseen toimeen vaativimmissakin sävel-

lyksissä. /. K.
Rekisterimaksu (ks. Rekisteri) on eräs

laji hallintomaksuja, joka suoritetaan korvauk-
sena kustannuksista tavaramerkin rekisteröimi-

sestä tavaraleimarekl.steriin (asetus tavaraleimain
suojelemisesta 11 p:ltä helmik. 1889. 2 §. 25 mk.),

tai toiminimen ilmoittamisesta kaup])arekisteriin

(as. kaupparekisteristä 2 p;ltä toukok. 1895,

5 §. yk.sityisen henkilön tai avoimen yhtiön
ilmoittamisesta 5 mk., osakeyhtiön ilmoittami-
sesta ensi kerran 25 mk., prokurasta tai toimi-

tetun rekisteröimisen muuttamisesta ilmoitettaessa

5 mk.), sekä näiden rekisteröimisien kuulutta-
.misesta. Patenttimaksusta ks. Patentti. Pa-
t e n t t i V e r o. Sisäänkirjoitusmaksua vuokra-
rekisteriin merkitsemisestä ei ole, ei myöskään
ilmoituksesta laivarekisteriin. El. K.
Rekisterisatama, se kaupungin salama, jossa

alus on rekisteröity (as. laivarekisteristä, annettu
11 p. marrask. 1SS9).

Rekisteritonni (engl. register toit)
,

yleinen

alusten tilavuusmitta = 100 engl. kuutiojalkaa eli

2.8S16 m^.

Rekisteröidä (ks. Rekisteri), merkitä
rekisteriin, tehdä luettelo.

Rekisteröimiskoje, koje, joka graafillisesti

esittää jossakin koneessa tapahtuvaa voiman,
paineen, nopeuden tahi lämpötilan vaihtelua, tahi

m}'öskin jonkun, ajan mukaan vaihtuvan, suu-

reen, kuten veden korkeuden i höyrykattiloissa,

altaissa, joissa, järvissä, meressä y. m.), tuulen

voiman ja suunnan, ilmanpaineen, sademäärän,
putkessa kulkeneen kaasumäärän y. m. vaihtelua.

Melkein kaikkien r:den rakenne on sellainen, että

kynä. jonka nouseminen ja laskeminen en saa-

tettu täsmälleen vastaamaan muuttuvan suureen

vaihtelua, piirtää paperilla päällystetylle pyöri-

välle rummulle käyrän, edellisessä tapauksessa

tutkittavan koneen liikkeen mukaan, jälkimäi-

.sessä tapauksessa jonkun kellolaitteen käyttämänä
(hitaasti ympäri, tavallisesti kerran 24 tunnissa),

— R:ita ovat esim. indikaattori, höyryumittari,

ilmatieteelliset kojeet. (ks. n. sekä D i a-

g r a m m i. E. S-a.

Rekistraattori (ks. Rekisteri), se virka-

mies, joka suuremmissa virastoissa on aseteltuna

ottamaan vastaan saapuvia ja antamaan asian-

omaisille meneviä asiakirjoja ja pitämään tästä

diaarioa. Jos virasto työskentelee osastoit-

tain, on tavallisesti kullakin osastolla e k s p e d i-

t ö ö r 1, jolta asiakirjat saapuvat r:lle. R. on

tavallisesti viraston kanslian alainen virka-

mies, joka lisäksi hoitaa viraston arkistoa,
ellei erityistä arkistonhoitajaa ole asetettuna,

vrt. A k t"u aari. El. K.
Rekistraattorinkonttori (ks. Rekisteri),

rekistraattorin virkahuone: välistä: rekisteröivii

viranomainen itse (esim. lauseessa: senaatin

talousosaston r. on talousosaston kanslian alai-

nen).
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Bekistratuuri iks. Rekisterit, rekistnmt-

totiiikoLttori 1. virasto tvars. Sukstiä.sii. VeiiH-

j3llä) ; kirjeiiten ja iisitikirjain »Uilytyspnikka

;

aikajSrjestyksoissa oleva kirjekokoelma Ruot-

si$isa. V a 1 t a k u n II a n-r., Ruotiin valtioii-

arki6t06Sa siiilytetty kuuiiikaau kanslian kirjtH-ii-

j&ljeiinöiikoki>elnia. joka alkaa v:lta 1523. Jiil-

jeuniU tässä olevista Suomea koskevista asiakir-

joista V :een 1087 on olemassa Suomen valtioii-

arkistcssa. El. K.

Bekkared 1. Reknred, lansigcottien ku-

niupis. Joka .'iST j. Kr. kääntyi areiolaisuudesta

katoliseen uskoon. Suuri osa kansaa seurasi

kuninkaan esimerkkiä. Hänen toimest-aan pidet-

tiin 5S9 Toleilossa kirkolliskokous, jossa areiclai-

suus kirottiin ja nikaialais-konstantinopolilainen

tunnustus liyväksyitiin lisäyksellä ..filiotjue". jota

kreik. kirkko ei liyväksynyt. E. K-a.

Bekki ks. \' o i m i s t e 1 u t e 1 i n e e t.

Beklamatsioni ilut. rtctämuUio), takaisin-

pyyntii. korvausvaatimus; valitus, vastalause.

Beklameerata ilat. rrcMmuVo = huutaa vas-

taani, pyytää 1. Iiakea takaisin: ilmoittaa tava-

ran puutteellisuudesta. R e k 1 a m a t s i o n i, ta-

kaisinliaku 1. -vaatiminen: tavaran virlieellisyy-

den ilmoittaminen ja korvauksen pyytäminen.
Beklami iransk. reiluntc). suositteleva (koituva)

ilmoitus, kauppatavaroiden y. m. tuunetuksiteke-

minen ja kaupaksi tarjoaminen. R:n telitävänä

ou n.vkyajan kaupassa uusien tavaroiden tarpeen

herättäminen yleisössä.

Beklamivalaistus iks. Reki a mi), erilaisia

valoilmiiiiiä. joiden avulla hyvin näkyviltä pai-

YlelDf^n \hiliht*-lyUlu- TBlh<'ii''leviia r<-k]amivalnl»tiisia varu-ii.

koilta iltasin ja yöllä koetetaan kiinnittää kadulla

kulkijain liuomicta huvittelu- t. myyntipaikkoi-

hin ja -tuotteisiin y. m.: on etenkin .\meriikassa

tullut ylei.^H-sti käytäntöön. Yksinkertaisimpia

r. -keinoja ovat esim. voimakkaat kaarilamput, joi-

den valolla on tavallise-ta poikki-ava väri, tahi

tiheiHiin riveihin rakennusten rajapiirteitä pitkin

OMTtetut pienei hehkulamput. Suurempaa huo
miota herättävät sähkövalon avulla loistaviksi

tehdyt kirjoitukxet. etenkin kun käytetään väril-

lintä valoa sekä valaistukHen vaihettelua il.sotoi-

mivien lampuniytytliijäin 1. yhdistysl.iitt<-iden

vUlitj-kHellä. .Silloin annetaan esim. r. kirjoituk-

MKoa kirjainten »yttvä t. sammua vksitcllen tahi

kaikki yhtaikaa vissin määräajan kuluttua.

YhdittystkoneistoHsa on yleineHti pääosana sähkö-

moottori, joka näkkirnuvin t. hammnsratasväli-

lykHen avulla pyörittää lamppujen t. lamppu-

ryhmien luvuu mukaan moniosaiseksi lovitettua

telaa t. pyöriä. Telan sivulla on vastaava luku
johtoharjoja. jotka pyöriunän aikana aina niiiärä-

ajalla yhdistävät ja katkaisevat sähkövirran eri

kirjainten lampuista. Tällainen sähkömonttori

kuluttaa ainoastaan noin '/jo-Vso hevosvoimaiv.

Samautai)a isillä yhdistelykoneistoilla voidaan
saada aikaan myös vilkuttavia tähtiä, iskeviä

salanu itu. kiemurtelevia käärmeliikki'itä y. m.
pyöriviä kuvioita. 1, //.

Rekognitsioni (lat. r(fOiiiii'lio). tuinuistami-

nen. K. ni a k s u, vuorileollisuuslaitosteii tar-

peeksi säädetyn metsänot to oikeuden vuotuinen
korvaussunnna, joka meni kruunulle in rcrogni-

tioium domiiiii, s. o., kruunun omistusoikeuden
tunnustamiseksi 1. siis vuokramaksun». Kun val-

tion metsiä ei entisaikoina osattu käyttää tuloja

tuottavalla tavalla, koetettiin niistä saada edes

jotain hyötyä pitäniällii niitä sysimetsinä teolli-

suuslaitok.sille. V:u 1851 metsäasetuksessa rajoi-

tettiin vuckra-ajan pituutta, ja kun nu-tsähalli-

tus perustettiin (1859), kävi r.metsien säilyttä-

minen tarpeettomaksi. V:n 188G motsiilain 15 § :n

nuikaan on kuitenkin sysiensaantioikeus jiysytet-

tävä niillä laitoksilla, jotka sitä siihen asti olivat

nauttineet. El. Ä.
Bekognoseerata dat. rvco(ino'scere = jiilleeii

tuntea), tiedustella, vakoilla, ks. Tiedustelu
t o i m i.

Kekoljeerata (ransk. rcroller)
,
parannella, toi-

vut elia.

Bekommendeerata iransk. rcconuiuuidir, <
lat. rt' = jiilleen, ja cohiwi(»(M'it = uskoa jollekin),

suositella, antaa suositus; ;uitaa postilähetys kir-

joihin nierkitliiväksi (sisäänkirjoitettavaksi) .
—

Keko m m e n d a t s i o n i, suositus.

Kekompensatsioni (ks. Ke ja K o m p e u-

satsiuni). korvaus. — R e k o m p e n s e e-

r a t a. korvata.

Rekonstrueerata (ks. Re ja K o n s t r u e e-

rata). uudelleen muodostaa, suorittaa rekou-

siruktsioni (ks. t.).

Rekonstruktsioni (ks. Re ja K o n s t r u k-

1 sion il. ennalh-en rakentaminen, ennalleen som-

iiiittelu. muinaisuuteen kuuluvan joko kokonaan
lai osittain hävinneen rakennuksen korjaaminen
riihen kuntoon, jossa sen ajatellaan alkuaan
olleen. H. voidaan myös suorittaa [tieuoi-skoossa

tai |)iirtäuiällä.

Rekonvalessentti (ks. R e ja K o n v a 1 e s-

scn>si). sairaudesta toipuva potilas.

Rekonventsionl (lat. rcroiivc'ntio), vastahaaste.

K o r u ni r e e o n v e n t i o n i s, se tuomioistuin,

joka on pätevä käsittelemään jonkin riita- tai

rikosjutun yliteydessä annettua va.slahaastetta

(Oikeudenkäymiskaari 10: 1, 24). siiännöllisessä

lapaiiks(-ssa se oikeus, jossa alkuperäinen oikeus-

juttu on vireillä, ks. Oikeuspaikka.
ia. K.

Rekordi lennl. rtrnrd), ennätys.

Rekreatsioni (lat. rccreä' tiö = toipiiiiiiiieri, elpy-

minen. < rc = jälleen, ja ccraVc = Incula) , virkis-

tys, huvitus.

Rekryytti (ransk. re.crue < rc(,Toi/;r = kasvaa
undelleeni. asevelvollinen, joka kutsunnan jälkeen

ei vielä ole vakinaisesti astunut riveihin.

Rektangeli (lat. rcB/ns = suora, ja aiujulus

-

kulni.i I ks. .'s II o r il k a i d e.

Rektapaperi (lat. rcc<fl = suoraa tietii), arvo-
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paperi, joku on asetettu määrätyn henkilön ni-

melle, ja jota tämä ei voi siirtää toiselle niin

että se oikeiKiellisesti sitoisi velallisen (vasta-

kohta : lialtiapaprril.

Rektascensioni ks. T ä li t i t i e t e e 1 li s e t

k o'o r (1 i II a a t i t.

Rektifikatsioni ilat. rcc/KS = suora, ja facere

=telidä). kiiyrän viivan pituuden miiäräumineu

;

uudestaan tislaaminen. — Uektifiseerata,
määrätä kävrän viivan pituus ; uudelleen tislata.

Rekviemi ks. R e q u i e m.

Rekvireerata (lat. ret/HiVcrc = etsiä, pyytää),

tilata. — R e k V i s i t s i o n i, tilaus (vrt.

P a k k o t i 1 a u s)

.

Rekvisita (lat. reguisVta). tarpeellinen asia,

tarpeet.

Rekyli iransk. rcciil). ampuma-aseen ponnah-
dus taaksepäin laukaistaessa, ks. Lavetti ja

H y il r a u 1 i n e n jarru.
Relander [o'-!, Kaarle Konrad ks.

R e i 1 o \\' a a r a. K. K.
Relandersgrund /-'('-/. matalikko Pohjanlah-

dessa Rauman edustalla. Matalikolla on saman-
niminen majakkalaiva: se sijaitsee n. 20 km Rau-
man kaupungista länteen: näyttää vaihtuvaa pu-

naista valoa, jonka kork. vedenpinnasta 8.a m;
sumumerkin antamista varten ilma^iireeni. Rak.
1888 86,042 mk:n kustannuksella. — Meteorolo-

ginen ja liydrografinen asema. L. H-nen.
Relateerata (ransk. relatrr. < lat. reUi'tus

-

kerrottu I. kertoa, tehdä selkoa.

Relatiivinen dat. rrhVium < re/ecre = viedä

takaisin, tuoda jonnekin, a.settaa yhteen jonkin
kanssa), suliteellinen. R. ominaisuus, ajatusmää-
räys, käsite on sellainen, joka voidaan omistaa
jollekin asialle ainoastaan sen ollessa määrätyissä
oloissa 1. määrätyissä suhteissa toisiin a.sioihin

tai verrattaessa sitä toisiin esineisiin tai käsit-

teihin. Vastakohta absoluuttinen, ehdoton.

Relatiivinen pronomini 1. relatiivipro-
nomini, t a k a k o h t a i n e n a s e m o ks.

P r o n c m i u i.

Relativismi (ks. R e I a t i i v i n e ni. Tieto-
opillinen r. on se mielipide, että kaikki tie-

dot, joita ihminen voi .saavuttaa, ilmaisevat vain

olioiden suhteellisia ominaisuuksia, s. o.

miten oliot ilmenevät ja vaikuttavat ollessaan

määrätyissä suhteissa toisiin esineisiin. Sen mu-
kaan ihminen ei voi saavuttaa mitään absoluut-

tista tietoa, joka ilmoittaisi, mitä olevainen it-

sessään on, katsomatta sen suhteisiin muuhun ole-

vaiseen. — Ee tiilinen r. väittää, ettei ole

mitään yleispäteviä siveellisiä peruslakeja, vaan
ihmisten käsitykset hyvästä ja pahasta vaihtele-

vat, riippuen moninaisista seikoista, niinkuin

kunkin ajan ja kansan tavoista, saadusta kasva-

tuksesta j. M. e. A. Gr.

Relativiteetti, relatiivisuus, ks. Relatiivi-
nen.

Relatsioni (lat. rehVtiö). kertomus, selostus;

suhde, tuttavuus.

Relegatsioni dat. re?("gö7io = karkoitus), ku-

rinpidollinen rangaistus (koulussa, yliopistossa),

joka sisältää oppilaan karkoittamisen (joko jok-

sikin ajaksi tai ainaiseksi) oppilaitoksesta, vrt.

Koulurangaistukset.
Relegeerata (lat. reJvgiVre). karkoittaa oppi-

las oppilaitoksesta, ks. Relegatsioni.
Relevanssi (saks. Kelcvanz, ransk. relever =

Ö4' VI!. Painettu =' j 15.

kiinnittää huomioon, panna painoa) , vaikutta-
vuus, piitevyys. — Relevantti (asiaan)

vaikuttava.

Releve /ijtvff (ransk.), makuhermoja ärsyt-

tävä väliruoka.

Reliefi (ransk. relief, < lat. >c/<vä're = nostaa,

kohottaa jälleen), koho- 1. korkokuva (ks. t.)

:

kuvannolli.sesti: suurempi huomio, suurempi sil-

ntääupistäväisyys. Jos kuvaesitykset tai koris-

teet kohoavat pohjapinnasta ainoastaan vähässä
määrin, on r:n nimenä niatala-r. (it. basso
rilicvo, ransk. bas-relief, saks. Flachrelief) ; kun
ne kohoavat n. puoleen kokoonsa, syntyy
korkea-r. (it. aito rUicvo, ransk. haut-reiicf,

saks, Ilovhrcliej) ja kun kohoaminen on edellä-

mainittujen lajien keskivälillä, käj-tetään nimi-
tystä p u o 1 i-r. (it. mezzo rilievo, ransk. demi-
relief). Varsinkin egypt. taiteessa tavataan mata-
lan r:n kaltainen muoto, tunnettu nimellä k o i 1-

ana, glyli (ransk. relief en creux). mi.s.sä sy-

vennetyt ääriviivat ympäröivät kuvia, joiden pinta
on taustan 1. pohjapinnan tasalla. Antiikin tai-

teessa ja myöhemminkin esiintyy myös r.-kuvia,

jotka enemmän tai vähemmin irrallisina ja va-

paasti kohoavat täydessä ko'ossaan pohjapin-

nasta.

Reliefikartta (ks. Reliefi) ks. Korko-
kartta.
Reliefikone (ks. Reliefi), koje eli laite,

jolla korkokuvia jäljennetään: käytetty varsin-

kin ivaski- ja kivi) piirroksia varten esim.

kuvallisia arvopapereita painettaessa. R:n keksi

Pariisissa n. 1830 ransk. A. CoUas. jonka mukaan
tätä jäljentämistapaa on myös sanottu Collas-

maneeriksi. Nyk. r:n käytön on suurimmaksi
osaksi syrjäyttänyt fotomekaaninen painomene-
telmä iks. t.).

Religio f-!i'giö] (lat.). uskonto (ks. t.).

Religiositeetti (ks. Religio), uskonnolli-

suus, hur.skaus. vrt. Jumalanpelko.
Reliikki dat. iTZr^HK? = jäännökset), pyhäin-

jäännös.

Relikti dat. reli'ctum), jäännö.s. jäte. Biol.

Kasvi t. eläin jätteenä varhaisemmilta ajoilta

varsinaisen levenemi-salueensa ulkopuolella, usein

aivan vieraassa ja luonnonsuhteiltaankin lajin

tavallisesta ympäristöstä poikkeavassa seudussa.

Oikeastaiin voidaan r:nä pitää jokaista kasvia t.

eläintä, joka jollakin rajoitetulla alueella on

.syystä tai toisesta, esim. viljelyksen leviämisen

vuoksi häviämäisillään t. ainakin eristettynä.

Yleensä nimitys kuitenkin rajoitetaan tarkoitta-

maan muotoja, joiden nykyiseen r.-luonteeseen

jollakin paikkakunnalla ovat .syynä suuremmat
ilmastolliset t. geologiset muutokset. Pohjoisella

pallonpuoliskolla on erityisesti jääkausi ollut

tällainen syy. Ilmaston kylmetessä ja jäänreu-

nan siirtyessä etelämmäksi tapahtui va-staavia

siirtymisiä myös eläimistössä ja kasvistossa (ks.

Jääkausi). Esim. Keski-Euroopassa vallitsi-

vat siten aikoinaan pohjois-eurooppalaiset, osit-

tain arktiset muodot. Ilmaston lämmitessä ja

jäänreunan siirtyessä taas takaisinpäin k!Vsvi.sto

ja eläimistö seurasi mukana lämpimämmän il-

maston muotojen tieltä. Muutamin paikoin poh-

joiset lajit kuitenkin saattoivat säilyä, ennen

kaikkea oli näin laita tarpeeksi korkealla vuoris-

toissa. Täten lienee selitettävissä, että m. m.

Alpeilla ja Pyreneillä vielä asustavat tavallinen
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jfcniks^mme fLcput timxdua i sekä kiiruiia | i.a-

,., ... , ttiL.-,. < Ki"«ki- ja EtelUEuriKipan vuoris-

-sa on myös sfiilyiiyt liikuisiu

^ i, esim. lupiuvuokko (Ihyus

oeloptlaia}. Lapio kohokki (Silcne acaulisl.

verkkoleUtinen pnhi dali-i reticulata), jotkut

kivirikko- o Uijit y. m. Sitmoiu on

esim. Pohjoi- - -uoperKisillä ja siis luon-

teeltaan kyhnilU k.a.svupiiikoilla säilynyt koko

joukko oikeastaan |>ohji.>isenipiu kasveja. Niinpil

m. m. nurmitalar i Folugontim viriixirf) ja muu-
rain (Kiibu$ chaniitmorusi katsotaan siellä

r riksi. Myös meren ja maan korkeuden vaihte-

luiden synnyttämiä r :ejä tunnetaan eri tahoilta

maapalloa. Voipa puhua kokonaisista r. -eläimis-

töistäkin — paras esimerkki tässä suhteessa on

Austraalian alkuperäinen eläimistö (ks. A u s-

traalia ja P u s s i e 1 ä i m e t). Kuusaasti

vesieläin-r :ejä tavataan nykyään etenkin isoissa

ja syvisjtä järvis.sä. seuduilla, jotka meri enmii

on peittänyt. Itämeren alueella ne (lolveutuni'-

vat jääkauden jälkeisen, m. m. suurimman o>aii

Suomea peittäneen Yoldia-meren ajoilta. Meillä

tällaisia r :ejä ovat m. m. Saimaan ja Laatokan

kiehkuraishylje tHhoca fa-tiila. vrt. Hylkeet).
Saimaan ja Päijänteen vesistöissä sekä Laato-

kansa tavattu, saneen surkastunut nierihärkä

iColtus quadricornin/. siiroihin kuuluva meren-

rannikoillamme yleinen kilkki (Idothea cntomoni
Laatokassa, katkalajit Gammarncantlitis lorica-

tut ja Pallasitlla qtiadrisfiinusa. kilpiäyriäisiin

(ks. t.» kuuluva ilusis relicta sekä suuremmissa
jlrrissämme laajalti levinnyt planktonäyriäinen,

hankajalkainen Ltmnocalanus macniriis. — Mo-

nesti on vesieläimistä kuitenkin vaikea päättää,

onko kysymyksessä todellinen r., vai muoto, joka

vähitellen on siirtynyt merestä suolattomaan ve-

teen. /. V-»-

Beliktijarvi ks. Järvi.
Reliktikasvit ja -eläimet ks. Relikti.
Selikvaario (ks. Reliikki), pyhäinjäänuös-

len -ailiu.

B«manenttimagnetisnii I. magnetismi-
jäte ks. M a ^' n e e t t i.

Semarkabeli (ransk. remarquablc) , merkille

pantava, merkillinen.

Bembrandt, oik. R. Ilarmensz van Rijn
I ItiiifiOfii. holl. taidemaalari ja radeeraaja; synt.

varakkaan myllärin poikana 1.5 p. heinäk. 1606

I>eideni.4sä, jonka yliopistossa bän lyhyen aikaa

opiskeli ja jo-ssa hän oli 3 vuotta maalari J. van

.Swanenl)ur;.'hin oppilaana. R:n toisena, niin-

ikään Italian taiteen vaikutuksenalaisena opetta-

jana oli Am.>*terdamissa 7*ieter Lastman (ks. t.).

Verrattomasti enemmän kuin opettajiltaan R. tä-

män jälkeen Leidenissä oppi taiteensa ominpäin,

omien luonnontutkimustensa perusteella. Hänen
vanhimmat vuosiluvulla merkityt taulunsa ovat

v:lta 1027. kuten esim. pienikokoinen ja erittäin

tarkkapiirteisesti maalattu ..Paavali vankilassa"

l.StuttpartiKsa), joka jo ilmaisee sitä valovaiku

tucten harraNtUhta. m<kä oli tunnusomaisinta koko
hänen taiteelleen ja teki hänestä suurimman mes-

tarin hämyvalon e-ittämisessä. R:n maine, var-

sinkin muotokuvaajana, kasvoi niin nopeasti,

että hän 16rM muutti Arn-terdurniin ja oli siellä

10 seur. v. aikansa suosituin maalari. Tältä kau-

delta kuuluu hänen pääteoMtensa joukkoon ,,Toht.

Tulpin anatomialuento" (16.32, HaagisHa), jossa

„Rpinbrandt ja Saskia". Dresd(>nin ^alleriassA.

elävilsti. yhtenäisesti sommitellulla ryhmällä on

realistisesti kertova luonne, niinkuin R:u useim-

milla tämiin ajan muotokuvilla, joista vielä mai-

nittakoon ..Laivanrakentaja ja hänen puolisonsa"

(t633, Lontoon Buekingham Palacessa). — R.

meni 1634 naimisiin varakkaasta ja arvossapide-

tystä kodista olevan Saskia van Uylenburghin
kanssa. Lähinnä seuraavat vuodet olivat hänen
onnellisimpiaan. jolloin hän ansaitsi hyvin,

hankki itselleen melkoisia taidekokoelmia ja

osti 1639 oman talon. Tätä aikaa kuvaa taulu

..R. ja Sa.skia" (1636-37. Dresdenissä), joka liit-

tyy hänen lukuisiin sukulaisistaan ja etenkin

itsestään tekemiinsä muotokuviin. Hänen teoksensa

alkavat nyt osoittaa vaihtelevampia, mielikuvi-

tuksellisempia puolia, voimakkaampaa maalauk-
sellista sävyä ja rohkeata persoonallista käsitystä,

mistä ovat näytteinä ..Mennoniittisaarnaaja

Ansloo" (1641. Berliinin Kaiser-Friedrich mu-
seossa) ja ennen kaikkea n. s. ,, Yövartio" (1642,

.\msterdamin Hijksmu.seumissa), joka esittää Clo-

venier-ampujakuntaa lähdössä liikkeelle maja-
paikastaan. Tä.s.sä kuuluisimmassa, suuren suu-

ressa taulussaan hän on täydellisesti luopunut

tavanomaisesta ampujakuntien muotokuvamai-
se.sta esittämisestä ja luonut haaveelli.scn päivän-

valon ja hämärän kuvauksen, joka on suoritettu

harvinaisella maalauksellisella voimalla ja etu-

alassa olevien henkilöiden hämmästyttävän var-

malla plasf illisuudella. Tilaajiensa ja yleensä ai-

kalaisten suosiota tämä taulu, joka nyt on ylei-

sön suurimpana vetovoimana Rijksmuseumissa, ei

saavuttanut, ja kun R:n puoli.so kuolee taulun

valmistumisvuonna. tapalituu taiteilijan ulkonai-

sessa elämässä käänne huonompaan päin. Hänen
taloudellinen asemansa heikkenee, niin että hän,

tehtyään vararikon IO.tö, elää loppuikänsä san-

gen vaatimattomissa oloissa. Mutta hänen tai-

teensa syventyy syventymistään. Seuraavissa raa-

matullisissa kuvissaan (esim. ,,Pyhä perhe", ks.

liitekuvaa Maalaustaide TL ja ..Kristus

Emmauksessa", 1648, Kööpenhaminan valtion-



1701 Remburssi—Remis 1702

imiseossii) hän osoittaa ennen tiinteniatouta sic-

liikkaisuutta ja niin suurta inliiinillisen tunteen

lämpöä ja luonnollisuutta, että Ria on sanottu
protestanttisen maailman etevimmäksi uskounol-

lisekt<i maalariksi. Uiinen ailiepiiriinsä. johon
kuuluvat mytologiset esitykset (esim. humoristi-

nen „Ganyniedes", 1635, Dresdenissä), alastoman
kuvaukset (esim. ,,Saara odottamassa Tobinsta",

myös ..Danae"kuvan nimellä tunnettu, KiiUi. Pie-

tarin Fremitaasissa), laatukuvat ja stilleben-tau-

lut, tulee nyt lisää muutamia hänen parhaimpia
maisemiaan, kuten kuuluisa kuva ..Vanha vuori-

linna" (Kasselissa), sekä muotokuvia, kuten

..Nicolaus Bruyningh" (Ka.sselissa) ja „Jan
Six" (Amsterdamissa), jotka ilmaisevat hä-

nelle ominaista „kultasävyä" ja sitä monumen-
taalista käsitystapaa ja leveätä siveltimenkäyt-

töä, mikä näky,v hänen töissään varsinkin jäl-

keen vuoden 1656. Näihin aikoihin hoitaa R:n
taloutta maalaistyttö Hendrikje Stoffels. jonka

kanssa hän eli vapaassa suhteessa ja joka, sa-

moinkuin Saskian ja E:n poika Titus. on hänen
viimeisten vaikeiden vuosiensa tukena. Muoto-
kuvat heistä molemmista (esim. Hendrikjestä n.

v:Ita 1658, Berliinissä) ja taiteilijasta itsestään

(esim. v:n 1663 vaiheilta, omist. lordi Iveagh,

Lontoossa) ovat hänen mestarillisimpia maalauk-

siaan. Viime kauden pääteoksista ovat vielä mai-

nittavat: ,,Jaakob siunaa pojanpoikiaan" (1656,

Kasselissa), ,,Toht. De,ymanin anatomia" (1656,

tähteenä ruumiin lyhennyskuva, Amsterdamissa),

Amsterdamin raatihuoneeseen tilatun seinämaa-

lauksen katkelma ,,Claudius Civiliksen sala-

liitto" (1661, Tukholman kansallismuseossa),

...Tuutalaismorsian" (n. 1668, Amsterdamissa) ja

samanaikuinen ..Perhekuva" (Braunsohweigissa)

sekä' ylinnä muista verankutoja-ammattikunnan

esimiehiä esittävä „StaaImeesters" (1661. Rijks-

miiseumissa). joka R:n viimeinen ryhmämuoto-
kuva-tilaus on luontevassa vaikutuksessaan niin

yksinkertainen ja suurenmoinen, väritykseltään

niin eheä, varma ja lämmin, että se edustaa

huippukohtia kaikkien aikojen nmotokuvamaa-
lauksessa. — R:n maalauksia, joista muotokuvat

ja uskonnolliset taulut ovat laatuunsa ja luku-

määräänsä katsoen huomattavimpia, tunnetaan

nyk. yhteensä n. 600. Lukuisimmin niitä on Eng-

lannissa. Saksassa. Ranskassa ja Venäjällä, jossa

Pietarin Eremitaasi sisältää maailman suurimman

H.-kokoelman (yli 40 taulua)

.

Radeeraajana R. kohoaa yhtä korkealle kuin

maalarina. Jo I;eidenin ajoilta ovat hänen ensi-

Staalraeeslers". Amsterdamin Kijksmuseumissa.

maiset radeerauk.sensa. joita hän sitten liipi koko

elämänsä on tehnyt enimmäkseen maalaukselli-

seen tapaan, usein vain luonnosmaisesti käsitel-

len, mutta mestarillisesti halliten tekniikkaansa.

Näiden lähemmäs 300;aan nousevien kuvien aihe-

piiri on niiltoi yhtä rikas kuin R:n maalausten-

kin. Mainittakoon niistä tässä vain esim. Ra-

faelin Baldassare Castiglionen mukaan tehty tai-

teilijan oma kuva (v:lta 1639), mahtava tasanko-

maisenui, joka esittää kolmea iiuutji (1648). mitä

syvimmän uskonnollisen hartauden ja elämiin

kuvaus ..Hundertgoldenblatt" (Kristus parantaa

sairaita, n. 1650) ja haaveraainen „Faust"

(n. 1052). — Täydentävän kuvan R:n taiteilija-

luonteesta antavat myös monel sadat säilyneet

käsipiirustukset, joissa viivojen käyttö on sa-

massa määrin niukka kuin ilmehikäs ja sattuva.

R :n vaikutus maansa taiteeseen oli hänen ensi

tuotantokaudellaan kovin suuri, niinkuin hänen

lukuisat oppilaansa ja jäljittelijänsä osoittavat.

Hänen viimeisen, parhaimman tuotantokaiitensa

teoksia ei hänen oma aikansa käsittänyt, ja kun

hän lokak. 4 p. 166!) kuoli, olivat hänen kansa-

laisensa melkein unohtaneet hänet. Lakkaamatta

on hänen maineensa kasvanut. Nykyaika katsoo

R:n kuuluvaksi taiteen harvoihin yleismaailmal-

lisiin suurmiehiin. puhtaasti maalauksellisen kä-

sityksen uranuurtajiin. Hän ei ainoastaan anna

HoUannin taiteelle 1600-Iuvulla sitä arvosijjia,

minkä se taiteen historiassa on saavuttanut,

vaan hän on mitä itsenäisimpänä. syvämielisim-

pänä taiteilijapersoonallisuutena germaanilaisen

rodun suurin maalarinero. värirunoilija, jonka

runollisuus on ..inhimillisesti syventyneen myötä-

tunnon käsitystä elämän vaiheista ja valohämyn

mahtavaa tenhovoimaa". — [Laajasta R. -kirjalli-

suudesta mainittakoon: D. Rovinski, ,.L'oeuvre

gravö de R." (1890). W. v. Seidlitz. ..R:s Radie-

rungen" (1894) ja ..Kritisches Verzeichnis der

Radierungen R :s" (1896), E. Michel, ,.R.. sa vie.

son oeuvre et son temps" (1893). K. Neumann,

„R." (1902). Valentiner. „R. und seine Umge-

bung" (1905). W. Bode. .,R.. beschreibendes Ver-

zeichnis seiner Gemälde" (1897-1906) ja ..R. und

seine Zeitgenossen" (1906), J. Kruse. ..R.. hans

konst och lif" (1907), K. Mad.sen, ,.Billeder af

R. og hans elever i den kgl. malerisamling"

(1911).] E. R-r.

Kemburssi (ransk. rcmboursement, it. rim-

borso), takaisinmaksaminen, suoritettujen kus-

tannusten korvaus; kate. — Remburssi-
luotto ks. Pankki, palsta 175.

Remedium [-me'-], (lal.), parannuskeino; lain

sallima poikkeus rahan oikeasta painosta ja me-

talliarvosta.

Remigius [-'»i'-]. Reimsin arkkipiispa, ks.

K I o (1 v i ;:.

Remington, Ph ilo (1816-89), amer. tek-

nikko, kivääritehtaan johtaja, tunnettu keksimäs-

tään, meilläkin hyvin tunnetusta kivääristä sekä

kirjoituskoneesta.

Reminiscere /->i''-/ (lat.). toisen paastosun-

nuntain lat. nimi, johtuva asianomaisen messun

alkusanoista (Ps. 206). ks. Kirkkovuosi.
E. K-a.

Reminissenssi (ransk. retniniscense, < lat.

rewint'.9ci = muistaa), muisto, jälkimuisto. vaiku-

telma.

Remis l-mi'] (ransk. < remcHrr = lykätä, luo-
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piiai. Mtkki|>pU. joku jiiii ri\tknist>iiuitta. kuu
kunil*ikiiaii <ri voi Mtnda loista matiksi.

Bemissl «lat. rtmi'((rrr = Uiliettiiii tiikaisin).

..takaioiuliilietys"; riiliuu. asiakirjain y. m. liilie-

ty>, lälicle. — U e Ml i s s i k e s k u s t e 1 u. eväs-

tyski^kiisirlu. liiliptfkeskustt-lu (ks. t.K

Kemissiom ilat. rfmi'ssiu < rimi'tlrre =

litlirtt;ui takaisilla palautus; iiiyöuiiytys. Vip-

\<n\u\>.

R«mitte«rata >lat. nmtUlere). palauttaa;

litli<-ltaa iiiaksii saadusta tavarasta.

Bemittentti ilat. rrmi'tlriis < ncinfierc =

lihettää takai-ini. raliaiiliiliettiijil ; vekspliusiuijiu

Bemittenttikuume ks. K u u m e.

Bemonstrantit ks. A r m i n i a a n i t.

Remonteerata iransk. rcnioNfrr = varustaa),

uudflltfii \aru~taa. korjata, puntia kuntoon,
uudir^tau; hankkia hevosia armeiiia varten.

Bemontteri irausk. rcmontoir). kelloon tehty

vetolaite. ji lla se voidaan vetää tarvit.semntUi

käyttää avainta. l'-o P-o.

Bemontti <runsk. rcmunlc < rpmo» f».r = varus-

taa!, korjaus, uudistiistyu: järjestetty toiminta
hevosten hankkimiseksi ratsu- ja tykkiväkeii

varten. Vuosittain hyljätään 9-10% arnieian

hevosista, mitkä tietenkin on korvattava uusilla.

Tavallisesti hevoset hankitaan aivan nuorina.

Hankinnan suorittaa r.-V emissioni ja hevo-

set elätetäiin ja harjoitetaan r.-v a r a s t o i s s a.

joissa ne pidetään n. 4 '/:-.'> v:n ikään, minkä
jälkeen ne «iirretiiän armeiaan. il. r. II.

Bcmscheid l-mil], kaupunki I,ä!isi-.'^aksiussa.

Reinin ma.ik Iin niussa. Dilsselilorfin halli tiisalueessa,

Reinin oik. puolella. Uiihrin teollisuusalueella.

rautateitten risteyksessä; 72.1.'i9 as. (1910). joista

n. •/« katolisia. — Goottihiistyylinen luterilainen

kirkko. Reaalikoulu. reaaliliikiii. rauta- ja teriLs-

tavarateollisuii>koulii, —
^ Ilarjoifetaan suurta

rauta- ja terii-tavarateollisiiiitla ivalmisteet tun-

nettuja Rrmnhtxdrr Arlikel nimellä); tuotteilla

kiiydäiin huomattavaa kauppaa. — R:n teollisuu-

den f»-riistivat Ranskasta tulleet hupenotit.

E. E. K.

Bemsen, Ira (s. 1846), amer. kemisti, pro-

fessorina Bnlf imoressa, on enimmin tunnettu
monelle kielelle käännetyistä oppikirjoistaan.

joista ,,Introdtietion to the study of Chemistry"
oa ilmestynyt suomeksi f!. Kompan toiniittamaiia

ja mukailemana (..Kpäorpaninen kemia aloittele-

ville". I90fl; 2:neii pain. 191.11. Kdr. Ilj.

Bemus k-. R o m u I u h.

B^mtisat l-myzii'j. 1. Claire Elisabeth
Jeanne de R., omaa sukua Oravier de
V e r )j e n n e « (178Ö-1821), ransk. kirjailija;

oli 180214 keisarinna .Josepliinen hovinaisena;
hänen muistelmansa ..M<''moires" (1879-80) on
tärkeä Najioleon I:n historian lähde.

2. Charles K r a n f- o i s Marie de R.,

kreivi (1797-187.'>i. e<lelli»en poika, valtiomies ja

filoeofinen kirjailija, otti moiiipiioliseHti osaa
valtiolliseen elämään 18.'t0-.')2. Oiiizot'n ja sittem-

min Thier«'in ystävänä ja hengenheimolaisena,
ollen 1840 mininterinä. Palasi valtiolliseen elit-

mäiin 1871. oli uudelleen ministerinä 1871-73.

On jiilkaiH»iit lukuisia teoksin, jotka käsittelevät

filos^ifian historiaa tahi pohtivat filosofisia ja

divi^tyskysymyksiä Coiisinin perustaman spiritua-

listisen ja valtiollise^ti liberaalisen oppikiinnan
henkeen, m. m. tutkimuksia AI>i'-lardiHta. Anselm

ranlerbiiryhiisesta ja Kr. liacoiiista yiiiiii teokset

..l'olitiqiie liU^rale" (ISliO) ja ..IMiilo.sophie reli-

jjieuse. De la thfologie nnturelle en Krauce et

en .\ngleterre" (1804). .1. Cr.

Ben l-f] (lal., nion. rfne.t). nuiiiiiaiiKMi, ks.

M u II u a i s e t.

B«nnn /iMiä'/, .loseph Ernest tl82S-92),

ransk. teologi, historioitsija ja filosofi, syntynyt
Treperissii, Rretaf;ues.-;a, Harjoittaessaan opin-

toja Pariisissa !St, Sulpieeii pappisseniiniuirissa

hän tutustui Bauriii (ks. t.) edusfaniaan U:n T:n
kritiikkiin sekä Kantin ja Ilej;eliu teoksiin.

Epäilykset ja ajan vallankiinuiukselliiuMi henki
pakottivat hänet 1848 liiopuinaaii pai>pisurasta.

Suoritettuaan tutkintoja yliopistossa liiiii antau-
tui tieteelliseen työhön tutkien kielen syntyä
i..l/oritriiie du lan^'af;e", 1S.")S| .sekä .\verroek.sen

(ks. t.) filosofiaa (..L'averroTsiiu>". 1800). V. 1800
R. teki tutkimusmatkan Palestiinaan, lähinnä
Foinikiaan. Tällöin hänessä heräsi ajatus kir-

joittaa ...leesiik.sen elämil" ^..^M vie de J<5sus",

18(i:!). Jeesuksen hän uskonnollista tunnetta
loukkaavasti kuvaa romanttiseksi sankariksi.

Kuvaus, jonka nuuKiollisia ansioita on pai-

kallis-itäniaalainen viiritys, on tieteellisessä

suhteessa hatara perustuen suuressa määrässä
iiiielikuvituk.<een ja mielivaltaisiin otaksumi-
siin, jotka esitetään tosia.sioina. R. jäi Jeesuk-
sen elämän kirjoittajana tieteellisessä vakavuu-
dessa edeltäjiistiUin ja lien<.'eiiheiniolni.sestaan

D. E. Straussi.sta jäljelle, mutta saavutti yhtä
kaikki maailmanmaineen. ..Jeesuksen elämä"
muodosti ensimäiseii osan kiislinu.skon syntyä
käsitteleviistä sarjateok.sesta (..llistoire des ori-

jrines du christianisme"), jonka huomattavimpia
osia ovat , ..Apostolit". ..Paavali" ja „Markus
Aurelius". Teoksen kirjallis-esteettinen arvo on
suuri, tieteellinen väliäinen. Samaa on sanottava

loistavasti kirjoitetusta ..TIistoire du peuple

d'Israer' (1887-0:i|. R. on loistavatyyliiien kauno-
kirjailija ja filosofi; myiiskin aikansa poliittisiin

rientoihin hän otti vilkkaasti osaa. Kirja.ssaan

.,L'avonir de la seienee", joka kirjoitettiin jo

1848, muttji ilmestyi vasta 1890, R, esittiiä lempi-

iuitetta;in tieteestji iliniiskiinnan onnen tuojana;

hän erottaa iliniisknnnan kehityksessä kolme
ajanjak.soa. uskonnon, metafysiikan ja tieteen,

ja uskoo, että tieteen aikakauden koittaessa kan-

sat saavat .sen tyydytyksen, jota uskonto ja

kirkko eivät ole voineet hankkia. ISOOluvuii

lopulla R. harrasti Ranskan ja .Saksan lähentä-

mistii toivoen perin.aanilaisen tieteellisen henpen
vaikuttavan uudistavasti R.inskan siveelliseen ja

henkiseen elämään. Mutta näistil liaaveistA teki

lopun saks.-ransk. sota. Elämän kokemukset antoi-

vat monta muuta kovaa kolausta R:ii pintapuoli-

sen optimismin luomille unelmille. Hän joutui

maailmaiikatsonuiksessaan yhä eiieiniiiiiii skepti-

sismin valtaan, mutta hänestil tuli liyviiiilahtoi-

nen skeptikko, joka leppeiisti katseli ihmisiä ja

elämää valmiina ymmärtiimään kaikki ja anta-

maan anteeksi kaikki. Sellaisena hiin esiintyy

filosofisissa ilraamoissaan (..Calibnn". 1878,

,.rKau de Jouvenee", 1881, „T,,e PrMre de N«mi",
188.'>. ..TAbessc de Joiinrre", 18861, kootuissa

puheissaan ja kirjoitelmissaan (.,Feuille8 <](•

taehC-s", 1892) sekä vieliättävissä ..Ijapsiiiiden- ja

nuoruudenmuistoissaan" (..Souvenirs d'enfance

el de jeunesse", 1883). Kaunokirjallisten harras-
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tusteiisa ohessa hän elämiinsä loppiuin asti jatkoi

tiet«>llist;i työtä ja hoiti opettajatoiiitaan. R. nimi-

tettiin 1857 heprean kielen l)rofessoriksi CollOge

de Franceen, erotettiin virastaan 18t)4 ja sai sen

takaisin 1871. (E. Platzlioft". ..Ernest Renan"
(1900), M. Millioud, ..La Keligion de Renan"

(1891).J Ar. II.

Benata l-nii'-]. Ferraran herttuatar 1 1.510-75).

Ranskan kuninkaan Ludvig XIImi tytär, Fer-

raran herttuan Herkules II d'Esten puoliso.

Hiinen hovinsa oli turvapaikkana useille Rans-
kassa vainotuille uskonpuhdistuksen esitaisteli-

joille, kunnes lierttua 1536 karkoitti kaikki suo-

jatit hänen liiheisyydestääu ; puolisonsa kuoltua

(1539| häu palasi Ranskaan ja tunnustautui jul-

kisesti reformeerattuun oppiin. [Fontana. ..Renata

di Francia duchessa di Ferrara" (1889). Rodoca-

uachi. ..Ren^e de France" (189G).] _4. J. Pii.

Benaud franö'}. Achilles (1820-84). sveits.-

saks. oikeusoppinut, synt. Lausannessa, tuli 1852

professoriksi Heidelbergiin; julkaissut joukon
teoksia yksityisoikeuden ja siviiliprosessin alalta,

kuten ..Recht der Aktieugesellscliaften" (1875).

„Lehrbuch des Zivilprozessrechts" (1873) v. m.
r'. e.

Renault /ra/iö'/. Louis (s. 1843). ransk.

oikeuscppiuut ja valtiomies. v:sta 1873 kansain-

välisen oikeuden professori Pariisin yliopistossa.

EdustAiuu Ranskaa m. m. molemmissa Haagin
rauhankonferensseissa sekä Lontoon merisota-

oikeuskonferenssissa 1908-09. Ranskan ulkoasiain-

ministeriön pysyväinen oikeustieteellinen avus-

taja. Toiminut useiden kansainvälisten välitys-

oikeuksien jäsenenä ja tehnyt itsensä tunnetuksi
etevänä kansainvälisen organisatsionin ja maa-
ilmanrauhanaatteen edistäjänä, minkä johdosta

sai Nobelin rauhanpalkinnon 1907. Institut de

droit internationalin jä.sen. — Julkaissut m. m.
..Introduction ä Tetude du drcit international"

(1879), ..L'CEuvre de la Haye 1899 et 1907"

(1908): julkaisee yhdessä i)escampsin kanssa
..Recueil international des traites du vingtieme
siecle" nimistä valticsopimuskokoelmaa. R. E.

Bendez-vous (nldenVj (ran.sk), ,,saap>ikaa"

;

sovittu kohtaus; lemmenkohtaus.
Rendsburg- [-hiirhj], kaupunki Pohjois-Sak-

sassa Slesvigissä Eiderin ja Keisari Wilhelmin
kanavan varrella, ent. Eiderin kanavan lähtö-

kohdassa usean radan ri.steyksesssä ; 17.314 as.

(1910). — R. jakaantuu vanhaankaupunkiiu ja

1700-luvun alkupuolella rakennettuun uuteen-

kaupunkiin. Muutamia kirkkoja, vanha raati-

huone, kaunis kaupunginhalli. Gerhardsbrunnen-
kaivo. Harjoitetaan kemiallista-, rauta-, kangas-,

nahka-, olut-, viina- y. m. teollisuutta. Suuret
salamalaitteet ; kauppa- ja liikenne vilkkaat. —
R. syntyi tan.skalaisten n. 1100 perustaman lin-

nan ympärille. Oli 1290-1459 Holstein-R;n krei-

vien pääpaikkana; oO-vuotisessa sodassa sen val-

loittivat keisarilliset 1627. ruotsalaiset 1643.

Viimemain. piirittivät sitä menestyksettä 1645.

R:ssa tehtiin 1813 aselepo Ruotsin ja Tan.skan

välillä. Tuli 1848 slesvig-holsteinilaisten väli-

aikaisen hallituksen istuimeksi ja maapäivien
kokoontumispaikaksi. V. 1851 tanskalaiset mie-

hittivät linnoituksen ja hävittivät sen seur. v.

(E. E. K.)
Bene I IraiirJ (R e n a t u s) (1409-80). Anjou'n

herttua. Napoli'n ja Jerusalemin nimikuningas,

Lothringenin herttua. Proveneeu kreivi; Napoli'n

kuninkaan Ludvik 11 :n poika, nuorempaa .\njou'u

sukua, peri naimisensa johdo.sta lx>thringenin,

mutta joutui siten riitaisuuksiin ja vihollisensa

Burgundin herttuan vangiksi 1431 sekä vapau-
tettiin vasta 1437 suoritettuaan suuret lunnaat.
V. 1435 hänelle Johanna 11 :n kuoltua joutui

Xapoli'n kruunu, mutta 1442 hänen täytyi jättää
se kilpailijalleen .\ragonian Alfon.solle. R. palasi

Provenceen ja antautui kokonaan kaunotaiteiden
harjoittamiseen, varsinkin muinaisprovencelaisen
runouden elvyttämiseen: hänen runojaan ja muita
kirjoitelmiaan on säilvnvt. [Lecov de la Marche,
..Le roi R."]

' "

'

G. R.

Benegaatti (lat. rc = inidelleen. ja tiegtVre =
kieltiiäi. luopio, isänmaan petturi.

Benes />''] (lat.). munuaiset.
Benesanssi (ran.sk. rcnai.ssu>icc, < lat. rrna'sci

= syntyä uudelleen, elpyä). Italiassa 14:nnen
vuosis. alkupuoliskolla esiin puhjennut ja 15 :nnen
vuosis. keskivaiheilta alkaen yleiseurooppalaiseksi

muuttuva, henki.sen elämän kaikille aloille ulot-

tuva, käänteentekevä virtaus, joka herättäen
uusia ajatustapoja ja luoden uusia muotoja syr-

jäyttää keskiajan elämänkatsomuksen ja sen
muodot. Aikalai.set pitivät r;ia klassillisen (eri-

toten roomalaisen) muinaisuuden eloonheräämi-
senä (it. rinasciniento). Italiassa muinaisaj.an

muistot elivät sitkeimpinä, siellä valtiolliset olot

ja kerjäläismunkkien herättämä uskonnollisuus
tarjosivat parhaat edellytyk.set vapaalle yksilölli-

syydelle, minkä kehittäminen juuri on r:n pää-

tunnusmerkkejä. Bysanttilaisen valtakunnan ku-

kistuttua ja Konstantinopolin jouduttua turkki-

laisten käsiin antiikin kulttuuriaarteiden vaali-

minen ja tutkiminen uudesti elpyneenä jatkuu
Italiassa. Kirjapainotaidon keksiminen, suuret

maantieteelliset löytöretket, jotka valtavasti

avarruttavat ihmisten näköpiiriä, y. m. seikat

antavat vauhtia uudelle liikkeelle. R;n enteitä

näkyy jo varhain 13:nnella vuosLs.. mutta tämä
vuosisata on vielä pääasiassa keskiaikainen:

skolastiikka vallitsee kaikkea ajattelua : Fran-

ciscus Assisilaisen n.skonnollinen individualismi

kuuluu olemukseltaan keskiaikaan. Mutta 13 :s

vuosis. oli r:n tienaidcaisija. Vasta 14:nnellä

vuosis. tapahtuva keskiaikaisista aatteista vapau-

tuvan itsenäisen hengenelämän esiin puhkeami-

nen on r;n alkua. Keskiajan maallisen jumalan-

valtakunnan aatteen sijalle kohoaa kansalliselle

pohjalle perustuvan, kirkollisesta holhouksesta

vapautuneen kulttuurin vaatimius. Kirkollinen

kulttuuri oli latinankielinen. Sen sijalle kohoa-

vat kansalliskirjallisuudet ja kansankieli. Joskin

kuvaavat taiteet kauan pysyvät kirkon palveluk-

.sessa, tuovat ne kuitenkin kristilliseen katso-

mukseen .selvästi maallisen ja pakanallisen piir-

teen, joka samalla kuvastaa antiikin elämän-

käsitystä ja tätä näkyväi.stä maailmaa. Keski-

ajan siveellinen ihanne: munkkipyhimys. hyljä-

tään ja sijalle kohoaa r:lle ominainen, eritoten

suurissa voimaihmisissä ilmenevä välitön elämän-

tunto, joka ei tunne mitään siveellisen eikä

uskonnollisen ihanteen asettamaa rajoitusta. Tosi-

olojen ja yksilöllisyyden asettamat rajat ovat

hyvän ja pahan mittana. Voima, suuruus, kuu-

lui.suus. elämänsopusointu ovat r.-ihmi.sen ihan-

teita. — Tieteen alalla r.. ollen luopumista

skolastisesta auktoriteetti-uskosta ja pyrkimystä
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UDivers:tali«uulei^n. ilnieut-p matcmntiiknii in

luonnoiitieleuleii elp,VIni^eIli). klassikuideu ja kins-

silli^ten kielten (iiiyös heprean) tutkimisena ja

uuden maailmankuvan etsintänä ^vrt. II u m a

ni^mii U fs k o n n o u alalla r. merkitsee
vapautumista katolisen kirkon holhouksesta ja

vksilvllisen maallikkohurskauden vaatimusta, joh-

taen näin uskonpuhdistukseen (ks. t.l. L. H.
Kirjallisella ja varsinkin taiteen alalla r.

on niin valtava uudi>tus. ettii tiitii sanani usein
kiivtetiiUnkin merkitsemälin yksinomaan tjiiteiden

elpymistä. H:n ensi enteinä ovat Italian hen-

kis»- -sä mainittavat Oanten, Petrarcan
ja i kirjallinen toiminta, Pisanojen
veisii^ii iHK' 'a Giottuu maalaus, jotka kaikki hie-

taan kuuluviksi n. s. esi- I. p r o t o r e n e-

sanssin aikaan. Varsinaisen r:n ensi kuu-
delle 1. V a r h a i sr :lle antavat ennen muita
maalari Masaccio ja kuvanveistäjä Donatello
miläräuvimmiit herätteet ajan realistisissa taide

pyrkimyksissä, joita kannustavat nuorekas va-

paus, loppumaton luomisinto ja keksintäkyky.
joka useimmiten on suurempi kuin teknillinen

taitavuus. Sitä seuraavan täys-rrn johtomie-

hiä ovat Leonardo da Vinci. Miohelanf;elo, Rafael

ja Tizian, jotka kohottavat Italian taiteen huip-

puunsa ja tekevät siitä yleisen maailmantaiteen,
joka ci niinkuin varhais-r. tavoita yksilöllistä

luonnonmukaisuutta, vaan pyrkii antiikkia ihan-

noiden ja sitä esikuvanaan pitäen yleisinhiniilli

seea ihanteellisuuteen, kaikin puolin hallittuun

klassilliseen tasiisnhtaisuuteen ja sopusointuun.

Tämän hillityn taiteen vastakohdaksi ja jatkoksi

tulee myöhäis-r. ja kehittyy koristeelliseksi,

muotopuoli.sesti vaikuttavaksi ja u.sein häikäisy-

keinoillaan liioittelevaksi barokiksi (ks. t.). It.

varsinaisen r.-ajan kirjailijoista huomattavimpia
ovat Ariosto ja Tasso (ks. Italian kieli ja
kirjallisuus). — Italian r:n vaikutus ulot-

tuu miltei yli koko Euroopan ja joko siihen

perustuen tai itsenäisesti ilmeten esiintyy iLseissn

maissa r:n tapaisia kan.sallisia nousukausia.
Niinpä saattavat 1400 luvulla van Eyck veljekset

Alankomaiden maalaustaiteen harvinaiseen kuknis-

tuk-seen. .Saksas.sa ovat etenkin DUrer ja Holliein

lyhytaikaisen voimakauden edu.stajia maansa
uskonpuhdistusajan kirjailijain kanssa. Rans-
kassa r. I.IOOIuvulla puhkeaa selvimmin ilmi

rakennus- ja kori^-tetaiteessa sekä kirjallisuu

dessa. samoin lOOO-luvun vaiheilla Espanjassa ja

En(.'lannissa (ki;. erikoisartikkeleita näiden mai-
den kirjallisnudestal. E. R-r.

Italian rakennustaiteessa tulee mnotn
kaavoihin kanfHstuneen keskiajan ja vapaamman
humanistisen katsantokannan välinen murros
voimakkaimpana näkyviin. Roomal. antiikin muo-
dot omistava jo itselietoisesti uusiin rukenniis-

(«htäviin sovittava r.-liike saa alkunsa Tosea-
nan^a. Kirenzessä. ensimäinen etevä mestari on
Brunelleseo (ks. t.. vrt. Italialainen
taidei. R:n kolmesta jaksosta: a. varhais-
renesanssi (qunUrnrrntn, 1420-1.500| olioa

nuoruuden väliltömyvdellä antiikin muodoista sen.

mikä sitä miellyltää. Palatsien ryhmiltämällö
missä rustiikki-fasndeissa on ensi aikoina vielii

keskiajan linnaleimaa. mutta simssit, kattolista

ja suurimmaksi osaksi muutkin detaljit ovat an-

tiikin lainaa. 6. täysrcnesanssi (nnqur.-

cenlo, I.^OO-SO/ saavuttaa korkeimman kukoistuk-

ItooDialninen stiikki-fusndi (Palazzo
Spada) ta.vsrenesanssin ajalta.

sensa Roomassa ja liittyy suhteissaan ja muodois-
saan likeisenimästi roomal. antiikkiin, ICOO lu-

vun tjiyttäii I-.

barokki: elo

vin mestari on

Bernini, barokin
subjektiivisen

mielivaltaiseksi

kehillynyttä m\ <

hempää suuiit.i

eiluslaa Boric
mini, — Muiin
l.änsiEuroopan

maihin, joissa ke>

kiajan rakeniiu>

Iraditsioneilla oli

syvemmin juuret,

r. voittaa jaUiii

sijaa vasta l.iOO

luvun alusta.

taideteolUsuudess:i

vieliikin niyöhem
min. Ranskass:i

varhais-r. pitkät

ajat sommittelu!

hin ja konsi

ruktsioneihin näh-

den pysyy keski-

aikaisena, vaikka
detaljeihin jo hii-

piikin renesanssin

muotoja; Espanjassa uudet muodot maurilaisiin ja

f.'oi)llilaisiin yhteensnhuilucn liittyivät rikkjiaksi

dekoratiiviseksi kokonaisuudeksi. Alankomaissa
r. kotimaisen liiliarkkitehtuurin värilliiinänii liit-

tyy likeisesti it. r:iin. Knfrlaunissa Alankomaista
tulevat vaikutteet kotimaiseen frotiikkaan sulau-

tuen muodostuvat Qiitrit l'li.i<il)clli tyyliksi. Sak
sa.ssa it. muodot sukkelaan mucxlostettiin uudes-

taan ja saivat varmasti kansallisen erikoislei-

mansa keskiaikaisine porr:i.späätyineen, karyatidi

ja kandelaberipilaslereineen. f/o N.

[R:ia käsitteleviisiä kirjallisuudesta mainitta-

koon: J. Biirckhardt, ..Kultnr der Renai.ssance"

(10:8 pain. 19081. T, ja W. Söderhjelm. ..Italian

rene.ssanssia" (1908. kirjallisuus- ja kulltuuri-

lutkielmial, P. Wernle, ..Renaissance und Refor-

malion" (1912), A. \'enluri. ..Storia dell' arte ita-

liana". H. VVölfflin. ..Die klassiselle Kunst" ja

..Henaissanee und Barook". O. Okkonen. ..Renes-

sanssin maalaus" (1912. käsittelee Italian maa-
lausta l.^OO- ja 1400-luvuilla) sekä lukuisat

Ii, Beren.sonin, E, Miint/.in ja L. rourajod'n
r. -taidetta koskevat ansiokkaat tulkimiikset.]

Benetti-omenat iransk. reimtte, rainette),

Xormandiasla kotoisin olevia hyviä omenalaatuja.
Hedelmä eri laaduilla erilainen, usein pilkullinen.

Renfors /'"-/. Herman A u f; u s t (s. 1849),

liikemies: ryhtyi Kaja:inissa valmistamaan omia
keksimiäiin n. s. Kajaanin uistimia ja laajensi

sittemmin liikettiiän perustamalhi 187fi kivihio-

ncon srlkien. nappien y. m. valmistamista varten

ja 1880 lurkislavaratelilaan ; toiminut myöskin
kunnallisella alalla ja matkailijaliikenteen edis-

lätnisekRi Kajaanin seuduilla.

Kengas, taloudellisten, joskus (varsinkin Yhdys-
valloissai myös valtiollisten ja kunnallisten etu-

jen saavuttamiseksi muodostettu liitto. R. on

oikeastaan satunnainen, ohimenevä, keinottelu-

I
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tarkoituksessa tapahtuva kauppiaitten }'htjminen
(vrt. Corner), mutta tiitii sanaa käytetään
usein mjöskiii (Suomessa aivan säännöllisesti)

niistä pysyväisemmistä tuottajain välisistä suur-

kapitalistisen kansantalouden synnyttämistä sopi-

muksista, joita taloustieteellisessä kielessä sano-

taan kartelleiksi (ks. t.). </• F-

Ren^sankkuri ks. Sähkökoneet.
Rengashyrrä 1. gyroskooppi ks. H v r r ä-

liike.
Rengaspanssari ks. P a n s s a r i p a i t a ja

P a n s s a r i

.

Rengon kieli k.*. Salakielet.
Renhorn [rcnhurnj, Olof Bidenius

(1706 64). ruots. politikko, tuli 1730-luvulla ensin

tulli-inspehtoriksi, sittemmin pormestariksi Hel-

sinkiin; edusti Helsinkiä vv. 1738 ja 1740-41

valtiopäivillä, myöhemmin Arbog^a, jonka por-

mestariksi tuli 1747. R., joka oli liitt.vnyt hat-

tuiliin, oli vapaudenajan kiivaimpia puoluemie-
hiä : valittiin salavaliokuntaan ja muihin tär-

keisiin lucttamustoimiin ollen m. m. .syj-ttäjänä

siinä säätyjen komissionissa, jonka tuli tutkia

ja tuomita 1756 ilmitulleeseen vallankumous-
hankkeeseen sekaantuneita henkilöitä, joille vaati

mitä ankarinta rangaistusta; vv;n 1760-62 valtio-

päivillä, joilla R. valittiin porvarissäädyn vara-

puhemieheksi, hän puolusti aatelittomain säät}'-

jeu oikeuksia aatelissäätyä vastaan; nimitettiin

1762 pankin komisariukseksi. mutta otti heti

eron. J. F.

Renhufvud frvnhiivud], Henrik Stenin-
poika ik. 1522). suom. aatelismies. Piikkiön
kihlakunnan tuomarin Sten Henrikinpojan poika,

oli 1503 voutina Hämeenlinnassa. 1507-22 Pohjois-

suomen laamannina. Teki 1513 matkan Venä-
jälle rauhan vahvistamista varten. Mestattiin
1522 Turussa junkkeri Tuomaan toimesta, Suku-
nimen.sä hän on saanut myöhemmiltä tutkijoilta

vaakunansa mukaan; tämä taas siirtyi R :n lap-

settomana kuollessa hänen sisarensa pojalle Sten
Henrikinpojalle, joka käytti Finne nimeä ja

oli Maskun kihlakunnan tuomarina (k. 1539).

K. G.

Reni f-e-l. Guido (1575-1642). it. taidemaa-
lari ja radeeraaja ; työ.skenteli Bolognassa, jossa

oli Carracci'en taidekoulun etevin oppilas, sekä

Roomassa, jossa Rafaelin ja antiikin taide olivat

hänen esikuvinaan. R. oli aikanaan hyvin suo-

sittu ja arvossapidetty taiteilija, erittäin tuotte-

lias ja lahjakas, vaikka epätasainen. Alettuaan
naturalistina hän kuitenkin pääasiallisesti on
ihannoivan suunnan kannattaja, omistaa luista-

van teknillisen taitavuuden ja muotokauniin som-
mittelukyvyn. mutta on u.sein sentimentaalinen

ja lopulta itseään laimeasti toistava. Hänen pää-

teoksensa on iso ja koristeellisen viehättävä

mytologinen kattomaalaus ..Aurora" (1609. Roo-

man Palazzo Rospigliosi'ssa). Lukuisista uskon-
nollisista maalauksista mainittakoon Caravaggion
naturalistiseen t.vyliin tehty ..Paavali ja Anto-

nius" (Berliinin Kaiser-Friedrioli museossa), kuu-

luisat ..Ecce homo" 1. orjantappurakruunulla sep-

pelöidyn Kristuksen päätä esittävät kuvat (esim.

Dresdenin galleriassa), ..Pyhän Dominikuksen
taivaa-seenastuminen" (fresko Bolognan S. Dome-
nico-kirkossa). ..Marian taivaaseen-astuminen"

(alttaritaulu Genovan S. Ambrogio-kirkossa) ja

monet ,,Mater dolorosat", JIasdaleuat v. m.

Näytteen hänen naistyypistään antaa myös n. s.

..Beatrice Cenci" (ks. t., Rooman Palazzo Barbe-
rini'ssa). E. R-r.

Renko (ruots. Rengo). 1. Kunta. Hämeen
1., Hauhon kihlak., Lopen-Rengon nimismiesp.

;

kirkolle Hämeenlinnasta 16 km. Pinta-ala 201,o

km-', josta viljeltyä maata (1910) 3,295 ha (siinä

luvussa luonnonniityt 906 ha. puutarha-ala 10,;

ha). Manttaalimäärä 25.c«s5, talonsavuja 123,

torpansavuja 51 ja muita savuja 218 (1907).

2,854 as. (1913); 631 ruokakuntaa, niistä maan-
viljelys pääelinkeinona 380:11a (1901). 440 hevosta,
1,369" nautaa (1912). — Kansakouluja 3 (1914).

Säästöpankki. Eläinlääkäri yhteinen Janakka-
lan kanssa. — Teollisuuslaitoksia: Kaloisten
saha ja mylly; Hinkaloisten saha ja m.vUy;
Kuittilan mylly; Kuittilan tiilitehdas; Sulajan
osuusmeijeri. — Vanhoja kartanoita: LöfkuUa.
— Luonnonnähtävyyksiä : Kuittilan harju. —
2. Seurakunta, konsistorillinen. Porvoon
hiippak.. Hämeenlinnan rovastik.; Vanajaan kuu-
lunut kappeli luultavasti jo 1200-luvulta. oli

eri pitäjänä jo 1536, mutta v :sta 1552 maini-

taan taas Vanajan anneksina, sai 1700-luvulla

oman kappalaisen ; R. joutui yhdes.sä Vanajan
emä,seurakunnan kanssa Hämeenlinnan annek-
siksi 1812 ja määrättiin vihdoin erotettavaksi

omaksi khrakunnaksi keis. käskykirj. 24 p:ltä

marrask. 1879 (eroaminen tapahtui v. 1900).

— Kirkko harmaasta kivestä, rak. jo keskiajalla,

viimeksi korj. 1895. [F. O. Rapola, „Häme",
sivv. 327-29.] L. E-nen.

Renkonen ks. F i n e k es u k u.

Renlund /-e-/, Karl Herman (1850-1908),

liikemies; toimittuansa v;sta 1874 kauppaliik-

keessä Parviainen & Winter R. 1884 otti yksin
haltuunsa liikkeen rautakaupan: oli mukana
useiden muiden suurten liikeyritysten perustami-

sessa ja johdossa; edusti v:n 1888 valtiopäivillä

Helsinkiä, myöhemmin Kokkolaa; teki suuria

lahjoituksia m. m. Helsingin ja Kokkolan kau-

pungeille eri tarkoituksia varten. Suomen käytän-

nöllis-geologista tutkimusta varten (500,000 mk.),

lastenhoitoyhdistyksen tehtäviä ja ruotsinkielistä

opetusta nauttivien kansakoululasten ravitse-

mista varten (n. 2 milj. mk.). [Emil Schyberg-

sen. ..K. H. R."]

Rennes frcnj, kaupunki Ranskassa, Bretagnen
itäosassa. Ille-et-Vilainen departementin pääkau-

punki Vilainen varrella Illen suussa, monen
radan risteyksessä; 79,372 as. (1911). — R. on

v:n 1720 tulipalon jälkeen suurimmaksi osaksi

uudestaan rakennettu. Huomattavia rakennuksia

:

tuomiokirkko St.-Pierre (uudestaan rak. 1787-

18441. Ste.-Melaine-kirkko (osittain 1000-1200-

luvuilta). St.-Aubin-kirkko (Ihmeitätekevä Marian-

kuva), arkkipiispan palatsi, ent. Bretagnen par-

lamentintalo. nyk. oikeuspalatsi (1618-55), kau-

pungintalo, yliopistorakennus. Mordelaise-portti

( 1460-luvulta). jonka kautta Bretagnen herttuat

ratsastivat R:iiu kruunattaviksi, Duguesclin'in

muistopatsas. — Yliopisto (kolme tiedekuntaa ja

lääket.-farmaseuttinen opisto, kasvit, puutarha,

kokoelmia, m. m. taidemuseo, jossa Paolo Vero-

nesen „P»rseus ja Andrcmeda"), lyseo, pappis-

seminaari, opettaja- ja opettajatarseminaari.

musiikkikonservatori. useita ammattikouluja, kir-

jasto; teatteri. Arkkipiispanistuin (v:sta 1859,

piispanistuin 400-luvulta alkaen) . — Sekalainen
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t<-ullisuiis viihluiTroi»ta : miiiilnistiiottiMilen kuii|>

paa. — K. oli mionieii ('uii(<<ifi uiiniiieii piiii-

kaupunki. joutui MiOluvuUii Urt'l,\f;ufll»', joiiku

pääkuupunki se ^itttlllllliIl oli jii |mrliiiiieiitiii

kckoontuiiii>|>aikkii vista l.'i61. UiifniPJ^fli" puo-

lusti R:iii i:)56'57 iiifiirstvksellii eugliintiliiisia

vmstaan. K. K. h.

Senoir [rjnuiVr]. l' i e r r e A u }; u s t e

(6. 1841). rausk. tiiiilenianlnri ; oli alkuniui |>us-

liiniinauhiri. opiskeli Sislev"» ja Moiiet'ii kiiiissn

iileyreii jolulolla Pariisissa. R:ii eiisiniiiisot maa-
laukset ovat Courliet*!! reulistisoii taiteen viiiku-

tuk.s«u alai.sia. ISTO-luvulla alkaen liiinestti tulee

impressiouisuiiii kannattaja ja tiimiin suunnan
huomattavimpia jolitomieliiä. R:n taiteessa jat-

kuvat ITOOluvun runsk. taidetrailitsionit ^var-

Kilikin Houclier ja Fra-ronariii ja keliittyvilt

uudenaikaiseksi viirirunoiliiksi. Iliinen maalaus-
tensa piiriin kuuluvat kaikki aihealat muoto-
kuvi.sta maisemiin saakka, mutta parliaimpansa
hiin on iliiiai—-ut alastoniiss;i naiskuvauksissaan.

lasten esityksissä ja isois.sa ryhmiikuvissa.

K;n tunnetuimpia teoksia ovat ..Teatteriaitio"

iks. liitekuvaa Maalaustaide I\'l. ..Ix-

.Moulin de la Ualette" (tanssiaiset Pariisin

Montinartre-s.sn. I.nxembour-i-museossal. ...\amiai-

set Boupivalissa" ja ..Kylpijiittiiret" iI>os Imigneu-

sem. (Meier-Oraefe. ...Vufxuste R." (1'tll).]

E. Rr.
Senomm^e /rjnomr'] iransk.l. maine. — R e-

n o m ni e • r a t a. telidii kuuluisaksi.

Renonce [r.ynu'»l (ransk.i. jonkun viirin kort-

teen puute; puute. — R e n o n s e e r a t a. luopua.

Senoof /rj»i«7/. Peter Le Pape (1824-07).

engl. efn-ptolo;,^. British Museumin itiimaisten

muinaise.-ineitten hoitaja IS80-!t2. julkaisi useita

epyptin kieltii ja uskontoa koskevia teoksia.

[Maspero. .Saville ja Ryiand. ..The life work (f

th» late Sir Peter le Piipe R." (4 nid.. 190207).
K. rt.

R«noa\rier /rjiuirjr'/. Charles (ISLi-inOS).

ransk. filo-ofi. harjoitti opintoja Pariisin polytek-

nillisessä opistos.sa. julkaisi 1S42-44 tntkinniksia

De-«artes'in filosofiasta ynnii muuten filosufian

historiasta, esitti kirjasessaan ...Manuel r^-puhli-

onin de riiomme et du eitoyen" MS48i ja yhteisesti

muutamien nniiden demokraattien kanssa julkai-

«emaHsaan ..l'rojet d'or(;anisation conimunale et

c-entrale de la Rf-puhliipie" (18.")1| mielipiteitii.

jotka liilieniviit sosialismia, .\ntautui senjiilkt^n

vkHinoinaan tieteeseen ja julkaisi moniosaiset teok-

xet ..EitKaiH de eritiipie lif-ufra]^" (I. ..Logique";

II. ..PBVoholopie rationnelle"; III. ..Prinripes de
la nature"; IV. ..Introdurtion A la pliilosophie

analytique de riiistoire". 18.')4-fi4; loinen laajen-

nettu pain.. O OS.. 187."i-!lfl) ja ..Philosophie ana-
lytique de Thiittoire" i4 om.. 181)6-97); siUlpaitMi

m. m. ..l.Vhronie. Tutopie daiis riiistoire" llft7fi).

— joka mieltiikiinnittiiviisti esittiiä miten Euroo-
pan »ivislyskehilyH olisi voinut muodostua
hyvinkin tr>isellaiseksj kuin se tiiilelli>esti muodos.
tui. — ..Ij« nouvelle monadolopie" (1899). ..IjeHdi-

lemmeK de la mClaphysiiiue pure" (lOOli ja ,,Le

[lemonnalisme" (190;i). H. on perustanut (jppi-

suunnan, jota nimitetiliin ..iiiiskaiitilaisuudeksi"

I. ..uuitkritisisniiksi". Iliinen oppinsa on ennen
kaikkea ..vapauden filosofiaa". Hiin ottaa mo-
niHxa kohdin liihtökohdakseen Kantin aatteet,

fioikkeaa tonin mielipiteiHHään Hangen tuntuvaati

Henrik Renqvist.

Kantista, mutta piiiityy kuitenkin niaailnn\n-

katsonuikseen. joka on samanlienkinen kuin Kan-
tin filosofia. Iliinen viimeisissii t<H)ksissaan liä

nen ajattelunsa on kuitenkin .saanut do<:niaatti-

seminan kiiiinteen. R. julkaisi oppilaan.sa Kr. Pil-

lou'in avustamana vv. 18ti7-70 vuosikirjaa ..L'an-

mV philosophiipie". 1872-89 aikakauskirjaa ..La

iriliipie pliilosophique"; senjiilkeen on Piilon

taas toimittanut vuosikirjaa ,.L'annOe philosophi-

que". joka tyiiskentelee R:n aatteiden kpliittäini-

.seksi ja levittiimi.seksi. (SOailles. ..La pUilosopliie

de C. R." (lOOii) ; Janssens, ..Le nto-crilicisine

de C. \i." (1904).] .4. Or.

Benoveerata (lal. rcnoi'i'i'rr). uudistaa, kor-

jata.

Renqvist [iriikrintl, Henrik ( 17S918()()l,

pappi ja uskonnollinen kirjailija. H. oli synty-

nyt talonpojan Henrik
Kukkosen poikana Ho
inantsissa. Köyhyyden

vuoksi koulunkiiynti myö-
hästyi, ja sotai.set ajat

sekii uskonnolliset mielis

kelyt sitii vielii hidas-

tuttivat. Ensin. Kuopiassa.

hiin sai vaikutuksia he

riinniiisliikkee.stii, sitten.

Turussa, herrnhutila isiltä.

Uskonmdlinen murros ke-

hittyi niin rajuksi, ettii

hiin joutui iMielenhiii-

riöön. mutta vihdoin liiin

siitii toipui ja piiiisi

1816 ylioppilaak.si sekii

senr. v. papiksi. Liperin
laajassa, huonosti hoidetu.ssa seurakunnassa toi-

miessaan hiin osoitti erinomaista intoa ja ahke-

ruutta kansan lukutaidon, kotiliartauden ja mui-
den liyvien tapojen edistiiiiiiseksi opettamalla ja

kirjoja leviltiiniiillä. mutta hiinen aikaansaamansa
hengellinen levotloiuuus loukkasi esimieliiii ja

.seurauk.sena oli pitkiillinen oikeusjuttu, joka lo-

pulta piiiittyi vuoden virkaeroon. jiilkistHMi an-

t<>eksipyyntöön ja sakkoihin. Sillii viilin hänet oli

siirretty ylimäilriiiseksi pai)iksi Porvooseen ja

(1826) Svartholnian linnoituksen papiksi. Svart-

holma.ssa olles.saau hän r:li itse asia.s.sa vankina,
mutta osasi siiniikin asemassaan toimia ei ai-

noastiuin vankien sielunhoidossa vaan myöskin
julkaisemalla osaksi suomentamiaan. osaksi itse

kirjoittamiaan kirjoja, jotka laajalle leviten tfl-

hokkiuilla tavalla edistiviit raittiutta ja vakaata
kristillistii eliimiiil. V. 18:).') l\. vihdoin pääsi Sor-

tavalan kap|)alaiseksi ja pysyi siinii virassa kuo-

lemaansa saakka. R:n toiminta seurakunnan pal-

velijana on miltei ninoa laatuaan Suonien liisto-

ria«sa. Lahjat eivät olleet suuret. Puhe (jli kan-

keaa, yksitoikkoista ja pitkiiveteistä. hengelliset

nilköalat yksipuolisen ahtaat, luonne jäykkä ja

taipumaton, mutta rakkaus kansaan, uskollisuus

J!i alikeruus kutsumuksessa olivat verrattomat.

Kirkossa ja kappalaislilalleen rakentamassaan
kokoushuoneessa uutterasti pitiimissiiän pulieiss.a

sekä alituisilla inatk<iillaan seurakunnassa liiin

herkeiiniiittii neuvoi, nuhteli ja kehoitli seurakun-
talaisiaan saattaakseen lieilil totiseen kristilli-

syyden liar joit ukseen. Niiin syntyi vähitellen

erikoisenluontoiiien u.skoiinollinen suunta, joka

r e n r| v i s t i I il i s y y d e n nimellä levisi var-
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sinkin Kaakkois- ja LouiiaisSiiomeeii. Pyrkien
pohjaltaan samaan päämäiirään kuin Paavo Ruot-
salaisen johtama Saven heränniiisyvs. R. ei voi-

nut ylityä sen kiisitykseeu siitä, mikä oli pidet-

tiivä tärkeimpänä kohtana uudestisyntyneen ih-

misen kristillisessä vaelluksessa. Kun Ruotsalai-

nen tahtoi kiinnittää heränneitten kaiken huo-
mion oikean sydämentilan vaalimiseen «isälli-

sessä odotuksessa ja kilvoituksessa, niin R. piti

tärkeänä, että vanhurskautettu ihminen ryhtyisi

päättäväiseen jokapäiväiseen parannuksentekoou
valvoen, rukoillen ja hyviä töitä harjoittaen. Sem-
minkin rukoukselle hän pani suuren |>ainon. Lu-
kuunottamatta erityisiä rukoushetkiä, joissa vii-

vyttiin usein kokoontuneinakin tuntikausia pol-

villaan tai kasvoillaan maaten, kristityn oli ta-

vallisten arkia.skareittensakin kesken lähetettävä

Jumalan puoleen alituisia huokauksia avusta, pa-

rannuk.sest.a. kääntymisestä j. n. e. Tämän joh-

dosta sanotaankin renqvistiläisiä myöskin ru-
koilevaisiksi. Ruotsalaisen ja R : n erimie-

lisyys aiheutti pahentavaisia riitoja ja molem-
minpuolisia ankaria tuomioita, kun kumpikaan
ei oivaltanut oman kantansa rajoituksia. Joka
tapauksessa renqvistiläis.vys on alueellaan suorit-

tanut samanlaisen uskonnollisen ja siveellisen

elämän kohottamisen kansan syvien rivien kes-

kuudessa kuin Pohjanmaan ja Savon herännäi-
syys omalla alueellaan. R:n esiintyminen kirjoit-

tamiensa tai suomentamiensa kirja-sten kustan-
tajana on myös silloisiin oloihin nähden huo-
mattava- [XI. Rosendal, ..Suomen heränneisyy-
den historia XIX :llä vuosisadalla" IIII (1902-

131.] A. J. P-ä.

Rensseii (ruots. rätisel). laukku, reppu.

Rentiääri (ransk. rentier, naisp. rcntierc <
rciiU = korko), koroillaaneläjä.

Rentukka ks. C a 1 1 h a p a 1 u s t r i s.

Renvall /rr-/. I.Gustaf R. ( 1781-1841). suom.
kielentutkija, ratsutilallisen poika Halikosta, yli-

opp. 1801. pappi 1806 ja maisteri 1810; tuli 1811

Turun yliopistoon suomen kielen dosentiksi, myö-
hemmin kasvatusopin apulaisprofessoriksi: siir-

tyi sitten pappisuralle, tullen 1819 Uskelan. 1829
Ulvilan kirkkoherraksi. R:n huomattavimmat
teokset ovat: ..De orthoepia et orthographia lin-

pu^ fennie»". jolla hän uudisti suomen kielen

oikeinkirjoituksen (oikeastaan: vakiinnutti uudis-

tuksia, joita jo 1700-luvun lopulla oli otettu käy-
täntöön). V. 1826 ilmestyi hänen huolella toimi-

tettu, tarkka sanakirjansa: ..Suomalainen Sana-
Kirja. Lexieon Linjnia" Finniose"'. Sen ainekset

ovat etupäässä Uananderin 1787 valmistuneesta
käsikirjoituksesta: sanojen merkitykset on lati-

naksi ja lyhyesti saksaksi (Gananderin käsikir-

joitus on suomalaisruotsalainen). Tämä teos il-

mestyi ven. valtiomiehen, kreivi Rumjantsevin
kustannuksella. V. 1840 ilmestyi R :n ..Finsk

spräklära eniigrt den rena vest-finska i bokspräk
vanliga dialecten". R. oli, vastoin Reinhold
V. Beekeriä iks. t.K harras länsimurteiden suosija

ja on epäilemättä teoksillaan huomattavasti vai-

kuttanut siihen, että suomen kirjakieli ,.murtei-

den taistelun" aikana jäi pääasiallisesti läntis-

ten murteiden pohjalle, vrt. Murteiden t a i s-

t e 1 u n a i k a. H. O.

2. Robert Alfred R. (1829-95) . edellisen

poika- kirjastoraies. kirjailija; yliopp. 1847. fi!.

maisteri 18.53; toimi opettajana Helsingissä ja

v:sta 1862 vakinaisena amanuenssina yliopiston
kirjastossa: julkaisuja: ..Biofjrafiska anteckningar
öfver det finska universitetets lärare. enibets- ooh
tjenstemän irAu dess flyttning tili Helsingfors"
|I869. uusi painos nimellä ..Finlands universitet
1828-90", 1891). ..Förteokning öfver filosofie ma-
gistrar promoverade i Abo 1643-1827" (1882),
..Finlands periodiska litteratur 1771-1871".

3. Torsten Ture R. (1817-981. piispa.

Tultuaan ylioppilaaksi 1835 R. tuli filosofian kan-
didaatiksi 1840. tohtoriksi 184.5. oli historian leh-

torina Vaasan kymnaasissa 1844-52. Turun kym-
naasissa 1852-58. Papiksi vihittynä 1857 hän
nimitettiin Turun tuomiorovastiksi 1858 ja sai

jumaluusopin tohtorin arvon 1864. Laajojen tie-

tojensa ja maltillisen, arvokkaan olentonsa vuoksi
R. nautti tuomic rovastina ollessaan suurta luotta-

musta, joka ilmeni m. m, siinä, että häntä käy-
tettiin jäsenenä mitä erilaisimmissa kirkkoa ja

sivistyselämää koskevis.sa komiteois.sa. kuten
kirkkolaki-, kansakoulu-, painolaki-. katekismus-,
opetuslaitoksen-järjestämis- y. m, komiteoissa.

Samoin hänen lausunnoillaan valtiopäivillä ja kir-

kolliskokoulvsissa oli suuri vaikutus. Arkkipiis-

paksi hänet nimitettiin 1884. Julkaisuista mai-
nittakoon ,,Om rättfärdiggörelsen" (1875).

A. J. Pä.
4. Heikki Gabriel R. (s. 1872) . edellisen

poika, taloustieteen tutkija, vliopp. 1890. fil.

kand. 1893, lakit, kand, 1897. lakit. toht. 1899,

kansantalouden dosenttina v :sta 1906; lainval-

mistelukunnan jäsenenä 1907-09. valtiopäivämie-

henä 1904-08, 1910-13, pankkivaltuu.smiehenä

v:sta 1912; ..Helsingin Sanomain" päätoimitta-

jana 1905-06. Julkaisuja : ..Fysiokratian vaiku-

tus Ruotsi-Suomen kansantaloudelliseen kirjalli-

suuteen 18 vuosisadan loppupuoliskolla" (1899),

„Tulojen jaosta Suomen suurimmissa kau|)un-

geissa 1875-1899" (1900]. ..Teollisuuden ja maa-
talouden välinen taistelu Suomen metsistä. Metsä-

poliittinen tutkimus" (1914), tutkielmia työväen-

lainsäädännön alalta, y. m.
Reobatometri, hatometri (ks. t.). jolla erikoi-

sesti mitataan syvällä kulkevien vesivirtauksien

suuntaa ja voimaa,

Reokordi ikreik. ?-/ifos = virta, ja khordf

-

soittimen kieli). Poggendorffin käyttämä joh-

teenvastus. jonka muodostaa kaksi laudalle rin-

nan jännitettyä platinalankaa sekä niitä pitkin

siirtvvä pieni, elohopealla täytetty laatikko, Lan-

gat kulkevat laatikon läpi niin. että sähkövirta

voidaan johtaa toisen langan kautta elohopea-

laatikkoon ja siitä toisen langan läpi takaisin

sähkölähteeseen. Siirtämällä laatikkoa saattaa

johteeseen kytkettyä, suuruudelleen lankojen vie-

re.ssä olevasta asteikosta määrättävissä olevaa

vastusta joko suurentaa tai pienentää, vrt. Reo-
staatti. U- S:n.

Reometri ikreik, r/icos = virta, ja metron =

mittai. vanhentunut g-alvaanisen virran voimak-

kuuden mittaamiskojeen nimitys, ks. G a 1 v a n o-

metri,
Reomoottori (kreik. r;ieos = virta, ja moot-

tori, ks. t.). vanhentunut, galvaanista virtaa

synnyttävän laitteen nimitys.

Reorganiseerata (ransk. rvorganiser) . uudel-

i
Icen järjestää, uudelleen muodo.staa, Subst. r e o r-

I

g a n i s :i t s i o n i.

I

Reostaatti (kreik. r/ico-s = virta, ja stalo's =
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x<rtettu>. sthkOrirran voim&kkuuilen joko muut
taiui*<'W«i t«i pysyviiispnii pitiimis^ksi kSytelty

mrtallilaiika. jota voidaan tarkoitusta myöten
kytkeä johteeseen enemmSn tai vähemniän.

r. S.n.

Keotropismi <kreik. rfceo« = virta, ja Iropos .-\

kkäuiie , kasvukiiyristys. joka virtaavissa nes- I

teissä kasvavissa kasviosissa ijuurissai tapahtuu
|

nesteen virtaaniisvoinian vaikutuksesta. On useim-

miten positiivinen, s. o. kasvava osa käyristyy

rasteu virtaa. A'. L.

B«pareerata ilat. reparii'rc), korjata, pauna
,

kuntioii. SuUst. reparatsioni.
|

B«partis«erata iransk. ri'par<ir\. jakaa tasuu

(keskenäiiu'. »uorittaa menot tasan jaettuina. —
Repartitsioni. useamman henkilön kesken

suoritettu tasanjako. tasan jaettu suoritus.

Bepartitsioniverot (ransk. rcpartir = keske-

nilan jak;i:i). jakoverot. Jakoverojiirjestelmilssä.

jcta myöskin sanotaan kontinjienttijärjestelmUksi,

määrää valtio koko tarvittavan verotulon ja ja-

kaa siitä kullekin verosubjektille ja -esineelle

veromääränpä. Yksikkö-(kvotiteetti-) veroilla sitä-

vastoin tarkoitetaan niitä veroja, joista ainoas-

t&au kultakin vercrksiköltä menevä veromäärä
on säädetty niin. että koko verotulo saadaan sel-

ville vaosta siten, että tuo veromäärä kaikilta vero-

subjekteilta ja -esineiltä lasketaan viiteen.

J. F.

B«peal Iripfl] lengl.). peruutus, kumoaminen:
erityisesti Irlannin ja Englannin välisen lain-

säädännöllisen unionin purkaminen, ks. I r I a n t i.

palsta li>.'i9. J. /•'.

Bepertoaari i ransk. rfpertoirc. < mlat. rei"

to'rtuni. ks. t.t. luettelo esitettäviksi aiotui-

näytelmäkappaleista: näyttelijäin csaluettelo.

Kepertorium /-o'-/ (mlat.l. luettelo, asialuet

telo. sisällysluettelo, käsikirja.

Bepeteerata liit. rc;j<-'frre), kerrata, toistaa.

Kepeteerikello ks. Kello.
Bepeteerikivääri (lat. rrpr'tere = kerrata |.

pika 1. niaka-iiiiikivääri. ks. .\ m p u m a-a s e e t.

Bepetitorium IV-] (mlat.. < lat. repe'terc =

kerratai. luento, jossa edellinen esitys lyhyesti

kerrataan; oppikirja, joka sisältää lyhyen yh-

teenvedon jostakin tieteenalasta.

Bepetitsioni ihit. rrprtVtiö). kertaus.

Bepetitsionisirkkeli iks. Kepetifsioni
ja .Sirkkr-li(. tähtitieteellisissä ja peodeetti-

iii8t>ä koneissa lukemaympyrä. jr.ka on varusteltu

laitteella, minkä avulla ympyrää voidaan kiertiUi

konetta siirtämättä, joten lukeman voi mukavasti
suorittaa eri osissa ympyrää. Näin menetellen

vähennetään ympyrän epäkeskisyys- ja jakovir-

heiden vaikutusta aiviin samaten kuin käyttil-

mällä useita noonioita lukemaympyrällä. Jl. li.

B«pin /•'-/. Ilja Jefimovits (s. 18441.

ven. taidemaalari: synt. Tsupuevossa Hnrkovaii

kuvernementi-sa. tuli 186:< Pietarin taideakate-

miaan, sai 1871 kuvallaan ...Jairuksen tytiir" suu-

ren kultamitalin ja matka-apurahan, jatkoi opin-

tojaan Pariisissa ja RoomiLssa. maalaten m. m.
Mituaihoen ...Sndko meren ihmeviiltakunnassa".

Palattuaan kotimaahan hän on valinnut aiheensa

Venäjän kan«anelamilMtä ja historiasta sekä esit-

tfii!' • • ' vin renlirtisexti ja vu<i»i vu<Kle|ta yhä
les- maalauttavalla ja voimakkaanimalhi
vär. . Hänen kuvistaan ovat kuuluisimpia

..Burlaki" (purjelaivan vetäjiä Volgalla. 1873),

..Kiikulluien kulkue" ilSSSK ..Iivana Julma poi-

kansa murhaajana" (1885. Moskovan Tretjakovin

galleriassa». ..l*jhU Niko-

laus estiiä mestauksen täy-

täntöönpanon" (1SS8) ja

jättiläiskokoiuen tavilu

..Zaporoijit kyhäämässä
kirjettä Turkin sulttaa-

nille" (18it2. Aleksanteri

111 :n umseossa Pietarissa).

Tämän lisiiksi K. on terä-

vällä luonteenkuvaus! ai-

dolla maalannut lukuisia

yksinäisiä ja ryhmänuiolo-

kuvia. Niistä mainitta

koon monet Leo Tolstoin

kuvat, kirjailijat Garsin,

Turjrenjev ja Leonid And-
rejev sekä siiveltäjät Liszt

ja Rubinstein. Hän on

myös kuvittanut ven. runoteoksia ja tehnyt joita-

kuita plastillisia töitä sekä radeerauksia. R.. joka

on Veniijiin ensimäiueu huomattava nykyaikainen
maalari. i>n ollut 1'ietarin taideakatemian vli-

Ilja Kepin.

Ilja Repin „Zaporo>?it kyhiUiinässU kirjptta Turkin
sulttaanille^.

opettajana. Pitkät ajat hän on kesät talvet asu-

nut Kuokkalassa (Viipurin I.). [..Artistes rus-

.se.s. filie ^'Ofimovitch Repine" (1894), J. Norden,

..Ilja .lelimovitseh R." (1894(]. E. Hr.
Repliikki (ransk. replique). vastaus; sattuva

sana; sana.sutkaus ; näytelmässä vuorolause; oi-

keudenkäynnissä vastine, vastaväite, kantajan

toinen kirjallinen lausunto.

\liis. Kertaus, kaksoiskappale.

Beplot ks. Raippaluoto.
Repnin, Nikolaj Vasilj»vitB (1734-

1801), ruhtinas, ven. sotilas ja diplomaatti; tuli

1704 lähettilääksi Var.sovaan ja Puolassa olevan

ven. sotajoukon päälliköksi; vaikutti tuntuvasti

siihen, että Slanislaus Poniatowski valittiin Puo-

lan kuninkaaksi ja oli sitten hänen neuvonanta-

janaan Puolan todellinen hallitsija; pakotti tässä

asemassa ollessaan Puolan valtiopäivät myöntii-

iiiään dissidenteille täydet oikeudet, ja esiintyi

pitkin matkaa niin ylimielisesti, että Katariinan

täytyi kutsua hänet pois Puolasta 1760; otti

v:sta 1770 osaa Turkin sotaan ja allekirjoitti

rauhakirjan 1774; lähettiläänä Konstantinopo-
lissa 177.'>-7fi; «ai 1778 välittäjänä aikaan Preus-

sin ja Itäv:illan kesken r.auhan Te.schenissä;

V 1788 alkaneessa uudessa Turkin sodassa K. oli

lo|iulta ylipäällikkönä ja allekirjoitti valmistavan

rauhan ehdot 1791 ; tuli 1704 Liettuan ja Itä-
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merenmaakuiitieii kpiiranlikuvernööriksi, 1796
sotamarsalkaksi. — Hänen tyttärensä poika
Nikolai Grigorjevits R.-V o 1 k o n s k i j

(177S-1845) otti osaa Napoleonin sotiin ja oli

ISl" 14 Saksin kenraalikuvernöörinä. J. F.

Repo k.s. Kettu.
Repola (ven. Ifeboljskaja), kunta Venäjän-

Karjulassa; .Vuuukson läänin luotei.sin kunta,
sijaitsee vasten Suonien rajaa Pielisjärven ja

Kiihnioniemen pitäjäin kohdalla. 2,11(5 a-s. (1905),

vakinainen asutus puhtaasti karjalaista.
Kansakouluja (venäl.) 6 (1905). — Pääkylä
Repola, sijaitsee Lieksaujärven luoteisranni-

kolla: kunnanhuone. Muut huomattavimmat ky-

lät: Kolvasjärvi. Lentiera, Ruuhijärvi. Kiima-
vaara, Roukkula ja Tuusna. — R:sta käy vilkas

liike Suomeen varsinkin Lieksan kautta (metsän-
riistan ja jauhojen kauppaa y. m. s.; vrt.

Lieksa). — Elias Lönnrot kävi R:ssa runon-
keruumatkoillaan 1832. 18:54 ja 1S:!7. L. H-nen.

Repoluoto ks. Raippaluoto.
Reportteri (engl. reporter), sanomalehden

uutistenhankkija.

Reportti (ransk. repori). Kun joku, joka on
osUmut tavaroita tai arvopapereita, ei määrä-
ajan tullessa Voikkaan ottaa niitä vastaan tai

haluaa välttää sen tappion, joka johtuu siitä, että

niiden hinta tai kurssi ei olekkaan noussut, niin

hän koettaa saada kaupan lopullisen ratkaisun
siirtymään seur. termiiniin siinä toivossa, että

hintain suunta muuttuu hänelle edulliseksi.

Tämä kaupan pitennys (prolongatsioni) tapahtuu
tav. niin, että puheena oleva ä la hausse kei-

nottelija myy jollekin kolmannelle henkilölle saa-

mansa tavarat tai arvopaperit päivän kurssin

mukaan sitoutuen samalla ostamaan ne häneltä
takaisin seur. termiiniksi kalliimmasta hinnasta.

Tämä hinnanerotus on r. (engl. contango). R:n
vastiikohta on d e p o r t t i.

Repos /rajK)'] ( ransk. i. lepo.

Reposaaren höyrysaha (omistaja Räfsö
ängsigs aktiebolag, osakepääoma
1,500.000 mk.) Reposaarella Porin ulkopuolella;

sen perusti 1S72 tukholmalainen tukkukauppias
J. E. Franeke, joka jo seur. v. luovutti liikkeen

nyk. yhtiölle. Saha paloi 1901 ja rakennettiin

heti uudelleen : siinä on nyk. 6 raamia, 3 reu-

naus- ja 2 kimpikonetta y. m. Vuotuinen val-

mistus on n. 20,000 standerttia. — Työväestö,
500-600-henkeä, asuu yhtiön huoneistoissa ; vaki-

n,aisilla työntekijöillä asunto on maksuton. Sai-

raus- ja hautausapukassat. — V. 1S97 yhtiö

perusti Siuron sahan Pirkkalan pitäjään Kulo-

veden rannalle: lakkautettiin ja purettiin 1905.

E. E. K.
Reposaari (ruots. Räfsö), Porin ulkosatama,

samannimisellä saarella Kokemäenjoen suulahden
ulkopuolella. 24 km Porista; saaren pit. 3 km,
lev. n. '/o km, satama ja asutus saaren koillis-

sivustalla. R. on jo vanhoista ajoista alkaen

huomattava .satama, vaikka vasta 1775 rakennet-

tiin ensimäiset laiturit suuria aluksia varten,

V, 1604 R. erotettiin Ulvilasta ja yhdistettiin

Porin va.^laperustettuun kaupunkiin kuuluvaksi,

muodostettiin rukoushuonekunnaksi 1876. saa-

tuaan 1875 oman kirkon (rak. puusta, korj.1900).

1884 R. sai oman saarnaajan, joka samalla oli

kansakoulunopettaja: tämä yhdistetty virka lak-

kautettiin ja muodostettiin koniministerin vi-

raksi 1901 (sen. päät. 19 p:ltä marrask.) ; R:n
asukkaiden 1909 tekemä anomus, että R. erotet-

taisiin itsenäiseksi kaupunkikunnaksi, hylättiin

1915. Kirkollisesti eroamisesta senaatti antoi

nuiiiräyksen 22 p. tamniik. 1013, jonka mukaan
R. tulee eroamaan eri khrakunnaksi. — Khrakun-
nan alue 429,s5 ha; 2,500 as. (1914). joista ruot-

sinkielisiä 8%. Kansakouluja: 1 suomenkielinen

(7 opett.), 1 ruotsinkielinen (2 opett.). — Teolli-

suuslaitoksia: Reposaaren höyrysaha. — N. 3

km R :sta kaakkoon sijaitsee Porin toinen ulko-

satama Mäntyluoto (ks. t.). L. B-iien.

Repositsioni (lat. re = takaisin, ja pönere =

asettaa), paikoilleen asettaminen, esim. kohjun
työntäminen takaisin tahi katkenneen luun osien

asettaminen sijoilleen y. m. s.

Repp (oikea r.). kaksiniitinen kangas, jonka
loimi ja kude ovat järjestetjl siten, että 1 paksu
ja 1 hieno lanka aina vuoroon vaihtelevat. Pak-
sut loimilangat nostetaan :uiia kutoessa paksun
kuteen päälle, joten ne muodostavat terävämpiä

ja selvempiä poikittaisia raitoja kuin poplin-

kankaassa. U.sein jäljitellään näitä kankaita sopi-

villa sidoksilla, jotka kudotaan viidellä syöstä-

vällä.
"

E. J. S.

Reppana I. räppänä, savupirtin laessa tai

seinä,ssä olev.a aukko, josta savu lämmitettäessä

poistuu, ks. Asuinrakennus ja L a k e i-

n e n.

Representantti ks. Representeerata.
Representatsioni ks. Representeerata.
Representeerata (lat. reprceseiitä're). esittää;

edustaa; esiintyä yhteiskunnallisen asemansa
vaatimusten mukaisesti. — Representantti,
edustaja. — Representatsioni, esittämi-

nen ; edustus, kansanedustus. — Representa-
t i i V i n e n, edustava, tunnusmerkillinen ; kansan-

edustajain vaaliin perustuva.

Repressaalit (ransk. rcpresailles, < lat. repre-

he'ndere = rangaista), kostotoimet, kansainvälisessä

oikeudessa sellaiset pakkotoimenpiteet toista val-

tiota vastaan, joiden käyttäminen sellaisenaan

sisältää oikeudenloukkauksen, mutta käy luvalli-

seksi sen johdosta, että niihin turvautuva valtio

ensiksi on kärsinyt loukkauksen toisen valtion

puolelta. Sellaisia toimenpiteitä ovat esim.

,,rangaistavan" valtion alamaisille kuuluvan omai-

suuden takavarikkoon ottaminen (taikka anasta-

minenkin), jota. kun sitä käytetään laivoihin

nähden, nimitetään embargoksi, alamaisten

itsensä pidättäminen, maasta karkoittaminen tai

estäminen sinne tulemasta, alueen valtaaminen,

n. s. laivastodemonstratsionit. vieläpä diploma;it-

tisten suhteiden lakkauttaminen. Suorastaan epä-

inhimilliset ja julmat teot ovat tietysti kielleti,i;.

— Kun useat vallat yhtyvät r :eja harjoittamaan,

saavat nämä usein hyvin laajan, sodankäyntiä

lähenevän muodon, kuten useiden valtojen aseelli-

nen interventsioni Venezuelassa 1902. oikeuksis-

saan loukattujen valtain n. s. boksarikapinain

johdosta 1900-01 tekemä ..rankaisuretki" Kiinaan

y. m. Myöskin sodassa käytetään usein r :eja,

varsinkin milloin ..rauhallinen" väestö jollakin

paikkakunnalla on ryhtynyt vihollisuuksiin, vrt.

R e t o r s i o n i. R. E.

Repressiivinen (lat. repri'mere = painaa takai-

sin), estävä, ehkäisevä: r:set toimenpiteet
tarkoittavat varsinkin valtiolle vaarallisten pyr-

kimysten ehkäisemistä tai tukahuttaniLsta.
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Bepriiai iran-k. rr;>rijtri. takaisin ottumiueii.

iiu<li»tJiiii!nT. M-fi^-llj^u t^iltämiiiPii. — Kansain-

vkli>««»a r:lla tarkiiitHaau >itil ta-

|>au!ita. • v.iyvän rultiim kuii|>|>alniva.

jonka v«>tu.-tajau - 'ii ottanut si>ta.»)ui-

iiiksi. runcnkuin a> tanyt joutua ..priisi-

tuumioisluinieD" k.i-iiiii.i\ .ik~i. vapautuu, joko

oman valtionsa Mitalaivan avulla taikka piikenc-

malla. H- K-

ilmt., !>2reljak»o. joka ^i-litiiläii^enU kerrataan

ja jota senvuok-ii ei merkitä nuotteiliin kalulesti.

vaan kertausnierkin ik-^. t.l avulla osoitetaan ker-

mttavak-i. /• fi'

Beproduktsioni ilat. rr = uuilelle«'n, ja p r o-

tl n k t > i u 11 i k>. t.». 1. jiilleeiihiunti. jiilleen-

tuotus, uudistu^, jäljentäminen, toisintaminen.

2. Bitti., eläinten ja kasvien li.siiäutyminen

taikka niyii- = re;:eueratsioni.

Seproduseerata i lat. rc = uudelleen, ja p r o d u-

«eeratai tuottaa uudelleen, luoda jälleen, ku-

vata uudestaan, toisintaa.

Bepabliikki (la., rfa publica - julkinen asia.

valtiui. l.iniii sana tarkoitti alkuansa valtiota.

jolla oli valtiosääntö ja jossa siis kansalaisten

vapaus oli turvattu, oli sen valtiomuoto sitten

. - '1. ylimysvaltainen tai yksinvaltai-

•.i kiiytettiin esim. entisestä Puolan
Ki!i.ni_-:i-KMuii.i-.ta; nvttemmin r. en = tasavalta

ik.-. t... J. F.

B«pudiatsioni ilat. rpiiuditVliö). Iiylkäiimiuen

:

aviixTii

B«palssi liat. rryu'l.-um < rrpfV/rrr = sysätä

takaisin'. Iiylkäuminen. Iiylkäiivä vaj^taus; tästsi

on johtunut suom. muoto ..reput".

Sepntatsioni ilat. rrpufH'(iVi = liarkintaKarvo.

muine.

Bequescns y Zuniga frrki'iirns i /iii»r/i\//i/.

Lui- de !!. l.^.J"» Ttjr. esp. sotilas ja liallitu^-

m!e>: yleni no|N-iu<<ti .sotilasuralla, oli mukana
I>epanton tap|>elussa. ja nimitettiin senjälkeen

Milanon kä.-kynhalt iäksi, jossa toimessa ollen

saavutti Filip II :n luottamuksen, niin että liän

1.^7:i määrättiin .\ll>an jälkeen Alankomaiden
kä^kynhaltiuksi : tässä virassa liän osoitti sovin-

nollisuutta, mutta ei saanut neuvotteluilla eikä

voitoillaan .ilankomiuilaisiu luo|iuniaan kapinasta.

J. F.

Bequiem ilat.. akk. sanasta rrquicx = rauha)

.

muji.. sielumessu-avellys. joka alkusanoistaan

..rerpiiem .i-ternam <lona eis" lanna heille ian-

kaikkinen rauha I on saanut nimityksensä. Kuu-
luisia r. teoksia ovnt säveltäneet Mozart. Clieru-

hini. llerlior. Verdi y. m. /. A'.

Bequiescat in pace t-r'- ful-J ilat.i. levätköön

raulix--'».

Rea ilat.i. asia. esine, oikeusiilijekti. vastakohta
jifThnonn, oikeussubjekti. — R. judioata. lain-

voiman voittanut tuomio; r. mobilis t. i m-
mohilis. irtain t. kiinteä esine; r. n n 1 I i u s,

omi-t.-ijiton e<iine; r. e o n s u m p t i h i I e s,

kuiutu-^—ineet ; r. f u n f; i h i I e s. iialjoiisesim^et

ijoita mitan, painon tai luvun mukaan käsitel-

lään liikkee«.iii viiinemaifiitiiti vastakohta yksi-

lölli"**ti ••. — K. i n-

t e jr r a. F.l. K.
B«achenRchei'iervr . /.-y, sola Itil-

alp^i--n Tiroli--;! ui/ n ja MUnster-
tfller-iiljipien väli*»ä. 1. .'•'.• n, \ i. nierenp.

Beseda I»•'] liat.», /^rnrdare//- heimoon kuu-

luva suku. n. .'lO lajia 1- t. monivuotisia ruohoja,

jotka kasvavat etupiiä.ssä Välimerenmai.ssa. Leh-

det ovat ehvitä t. liuskaisia, kukat vitstnkchlaisia,

sikiiiin päästään avonainen, heilelmä ;!-G-särmäi-

nen kota. Puutarhoissa viljellään hyvin yleisesti

hyvätuoksuisten, vihertävän valkeiden kukkien ta-

kia H. odurataA, jonka kotimaa nialidolli.sesti on

Pohjois-.\frikka. 2 lajia on meillä tavattu lastaus-

paikkakasveinn. joista toista. U. tuleoliiu. Keski-

Kuri>op;i.ssa viljelliiän siitä saatavan keltaisen

värjäys;iiiu>t>n takia. K. L.

Besektsioni dat. rcit 'c/iö = irtileikkaaminen),

jonkin elinieiiosan. mahalaukun, suolen, hermo-

run;;on. luun y. m. osan poistaminen opereeraa-

miilla. vrt. Kirurgia ja O p e r a t s i o n i.

Resenseerata ilat. rrceiisv' rc) , arvostella kir-

jaa, iiiiyti-lniäkappaletta. konserttia y. m. s. —
H e s e n s e n t t i. arvostelija. — Resensioni,
arvostelu.

Resensioni ks. Resenseerata.
Resentti (lat. rfcön.? = veres), (icol.. nimitys

kaikista nuorimmille, aivan nykypilivinä synty-

neille peolojiisille mucdo.stumille.

Resepti ilat. r<ri'jjrrf = ottaa vastaan), liiiike-

määriiys. lääkärin antama kirjallinen ohje liUik-

keeii vahnisliikseksi.

Reseptiivinen (lat. rori'pfrt = ottaa takaisin,

ottaa vastaani, vastaanottavainen.

Reseptsioni ilat. rerc'ptiö\. vastaanotto, omak
suminen. Erikoisesti käytetään r.-nimitystä

roomal. oikeuden omaksumisesta .Saksassa 16 :n-

nella vuosis. .Se jäi siellä tarpeellisesti muunnet-
tuna pandektioikeuden nimisenä voimaan siksi,

kunnes eri valtioissa maaoikeudet kodifioitiin

(Preussin maaoikeus v :lta 1794. Ranskan code

ciril v;lta 1804. voimassa etupäässä länsiosissa

ja Badenissa, Saksin siviililakikirja v:lta ISOo),

sekä muissa osis.sa valtakuntaa v:een 1900. jol-

loin 1896 v:n lakikirja astui voimaan koko
maassa. El. K.

Reseptuuri ilat. riri'/»<'rf = ottaa va.staan). vas-

taanotto; se pöytä apteekissa, jossa reseptilääk-

keet valmistetaan; myös: jonkun apteekin vuo-

tuinen re.septimäiirä.

Reservations /riz3ri'is3>iz], rei^ervatsionit.

yhdysvalloissa ja Kanadassa hallituksen intiaa-

neille asunui-alueiksi (indinn r.). sotilas- (mili-

tnry r.) ja metsänhoitotarkoituksiin (forent r.)

vara:imat alueet.

Reservatsioni ks. K e s e r v e e r a t a ja R e-

s e r \ a t i o n s.

Reservatum ecclesiasticum /-n'- -n'»-/ (lat.).

kirkollinen (loikkeiisiiiääräys. joka tehtiin niin

hyvin .\u<.'shurjrin uskonrauhassa \r>'i'i kuin

\Ve.stfalenin rauliassa 1648. ja sisälsi, että hengel-

linen ruhtinas, joka siirtyi evankeliseen uskoon,

menetti maansa. Tämä oli poikkeus silloin ylei-

sestä territoriaaliperiaatte'>sta : riiius regio, ciun

relifiio (= jonka maa. .sen uskonto). E. K-a.

Reserveerata (lat. rpsrrv'i're). panna erilleen.

Käilöiiii. varata. — R e 8 e r v e e r a u t u a. panna
va.slalaiise. julkisesti ilmoittaa, että on ylitymättä

tehtyyn päiitök.seen. — K e s e r v e e r a t t u. va-

rattu ; hillitty, varova, karttava. — R e s e r-

V a t s i o n i. vastalause, ehto: ks. myös Reser-
vations.
Re8«rvi (ransk. rinerve, < lat. rescriyä're =

säilyttäii). varalla oleva; varaväki. ks. Sota-
laitos.
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Reservibrigadi (ks. Reservi jii 13 r i g a il il.

Venäjällä un nuihiiu aikana n. 124 reservipatal-

Joonaa, jotka ovat ylulistetvt 31 reservijalka-

v;ikil)rif,'ailiksi. 4 pataljoonaa kussakin. Raulian
aikana näniii ovat linnaväkicn osia. mutta jiUiviit

sota-aikana ascnia|iaikkoiliinsa ja muodostetaan
siten, että kukin rcsoivipataljoona muunne-
taan reservijalkavakirykmentiksi. johon kuuliui

4 |>ataljoonaa. 4 rykmenttiä ylulistetiiän reservi-

jalkaväkidivi.^ioonaksi. Näitä reservijalkaväki-

brigadeja varten on rauhan iiikana olemassa myös
oma tykistö, reservitykistöpattereita. jotka scta-

aikana muodostetaan ylitä moneksi reservitykistö-

brigadiksi. 3/. v. 77.

Reservikomppaiiia ( ks. R e s e r v i ja K o m p-

pani.U. V. 1S78 asevelvollisuuslais.samme sääde-

tyn varaväeu harjoituskomppaniat, joita oli 32.

4 kussakin läänissä, ks. Suomen sotalai-
t o s. M. V. 77.

Beservikyyti ks. K y y d i t y s.

Reservilääkäri vrt. S o t a 1 ä ä k i n t ä t o i m i.

Reservoaari iransk. reservoir). säiliö.

Resessi (lat. rcce'ssus = takaisin astuminen,
poistuminen, saks. Ahscliird). neuvottelujen tulos,

päätös. sopimus: pöytäkirja. Pohjoismaissa
r. nimitystä käytettiin 1.5-17 :nuellä vuosis.

eräistä välipuheista ja .sopimuksista sekä valtio-

päivillä säädetyistä laajemmalle ulottuvista

laeista. Ruotsin historiassa ovat erityisesti huo-

mattavat Kalmarin, Malmön ja Vesteräsin r:t

(ks. n.). J. F.

Resetti iransk. recette, < lat. rcci'pei-e = ottaa

vastaan), lahjanäytäntö. tulot teatterinäytännöstä

y. m. s., kun se on luovutettu jonkun esiintyjän

hyväksi.

Resht (re^tj. Gilanin maakunnan pääkaupunki
Pohjois-Persiassa. epäterveellisellä tasangolla

Sefid-rud-joen suistamossa Siali-rudin varrella

23 km:n päässä Kaspian-meren rannalla oleva.sta

Enzeli nimisestä satamakaupungistaan: 42.000 as.

Tärkeä kauppakaupunki : viedään riisiä, raaka-
silkkiä, kuivattuja hedelmiä, kalaa, karjaa, villaa,

puuvillaa, tuodaan sokeria. puuvillatav;iroita.

silkkiperhosenmuni.a, polttoöljyä y. m. Kauppa-
vaihto arvoltaan n. .50 milj. mk. Hyvä, venä-

läisten rakentama maantie (valmis 1899) yhdis-

tää R :n Teheraniin. — Satamakaupunki Enzeli
(n. 4.000 as.) on höyrylaivayhteydessä ven.

Kaspianmeren satamien kanssa. E. E. K.
Resiczabänya [rnsifsahnnja] (saks. Reschitzn).

kaupunki Kaakkois-Unkarissa. Krassfi-Ször^ny'in

komitaatissa, Berzavan rannalla keskellä Baauaa-
tin rautamalmi- ja kivihiilirikasta vuoristoa

:

11,770 as. (1901: enimmäkseen saksalaisia). —

•

Suurenmoisia rauta- ja terästehtaita, konepaja, lä-

hellä suuret kivihiilikaivokset. Vuorityö on enim-
mäkseen itäv.-unk. valtiorautatieyhtiön hallussa.

jolla R:ssa myös on vuori- ja domeenihallinto.

Resideerata liat. »"csidt^Vc = istua paikallaan),

asua. pitää asuntoa.

Residenssi (ran.sk. residencc). ruhtinaan tai

maaherran asuinpaikka, hallituspaikka, pääkau-
punki.

Residentti (lat. resi'dere = asettua asumaan),
valtuutettu. = ministeriresidentti (ks. t.) :

Hollannin int. alusmaissa piirihallituk.sen esi-

miehen (kuvernöörin) nimitys.

Residiivi liat. rect'dere = pudota takaisin), tau-

din uudistuminen.

Resid pa§a (1802-58), turk. valtiomies; tuli

1X:>7 ulkoasiainministeriksi ja edisti Mahniud
11:11 reformeja; sai eron 1838. mutta pääsi 1839
Abdul Medsidin valtaistuimelle noustua jälleen

ulkoasiainministeriksi ja harrasti edelleen uudis-
tusten aikaan.siXiUnista: syrjiiytcttiiu 1841. mutta
oli v:sta 184,5 jälleen ulkoasi;unniiiiisterinä, 1840-

52 ja 1856-57 suurvisiirinä ; ajoi Krimin sodan
aikana ja sen jälkeen venäläisvastaista politiik-

kaa. J. F.

Residuum f-si'du'umj liat. jäännös, jäte).

1. 7't/.s-. Leidenin pullon sähkövarausta ei voida
kerralla täydellisesti purkauttaa. sillä lasin si-

sässii oleva sähkö ei seuraa ])urkau.sta. vaan nou-
see Viusta vähitellen pinnalle ja tinapaperipääl-
lykselle. Tätä sähköjäännöstä. joka hetken ku-
luttua ensimäisestä purkauksesta voi aiheuttaa
uuden heikomman kipinän, sanotaan r:ksi. —
2. Kcm. Ainetta hehkuttaessa tai liuennettaessa
syntynyt jäte.

Besignatsioni (lat. rp.5!_</«ä're = murtaa auki,

erittäinkin sinetti), luopuminen (esim. virasta)

;

uhrautuminen, alistuminen, kohtaloon tyytymi-
nen. Sielutieteellisenä ja siveysopillisena käsite-

sanana se tarkoittaa sitä mielentilaa. jos.sa hen-
kilö tyynesti luopuu turhaksi ymmärretystä toi-

veesta ja alttiisti tyytyy välttämättömyyteen. Se
että toiveesta luopuminen tapahtuu tyynesti,

erottaa r:n epätoivosta. Tyypillinen r:n filo.sofi

on Spinoza. Hänestä tyytyminen m;iailmankulun
lainmukaiseen välttämättömyyteen voi olla iloista

antautumista erittäinkin sen vuoksi, että ajatte-

leva ihminen tuntee tyydytystä, kun hän järjel-

lään käsittää kaikkeuden järkähtämättömät lait.

Surun .syyn ymmärtäminen poistaa tai lieventää

surun antaen järjellisen tiedon iloa. Z. ('.

Resigneerata (ks. R e s i g n a t s i o n i). luo-

pua jo.stakin (esim. virasta) ; tyytyä ja alistua

välttämättömyyteen tai siihen, mikä käsitetään

välttämättömäksi. — Eesignee ra u t u n u t.

kohtaloonsa tyytynyt.

Resiina (ransk. draisi»c] 1. ruUavauuu, keveä

a\onainen rautatiekulkuneuvo. jota ratahenkilö-

kunta käyttää radalla liikkuessaan. Yksinkertai-

sin r. on sellainen r.-vaunu, jota pitkillä tangoilla

työnnetään eteenpäin. Tavallisessa r:ssa on istuin

ja viputanko. josta vaunua joko käsin tai jaloin

tai molemmilla yhtaikaa väännetään eteenpäin.

Viputangosta liike siirtyy pyöriin. Moottori-
r:aa käyttävät .Suomessa rata-insinöörit jyrkkä-

nonsuisilla radoilla. 1'. L.

Besiiniöljy ks. R i s i i n i ö 1 j y.

Resina /-s''-/, kaupunki Italiassa. Napoli'n-lah-

den rannalla, Vesuviuksen juurella Napoli'sta

kaakkoon Torre del Grecoon vievän sähköraitio-

tien varrella, kasvanut yhteen Portici'n kanssa

;

20.508 as. (1911: kuntana). — Harjoitetaan vii-

ninviljelystä iLacrimae Christi). laavanlouhintaa.

nahka-, lasi-, silkkiteoUisuutta. Kaakkoon R:sta

on kunink. linna Favorita. — R. on rakennettu

osiiksi Vesuviuk.sen purkauksen 79 j. Kr. hautaa-

man Herculanenmin päälle. R. itse kärsi vaurioita

Vesuviuksen purkauksis-sa 1631 ja 1906. — Ete-

lään R :sta oli vanhalla ajalla Retinä niminen

Herculaneumin satamakaupunki, joka tuhoutui

samassa purkauksessa kuin Herculaneum.
(E. E. K.)

Resinosis ks. Lylymuodostus.
Resipientti (lat. recCjtiens = vastaanottava).
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IvM.. ustia. miliiD neste tislattaessa kokoontuu:

t}".. ilmajiuinpun kutisusiiiliö. kaasukello.

B«siprookki (< lat. reci'firocus - siunn» tietii

p.iUi.tv.t. takaisin I. eilestukaisin vaikuttnvn.

vuorovastaiDen. keskinäinen). 1. Mat. ks. I n-

verssi. — R. y li t ti I ö on sellninen, joka ei

muutu. J06 siihen tuntemattoman x.n paikalle

sijcitetaan — . — 2. Ktcliop. R.p r o n o m i n i.

keskinSisasemo (ks. Pronomini).
Kesiprosjteetti ilut. recCprocus = niolemniin-

ptit.>liuen>. inoleinniinpuolisuus. vastavuoroisuus.

Besisteerata ilat. resi'stcre), telidS vastarin-

taa, kestää, pitkittää.

Resitatiivi ilat. reciNVr*' = kertoa), niiis.. on

laulusävellystyyli, joka malulollisininian tarkasti

sopeutuu sanojen luonnolliseen lausut ukseen. Sil-

loin rajoittuvat sävelten meloiliset ja rytmilliset

murdo«tusmahdollisuudet alkeellisimpiin ilmauk-

siinsa. R:n alkuperä johtuu kirkollisesta kiiy-

tännöstfi. suorasanaisten rukousten ja pyliien

tekstien juhlallisesta, puolittain laulavasta lau-

sunnasta. Vaihtelevammaksi r. kehittyi draamal-

lisen taiteen yhteydessä. It. oopperatyylissä eri-

teltiin kahdenlaista r:ia: r. secoo 1. ,,kuiva" r.

sekä r. acconipngnato 1. arioso, joka oli melodi-

sesti mehevämpi ja muoiloltaan läheni lyyrillistä

laulutyyliä. Tästä jälkimäisestä on kehittynyt n. s.

ua^nerilainen r., jossa melodinen kulku on

hyvin pateettinen, mutta soitinsäestys kuitenkin

sisältää varsinaisen siivelellisen aiherakenteen.

Uusimman ot pperatyylin (Debussy. Puccini y. m.)

laulumelodiikka lähenee alkuperäistä yksitotista

kirkollista r:ia. vaikka kromaattisella, jopa täy-

sin sävellajittomalla sointupohjalla. /. Ä.

Besiteerata (lat. recit<i're). taidokkaasti lau-

suen ulkomuistista esittää, lausua.

Reskontra 'lat. r<'s = asia. ja contra = vasta-

päätä), kauppat., henkilökirja: velulliskirja ju

velkojakirja : r. käsittää niiden henkilöiden ti-

lit, joiden kanssa liike on tekemisissä. J. F.

Reskripti ilat. rism'ptum, < rcxrrfftcrc = an-

taa päätös, määrätäi, käskykirje, erittäinkin sel-

lainen, jonka hallitsija antaa kU.skynhaltialleen

taikka muulle ylhäiselle hallitusviranomaiselle.

Reslareki k«. Ajoneuvot.
Reso k- Raisio.
Resolutsionl (ks. Resolveerata). päätös,

ratkaisu, varsinkin tuomioistuimen tai muun
julkisen viranomaisen ratkaisu a.sia«sa. joka ei

riipu ykitistiiän vnpan.Kta harkinnasta, vaan pe-

ru-tiiu oikeu->wiilnniik.i-en sovellutlamiseen.

Resoluuttinen ilat. rrnrtlilUuH, < refio'lvere =

irroittaai. p.iiittäväinen. jyrkkä.

Resolveerata ilat. rmr/htrr - purkaa: päät-

täiii, ratkaista, tehdä päätös, varxinkin kun on
ky<^ymys julkisten viranomaisten piiätöksistä.

Resonaattori (lat. rr/ron/iVr = kaikua). Ilelm-

holtzin kekhiinä koje, jolla harjaantumatonkin
voi kuulla sävelen harmoniset yliäilnet tai yleensä
erottaa t'isist.-ian soitannollisen soinnun osasäve-

let. R. on mesxinki- tai lasipallo, johon on som-
miteltu kakxi aukkoa pallon vastaisille puolille.

Aukkoihin liittyvät lyhyet putket, toinen hie-

nompi ja suippo, toinen laajempi ja silinterin-

muotoinen. KuunnelUrssa pannaan edellinen kor-

vaan. R. vahvistaa vain sellaista säveltä, jonka
varähdyknet tarkkajin vastaavat pallon omape-
räi«tJi aaltoliikettä (vrt. Resonanssi). Kun

on valikoinut tällaisia r:cja, niin sointu voidaan

osasäveliin.sä nähden niillä analysoida. — Koska
yllii.solilotyt r:t ovat jotenkin kalliita, on

S c h u h r i n {r suunnitellut tarkoitusta varten

pahvitorvia, joista on sitiipaitsi se etu, että niiden

oma sävel on helposti miiiirättUvi.ssä. V. S:n.

Resonanssi (lat. fTsoii<i'rr = kaikua, kajalitaa)

1. k a j a h t e I u. helposti värähtelevien kap|>alei-

den ouiimiisuus alkaa .soida, kun niiden lälieisyy-

j
dessä soi se sävel, minktl ne itse voivat viiräli-

j

dyksiin joutues.saan antaa. Jos esim. lauletaan
' avattuun pianoon määrätty sävel, niin kajahtaa

!
sieltä vastaan sama ääni. sillä vastaava kieli on

I
alkanut värähdellä. Samoin alkaa siivelrauta

I soida, kun toinen sanumlainen Ullu-llä oleva sii-

I

velrauta soi. Kajahtelusävel jatkun omintakei-

sesti, vaikka alkuperäinen sävel äkkiä katkais-

I

tajinkin. R:ia on se äänen vnlivistuniinenkin, joka

j
on havaittavissa sävelen soides,s!v vain ilmaa si-

I
sältavän torven suun edessä, jos torven pituus

; on sopivalla tavalla valittu .sävelen lUiUon-

pituuteen nähden. Koe voidaan tehdä ku-
vassa esitetyllä vesiastialla, jossa on ve-

teen osivksi upotettu putki. Jos tämän suun

(a) eteen pannaan soiva sävelraut:i j;i put-

kea siirrellään ylös ja alas, niin huomaa,
että ääni on vahvin putken ilmapatsaan
ollessa */» t. '/t soivan sävelen aallonpiluii-

desta, heikoin kun ilmapatsivs on '/j aalto-

väliä. R.-ilmiö syntyy aina, kun alku-

peräisen sävelen aallot kolitaavat ka]>pa-

leen, joka pyrkii itsestäänkin värähtämään sa-

massji tahdissa kuin soiva kappale s. o. kun edel-

lisen kappaleen omaperäiset aallot ovat pituudel-

taan yhtäsuuret (t. tasan 2, 3, 4 .... kertaa ly-

hyemmiit) kuin jälkimäisen, sillä silloin alku-

sävelen a:illonharja kohta.a r.-sävelen aallonhar-

jaa ja aallonlaiiksot samoin yhtyvät, joten aallon-

harjat kohoavat ja laaksot syventyvät entistä

enemmän. Vastaisessa tapauk.sessa ensiniäisen

työntäyksen aiheuttama aaltoliike r. -kappaleessa

kumoutuu. — Soittimissa käytettyjen kaiku-
pohjien vaikutus on mvös riijipuva r:sta.

U. S.-n.

Resonanssipuu (ks. Resonanssi), piano-

jen, urkujen, li;irnioniumien, kieli- ja jouhisoitti-

mien rakentamiseen tarvittava, varsinkin reso-

nanssipintojen valmistamiseen, käytetty puu, joka
on aivan oksatonta, sisältää mahdollisimman
vähän syyspuuta ja hartsiaineita ja on raken-

teeltaan kaikissa kohdin suorasyistii ja tasakas-

vuista. Para.sta r:ta saadaan vanhoista, koko
ikänsä säänniilli.sesti, mutta ei liian nopeaan

kasvaneista kuusipuista, joissa vuosilustot ovat

n. 1.5-2.0 mm leveitä ja joiden . piuiaincell:i on

alhainen ominaispaino (O.jo-0.45). Tärkeinimiit r :n

hankintapaikat ovat Böömi, Baierin alppiseudut

ja Ranskan .Jura. Viime aikoina on r. aineita

alettu tuo<la myös Galitsiasta ja Ameriikasta.
— Varmaankin kasvanee monella seudulla myös
•Suomessa r:ksi täysikelpoisia kuusia. O. Lih.

Resonantit (ks. Resonanssi) l. aukko-
äänteet, on nimenä niillä äänteillä, joita äiln-

nettäessä joko suiiväylä (vokaaleissa) tai nenä-

väylä (nasaaleissa) on avoinna, estämättii ilma-

virran läpikulkua. R:eja ovat siis kaikki vokaa-

lit sekä nasaalit l. nenä-äänteet m, n, Tj.

Resonemangi (ransk. rnisnnncmrnl), syiden

ja perusteiden esittäminen ; keskustelu, väite.
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Resonneerata (raiisk. raisonner). esittää syitä

ja ponisteita, keskustella; viisastella.

Resorbeerata (lat. rciorftfrc = särpiä), imeä si-

säiin. Muutamilla alueilla (resorbenlia) ja ku-

doksilla ou kyky r., imeä itseensä nesteitä, lääke-

aineita y, m. S. S.

Resorbentia /-e'-/ (lat. resortfre = imeä takai-

sin), lääkeaineet, joita käytetään ikäänkuin ime-

mään tauteja pois ruumiista. Sellaisia ovat elo-

hopea, jodi. kaliumjodidi. y. m. S. S.

Resori (ransk. ressort), joustavuus, jousi

(esim. ajoneuvojen r:t ja patjojen spiraali-r :t).

Resorptsioni (ks. Resorbeerata), neste-

mäisten j.a liuenneessa tilassa olevien sekä kaasu-

maisten ja emulsionintapaisten ainesten imeyty-
minen vereen ja kuilosnesteeseen, mikä suoriutuu

etupäässä suolessa (vrt. Ruuansulatus)
mutta myöskin muissa ruumiinosissa, esim. seroo-

sisessa keuhkopussintulehduksessa esiintyvän vesi-

mäisen nesteen imeytyminen jälleen pois keuhko-
pussista, fM. 0-B.)

Resorsiini, dioksybentsoli, CeHi(OH)o. kaksi-

arvoinen fenoli, saadaan useista luonnollisista

hartseista ja keinotekoisesti bentsolidisulfohap-

poa sulattamalla kaliumhydraatin kanssa. R. on
kiteinen, veteen liukeneva, antiseptisesti vaikut-

tava aine. Sillä on suuri käytäntö tervaväriteol-

lisuudessa. Ftaalihappoanhydridin kanssa r. muo-
dostaa kauniisti fluoresseeraavaa {luoresseiinia.

Resorsiinikelta, resorsiinisini ja

resorsiini vih reä ovat r :sta valmistettuja

atsoväriaineita. Edv. Hj.

Resp., lyh. lat. respective, kutakin koskeva,
kullekin kuuluva, asianomainen.

Respekteerata ks. Respekti.
Respekti (lat. respe'ctus), kunnioitus, arvon-

auto, pelko. — Respektabeli. kunnioitettava,
liuomioonotettava. — Respekteerata (lat,

rcspcclä're\. kunnioittaa, ottaa huomioon.
Respiitti [\t. respitto) , myönnj-tys, tasausetu

kilpailuissa; vara-aika, odotusaika. Vekseli-r. =
odotuspäivä (ks. t.).

Respiraattori (lat. respirä're = hengittää)

,

hengityselinten suojaamiseksi suunniteltu laite,

jota pidetään suun ja sieraimien edessä siinä

tarkoituksessa, että ilma jonkinverran lämpiäisi

sekä vapautuisi tomusta ennen joutumistaan
hengittimiin. R :ssa on näet useita vallan hienoja
hopea- tahi kultalankaverkkokerroksia, jotka ulos-

hengitetystä ilmasta lämpiävät sitten vuorostaan
lämmittäen hengittimiin kulkeutuvaa ilmaa ja

samalla pidättäen tomun. (M. OB.)
Respiratsioni i lat. r€spirä'tio^ . hensitvs

(ks. t.).

Respiratsioniaparaatti (ks. Respira-
tsioni ja Aparaatti), hengityslaite raittiin

ilman saamiseksi oloissa, joissa — kuten myr-
kyllisiä kaasuja sisältävässä ilmassa tai veden
alla työskenneltäessä — ei muuten voisi hengit-

tää. R :eja on erilaisia eri tarkoituksia varten.
Toiset muodostavat vain päätä ympäröivän kote-

lontapaisen. mihin erikoinen putki jchtaa raitista

ilmaa, joka kulkien suun ja sieraimien ohi sitten

poistuu kaulaa ympäröivän väljemmän aukon
kautta; toisissa, sukeltajia varten suunnitelluissa,

ihminen kokonaan joutuu tarkoituksenmukaiseen
vettäpitävään pukuun tahi ..kelloon", johon niin-

ikään johdetaan myötäänsä raitista ilmaa hengi-
tettäväksi. (3/. OB.)

Respireerata (lat, rcsplrä're) . hengittää, ks.

Hengit y s.

Respondentti (lat. rt'spond<"'re = vastata), oik,

vastajija; väitöskirjan puoltaja, vrt. Oppo-
nentti.
Responsori (lat. reaponsö'rium). kirkollinen

vuorolaulu soololle ja kuorolle 1, esilaulajalle ja

seurakunnalle. R:t ovat tyyliltään osaksi aivan
yksinkertaiset (esim. litania) ; mutta osaksi ne
jo aikaisin kehittyivät runsaskorukuvioisiksi
scoloesityksiksi, joista seurakunnan osa jäi syr-

jään (esim. graduale). /. K.
Ressort frassCr] (ransk.), joustavuus (ks.

Resori); tuomiokunta, valta-ala, toimiala, eri-

koisala.

Restaurant [restorä'] (ransk,), ravintola.

Kestauratsioni (lat. rcstaurä'tio), entiselleen,

entiseen kuntoon palauttaminen. — Valtiollisessa

kielessä r. on = karkoitetun hallitsijasuvun valta-

istuimelle palauttaiuinen. Englannin historiassa

r:lla tarkoitetaan Stuartien palauttamista 1660,

Ranskan historiassa Bourbonien takaisintuloa

1S14 ja 1815 ja aikaa 1814-30 sanotaan r e s-

tauratsioniaikakaudeksi, — Res-
taureerata, palauttaa, korjata entiselleen,

uudistaa; virkistää, vahvistaa, J. F.

Restaureerata ks. Restauratsioni.
Resteerata (lat. restä're), olla jäljellä, jäädä

saamatta.

Restif (R6tif) de la Bretonne, Nico-
las E d m e (1734-1806), ransk. romaaninkir-
joittaja. jonka rivoista ja kyynillisistä, mutUi
totuudenmukaisista ja rohkeista teoksista mai-

nittakoon ; ,,Le paysan perverti" (4 os. 1776)

,

..Les contemporaines. ou aventures des plus jolies

femmes de l'äge prösent" (42 os, 1780-85),

..Theätre" i7 os. 1793), H. Kr-n.

Restittieerata (lat. restitu'ere), palauttaa,

antaa takaisin, saattaa entisiin oikeuksiin,

Restitutsioni (lat, rcstitri'tiö). entiselleen

palauttaminen. 1. Prosessioikeudessa ylimääräis-

ten muutoksenhakukeinojen yhteinen nimitys.

Tähän sisältyy : menetetyn ajan takaisin antami-
nen (restitutio fataliiim) ja lainvoiman voitta-

neen tuomion purkaminen uusien syiden nojalla

(Oikeudenkäymiskaari 31 :s luku). Roomal. oikeu-

dessa oli restituiio in integrum kohtuussyistä

alaikäisten hyväksi myönnetty poikkeusoikeus

saada entinen oikeustila palautetuksi viranomai-

sen käskyvallan, imperiunnn. nojalla. — 2, ks,

T u 1 1 i p e r <i u t u s. El. K.

Restitutsioniedikti (ks. Restitutsioni
ja Edikti), Saksan keisarin Ferdinand II ;n

6 p, maalisk. 1629 antama asetus, jonka mukaan
m. m. kaikki protestanttien Passaun sovinnon

jälkeen (1552) anastamat hiippakunnat, kirkot,

luostarit ja kirkkotilat oli palautettava (resti-

tueerattava) katoliselle kirkolle ja reformeeratut

suljettava pois uskonrauhasta. Praagin rauhassa

1635 keisari luopui sen toimeenpanemisesta tois-

taiseksi, Westfalenin rauhassa 1648 kokonaan

;

ainoastaan Itävallan perintömaissa se pantiin

täytäntöön. J. F.

Restorantti (ransk. restaurant), ravintola.

Restriktsioni (lat. restri'ngere = rajoittaa),

rajoitus, rajoittava määräys, ehto. Pankki-
r:illa tarkoitetaan sitä. että pankin velvollisuus

lunastaa setelinsä käteisestä lakkautetaan ajaksi.

J. F.
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Rcsultaatti ilut. rixnifiVrr = poiuialitiia), tulus.

— K e ^ II 1 1 e V r a t H. uiitaii tiiloksek»!. johtuu

li.ppu(uloks«H'ii.

Brsultantti ks. V o i m ii i n s ii ii ii n i k u s.

R«sult«erata k<i. Ii e s ii 1 1 u h 1 1 i.

B«sum^ f-ijiiHfl iransk.). ylitwiiveto, lyhyt

ylj-Uk.it-iHK.

Besurrektsionl dat. re»ti'ryvrr = uo\\&la ylös).

ylö?•ln.^l>••IIm^.

B«surssi Tiiiisk. rr«soHrr<-l. npiiliihde. apu-

k<*inu. iiiuhilollisiius : r:t = varat.

Resyuiee k s. K ^ s u ni ^.

R«tarde«rata ilat. rr/tirddVf). hidastuttaa,

viix \ ii.ia. III villi iUtyä.

B«te mirabile dat.), niial.. ihinevprkko. ks.

\* H r i < II i' n H t.

Rctelirattaat, häkkikiirryt.

Betentsioni dat. rclt'ntiö\. pidiitys. —

:

R. oikeus k>. Pidätysoikeus.
BeUiel l(i'l). arroiidi.s.senientiii piiiikaupuiiki

Pohjuis-Raii-kassa. .Vrdeiiiiien depiirteineiitissu.

Aisue-joen. .Vrdeiinieiikauaviiii ja Itäradan var-

rilla: 0,^79 a.s. itöOl). — Kirkko 120(l-Uiviiltn.

Ilurjoitetaaii villa- y. m. teiillisuutta ja vilkasta

kuuppaa. — R. syntyi rooinal. linnan iCantniin

llilivtHm) vierei?n. Tuli sitten Rethelois nimisen

maakunnan pääkaupun<.'iksi. Oli jonkun aikaa

.Majtarin'in hallu».sa. Suurvaltain soda.ssa .syksyllii

lUH saksahiisft valtasivat R:n.

Bethel /rr /. .\lfrcd (1816-59). snks. taide-

mauluri ja piiriistaja; opiskeli 13-vuotiaasta alkaen

L>ilss«fldorfiii taiileakateniia.sga ja v :sta 18i<Ö

Ph. Veitin jolidullu Frankfurt am Mainissa. R.

»ai JO nuorenu tehtäväkseen maalata .Vaclieiiiii

raatihuoneensaliin 8 Kaarle Suuren historiaa

esittävää freskoa, joita varten hän teki 1844 4.5

opintomatkan Italiaan ja joista hän itse v :een

18ö'J saakka suoritti 4 imunt hänen suunnitel-

miensa mukaan J. Kehren). Nämä suorasukai-

nen voiniakkaut maalaukset, joista mainittakoon
..Keisari Otto III Kaarle Suuren hautakammiossa
.\arhenissa v. imio". ovat hänen pääteoksiaaii

kuten ennen kaikkea myös suuripiirteisen yksin-

kertaisesti värillisinä piirustuksina 1842-44 imyö-

hemmiu puupiirroksinai estetyt kuvat llannilia-

lin retkestä Alppien yli sekä v:n 184S vallan-

kumouksellisten liikkeiden ja koleran aiheutta-

mina syntyne»-! kuuluisat, mieltiijiirkyttävät ..kuo-

lemantanssin" kuvaukset ...\uch eiii Totentanz"
11848). joissa kuolema on kuvattu kansanvillit-

nijKkni. Toisella Italian matkallaan 18r)2-53 R.

tuli lo(>puiäk-een mielenvikaiseksi. Ollen mieli-

kuvituk-eli^uiii iJilreriii ja llollieinin sukua. R.

on druaniallisen intohinioiiien. monumentaalinen
viivataiteilija. omaperäisimpiii saks. mestareita

19:nnellä vuosis. fKlämäkert. kirj. .Mliller von
KöDiRiin-inter II8OI1. Valentin «I8!)2) ja Ma.x

Schmid llHItft. ..K(instler-Mono).'rapliien").] —
Edelli>«n veli Otto R. 1 1822-92) maalasi histo-

ria-, laatu- ju muotokuvia. E. H-r.

Betiisi k'-. R e t i k k a.

Betikka tllaplianimj, ristikukkaisHuku, jolla

hedelmä »n joko nivelosittuin lohkeava t. koko-

nnikena variseva, ainakin alemmat lehdet piiri-

liiuikaiitia ja verhot pystyjä. Hyvin yleinen pelto-

rikkaruobn on meillä keltakukkainen pelto-r.
(H. raphnnixlrum I. \'iliiinneHJuureksikHi viljeltynä

tavataan II. «afit ua-lajin 2 eri muotoa: f.rndioln,

retiini, jollu on pieni, puna- t. valko- ju

ohutkuorinen, mielo-

niukiiinen juuri, ja

/. iiiijra. r e t i k k n,

joiika juuri 011 suuri,

pyöreä t. ]>orkkaiia-

maiueii, paksu- ja

tav. uiustakiiurinen,

jokseenkin väkevä.

Molempien viljelys

on hyvin vanha ja

yleinen tropiikkeihin

asti. R:aa viljellään

kuitenkin ineillii hv
vin vähiin. Kummas-
takin on paljon ori

muotoja. Lajin alku-

perii 011 tuntematon.
Mahdollisesti on laji

it.seniiinen. kenties

l,ä ns! -.V asiasta kotoisii

polvfiituN a.

Retikon, vuorijono

Pi>)iori>tl)(li«.

inaluloUisesti liflti r:.stii

A. /,.

Alt;aun-alpeissa. \'oriirl-

hergiii (Itävallan) ja Sveitsin rajalla, kulkee luo-

teesta kaakkoon Landipiartin ja lllin laaksojen

välis.sa: on syntynyt etupäässä kalkista. Kor-

kein huippu Scesaplana 2.969 m yi. merenp.

Solat (Driisentor 2,3.i0 m. Schvveizortor 2.151 ni

yi. merenp. y. m.) enimmäkseen jyrkkäseinäisiä

"kuiluja.
"

(E. E. K.)

Ketina, verkkokalvo, ks. S i 1 m ä.

Betiniittl, miinr., läpikuultava, keltainen tai

ruskea liartsinkaltainen kivennäiiien, jota on

ruskohiilikerroksissa. R. 011 orsaaniuen yhdistys

hiilestä m. 80%), vedystä ja

verkkokalvon

ja muodostunut
hapesta.

Retinitis ircltna = verkkokalvo),

tuleliihis. ks. Silmät a u d i t.

Retireerata iransk. ,sc retircr). periiytyä.

Retoriikka ikreik. rhrtorikr' / f cA/i »<"/ = puhe-

taito), puhetaito, pulietaidonoppi. ,Jiilki.sen sanan
suuri merkitys Kreikan valtioissa ja kreikka-

laisten kehittynyt miiotouisti herätti jo aikaisin

eloon teoreettisille opinnoille perustetun puhetai-

don. Puliujakonlu oli välttämätön jokaiselle kor-

keampaan sivistykseen pyrkivälle nuorukaiselle.

R. jakaantui kaliteen pääosastoon, joista toiseen

kuuluivat tuomioisUiimissa pideltävät syytös- ja

puolustuspuheet igcyion dikiniikr/n, \ut. yiiiim jiidi-

rialc). toiseen neuvotteluk(ikouksis.sa pidettävilt

puheet {yeiios «yinbiilviilikn')!, lat. (jriiiin dcUlic-

ralivuin); 3:nte!ia myöhemmin muodostuneena
osastona olivat juhla- ja muisto|)ulicet sekä pel-

kät loistjivan jiuhetaidon näytteet ^71 ho.s (7n(/(>ifc(t-

ko'n, limun dimnnnlrnliviini ). .\iitiikiii r:ssa oli

tarkkoja sääntöjä [lulieen ainesten kekKimisestä

(lat. iiiveiiliu). niiden järjestelystä (dis]iositU)).

tyylistä (elocutio), valmistetun puheen oppimi-

sesta ja muistiin painamisesta (mrmoria) ja

lopuksi .sen esittiimisestä (actio, prninintiatio).

R:ii historiasta ks. Reetori ja Kreikan
kieli ja kirjallisuus.
Retoromaanin kieli 1. 1 a d i n o on vanhaa

romaanilaisla alppikieltä, jota keskiajan ahiHsa

näkyy puhutun laajoissa osissa entistä Ru!tina.

R. k. on moniin erilaisiin muotoihin hajautunutta

paikkakiintakieltä. jota puhuvia nykyään on ai-

noastaan kolmella erillisellä pikkualueella: Grau-

liflnilenissä (n. 40 tuli. henkeii). Tirolin vuoris-

tossa (n. 11 tnh.) ja Kriaulissa (n. 400 tuli.).
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Gruubiiiuienin r. k:tä (Diezin käyttämä nimitys:
C 11 u r w a 1 s c II) on kaksi päämuotoa: r u-

m o u t s c h Reinin latvoilla ja eugadiuin
kieli Inn-joen varsilla (ylä- ja a I a-e n g a-

d i n|. Kaikilk' näille kielimuodoille ominaista
on »Ikukannaltaiin kauas muuttunut vokalismi;
Polijois-ltalian murteista ne eroavat sangen tun-
tuvasti. Kirjallista viljelyä on jossain määrin
saanut ainoastaan alaengadiniu kieli. .\skettäiu

löydetty vanbin r. k:n muistomerkki on llOO-lu-

vult;> ; muut tekstit (enimmäkseen uskonpuhdis-
tuksen aiheuttamaa hartauskirjallisuutta) palau-
tuvat enintään l.^iOO-luvuUe asti. V. 1857 alkoi

Ylä-Enjradinissa ilmestyä valtiollinen lehti .,Fogl

d'Engiadina". [.V.scoli, ,,Saggi ladini" (1872). Pa-
ras yleisesitys: Gartner. ..Gröhers Grundriss" I.

Deourtins'in „Rätoromanisohe Chrestomathie"
täyttää monta nidosta ..Roman. Forschungen" sar-

jaa (1888-1907). Käytetyin sanaJcirja: Pallioppi,

„Dizionari dels idionis romauntseUs d'Engiadin'ota
e bassa'" (1893-95, retoromaanil.-saks.).]

Retoromaanit goskus myös: ladiinit).
ajanlaskumme alkupuolella roomalaistuneet reeti-

läiset sveits. kanttoonissa Graubiindissä ja Tiro-

lissa. Heidän kielialansa ulottui kerran pohjoi-

sessa Boden-järvelle ja lännessä Glarukseea,
idässä se käsitti nykyiset Itävallan maat Vorarl-

bergin ja Tirolin. 12:nnelt^i vuosis. alkaen on
saksalaisuus siirtänyt retoromaanilaisen kieli-

rajan yllä etelämmäksi ja etelästä päin on ita-

lian kieli pienentänyt r:n aluetta. Jonkinlaista
kansallista elämää elävät vain Graubiindin r.

Heidän kielensä on tasa-arvoinen kanttoonin mui-
den kielten, saksan ja italian kanssa, mutta siitä

huolimatta sen ala vähenee yhäti. R:n lukumäärä
on liika pieni eikä heillä ole vielä vakiintunutta
ylitenäistä kirjakieltä. Hajaannusta on ylläpitä-

nyt murteiden suuri eroavaisuus ja osaksi eri

uskonto. Yhteen aikaan oli neljäkin kirjakieltä,

myöhemmin kaksi, joista toista, Engadinissa käy-
tettyä nimitettiin 1 a d i n. toista rumontsch.
V. 1885 uudestaan henkiin herätetty Societad
raetoromauscha on yrittänyt vakiinnuttaa
yhteistä kirjakieltä. Kirjallisuus on vähäpätöinen.

J. J. M.
Setorsioni dat. retorque're = taivuttaa taka-

perin!, kansainvälisessä oikeudessa kohtuutto-

muutta sisältävä toimenpide, johon valtio toista

valtiota vastaan ryhtyy siitä syystä, että se itse

on saanut kokea kohtuuttomuutta tämän puolelta.

Tarkoituksena on silloin, että se valtio, joka
ensiksi on tehnyt itsensä syypääksi kohtuutto-
maan menettelyyn, siitä luopuisi, R. tapahtuu
tavallisesti niin. että sitä valtiota, johon se koh-
distuu, jossakin suhteessa kohdellaan huonommin
kuin muita valtioita. R.-toimenpide on esim.

n. s. tullisota, jolloin määrätystä valtiosta tulevia

tavaroita verotetaan tai muuten kohdellaan anka-
lammiu kuin muista maista tulevia. Jos käytetyt
pakkotoimenpiteet menevät niin pitkälle, että ne
sisältävät sellaista, joka itsessään on oikeuden-
vastaista, ei puhuta r:sta, vaan repressaaleista

(ks. t.). R. E.

Betorsionitulli, taistelutulli. ks. Erotu s-

tu 1 1 i.

Ketortti (lat. reforgneVe = taivuttaa takaperin),

lasinen, metallinen, posliininen tai savinen tis-

lausasti:^. R :eja on monta eri kokoa ja muotoa
eri tarkoituksia varten. Laboratoreissa käyte-

55. Vir. Painettu ^1,15.

tään pieniä. 50-3.000 cm':u vetoisia lasisia r:eja.

Kem. teollisuudessa taas suuria rautaisia, niin
esim. paloviinaa ja kivihiiltä tislattacs.sa. Puuta
tislattaessa käytetään usein 400:iikin ni':n vetoi-

sia rauta-r :eja. S. S.

Retorttihiili ks. Hiili.
Retorttiuuni, uuni, jossa useita retortteja

(ks. t.i voidaan yhtaikaa kuumentaa valckaasua
valmistettaessa, puuta tislattaessa y. m. S. S.

Retour [ratiYr] (ransk.), paluu, palautus.
Betractor l-a'-] (lat.), ,.takaisin vetäjä",

lukuisien lihaksien nimi,

Retraite (i3tre'tj (ransk.) ks. Retretti.
Reti-aktsioni (lat. rf/i-a7ierc = vetää takaisin),

kiitistumiueu tai lyhentyminen, esim, ihon r, laa-

jan ihohaavan arpeutuessa.
Retretti (ransk. retraite, < lat. retractä're =

vetää (akaisiu). paluu, pako,
Retroaktiivinen (lat. retröa'gere = vaikuttaa

takaisiin ks. Taannehtiva.
Äetrofleksioni (lat. rc./rö = taaksepäin, ja fle-

a?iö = taipuminen), taaksetaipuininen, esim. emän
r. vrt. X a i s t a u d i t.

Retrogradinen liike (lat. rf^rö^rodiis = takai-

sinpäin kulkevat, tUhtit. .-Vuringon kohdalta kat-

sottuna kaikki kiertotähdet liikkuvat samaan
suuntaan. lännestä itään (suora liike-
suunta). Vastakkainen liikesuunta, idästä län-

teen, on r. 1. Tämä liike on ominainen useille

pyrstötähdille. Jos katsoja sitävastoin on jol-

lain kiertotähdellä. on kuitenkin myöskin pla-

neettien näennäisissä radoissa havaittavissa r. 1.,

mikä seikka johtuu auringonpuolisen planeetin

suuremmasta radannopeudesta. Niin on sisä-

planeeteilla, Merkuriuksella ja Venuksella, maasta
katsottuina, näennäinen r. 1., kun planeetti on
sillä puolella rataansa, missä alempi konjunk-
tsioni sattuu, siis auringon ja maan välillä. TJlko-

planeeteilla on taas r. 1 . silloin, kuu ne ovat

likellä oppositsionia. — Kiertctähtien näennäi-
set r:t l:t olivat syynä Ptolemaioksen episykkeli-

järjestelmään. H. R.

Retrospektiivinen (lat. rp?rö = takaisinpäin, ja

s/Jiccre = katsoa), taaksepäin kat.sova.

Retroveisioni (lat. rc/rö = taaksepäin, ja ver-

jiö = käännös), taaksekallistuminen, esim, emän r.

vrt. X a i s t a u d i t.

1 Retsitsa, piirikunnan pääkaupunki Länsi-Ve-

näjällä, Minskin kuvernementin itärajalla, Dnep-
! rin oik. rannalla. Varscvan-Moskovan radan var-

Irella; 12,187 as. (1910), joista liki 60% juuta-

laisia. — Harjoitetaan sekalaista teollisuutta,

puutavara- ja viljakauppaa.

Rettig, Pehr Fredric von (1843-1914),

liikemies, lahjoittaja; muutti 1867 Geflestä Tur-

kuun, missä sai toimen setän.sä P. C. Rettigin

tupakkatehtaassa, jonka johtajaksi tuli 1871 : t«h-

tailijana hän harrasti työväen menestyslaitosten

perustamista; hänen aloitteestaan syntyivät:

Turun tehtaantyöväenyhdistys ja sen yhteydessä

oleva sairaus- ja hautauskassa ynnä lukusali

(1874), tämän yhdi,styksen hajottua Turun työ-

väe^ sairaus- ja hautauskassa (1880) ja työväen-

asunto-osakeyhtiö (1884). Erityisesti R. tuli tun-

netuksi siitä runsaasta avustuksesta, jolla hän
kannatti Turun kaupunginkirjastoa ja historial-

lista museota: kaupungin- ja kansankirjastoille

hän omalla kustannuksellaan rakennutti talon,

joka valmistui 1903: v, 1884 ruvettiin hänen
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Hloittrv^taau jiilkaiscumun ^.ttj.ut. ..liulr.i^ liU

Abo stads historia'": sai kiiiip|>aiieuvokseii arvo-

nimen ISS;» j« korotPltiin uatflis^älN vii ISflS.

j. r.

Rettigin tupakkatehdas < 1>. C. R e t t i •; & C:o)

Tutusi-a oti laatuaan iSiiouien suurimpia jii vnu-
bimpia liikkeitii. Jo viime vuosisadan alussa oli

Turkuun sijoitettu Pehr Oliristian Keltiirin IS09
(lefleen |>erustaman tupnkkatchtiian varasto j:i

1S4Ö edellanininitun poika Pehr Cerelius Rettip

sai luvan perustaa Turkuun tupakka ja nuusk i-

lehtaan. Liike, jossa ju alkuvuosiini työskenteli

3(>'4U henkei ja jota yhU laajennettiin il8.~>:; aloi-

tettiin sikarien. ISti.i. jolloin työviiestö nousi
SO henkeen, savukkeiden valmistus) ja uusittiin

(nyk. 7 amer. konetta valmistaa yhteensä SOO.lHK)

savuketta vuorokaiides.sat. siirtyi 1871 perustajau
kuoltua tämän veljenpojalle IVhr Fredrio Ret-

tirrille jn hänen kuoltuaan IlM-t hänen pojalleen

Hennin;; von Rettiplle. - \"alniistus 1912 oli

parikymmentä tuhiitta \i\i nuuskaa. ItiS.OOU k^
kartnusitupakkaa. 236.000.li(Ml kpl. savukkeita.
7.tKHl.iMHi kpl. sikareja, arvoltaan kaikkiaan
4 milj. mk. i valmistusarvo sama lOlHt. Konei-
den käyttövoima .saadaan omasta sähköa.semasta.

jossa kuksi äv hevosv. dynamoa. — Työväestiillii

iluvultaan 400 henkeä) sairaus- ja hautausapu-
kus»a i2l..'iO0 mk. lOlS). Työväestönsä terveyden-

hoitoon r. m. s. liike vuosittain kuluttaa yli

20.1KI0 mk. — R. t :11a on haaraosasto Tukholmassa.
/;. E. K.

Betusaari inyk. ven. Kollin), saari Suomen-
laliden itäperukassa. Kronstatinlahdessa. 27 km
Nevan suusta länteen, on n. 12 km pitkil. 1-1 •/.

km leveä, aivan matala. R:n itäpiUissä on Krons-
tatti iks. t.).

Betuieerata I. retusoida (ransk. rrloucher),

oik. jUll«-n koskettaa: korjata, parannella, tasoi-

tella puutteellisuuksia (valokuvassa, maalauk-
sesBa y. m.). — Retussi iransk. rcloiirhe). re-

tu^eeraaminen. — Retu.sööri. retussin suo-

rittaja.

Betuieeraus I. retussi ks. Retusee-
r a t a.

Betz /rt/il. Jean Francois Paul de
G o n d i. R:n kardinaali ilfii:i-79), ransk. valtiol-

linen juonittelija: tuli 164:i Pariisin arkkipiis-
pan apulaiseksi: antautui jo Richelieu'n aikana
hallituksenvastaisiin vehkeilyihin: otti tehokasta
osaa Fronde-kapinoan ollen jonkun aikaa sen
Taroinaisena sieluna, mutta siirtyi sitten puo-
lelta toi<ielle. kunnes hänen vihdoin t6!\l onnis-
tui hallituksen avulla saavuttaa kiihkeästi ha-
luamansa kardinaalinarvo: v. 1052 Mazarin pa-
netti hänet vankeuteen, josta hän karkasi 16.54

viettäen sitten kuljeksivan elämää ulkomaill,i

Tceen 16fl2. jolloin »ai palata Ranskaan: hänen
muintelmaniui julkaistiin 1717. ./. F.
Betzius /rrlmugj. 1. .\ n d e r s Adolf R.

(17901S6O(. ruots. iinatomi ja antropolo^'!,

maansa kuuluisimpia ti>-<l<-miehiä. v :sta 1824 vli-

mäAräinen ja v:Bta IK40 vakinainen anatomian
profess<,ri Tukholman Karoliinisessa opistossn,
jonkii kehitykneen hän on mitä hiiomattavimmin
vaikuttanut. R. m. m. perusti tämiUi opiston
suurenmoinen aniitoniisen niiiseon. Hänen lukui-
Riitta huomattavista tutkimuksistaan useimmat
kixittelevät joko alempien luurankoisten tai

nioäkkäiden ja ihmiken anatomiaa. Kuuluinim-

luiiksi 1>. OM kuitenkin tullut antropolo<rinu, eri-

tyisesti piiJikiillon niiu tosuhteisiin nojautuvan
rotujuoituksen perustajana. Laajan tutkimus-
aineiston perustalla hän m. m. ryhmitti ihmiset

pitkä- ja 1 y h y t k n I I o i s i i n sekä p y s t y-

ja v i i s t o h a m p a i s i i n. millä jaoituksella

yhä vielä on merkityksensä, joskin uudemmat
tutkimukset ovat o.soittaneet sen riittämättö-

myyden iks. läheinmia Ihminen, palsta 8:!0

ja" "s:!;!, ja Pääkallo, palsta 1272).

2. M a j; II u s Gustaf K. (s. 1842). cilellisen

poika, kuten isiinsä vertailevan anatomian tut-

kija ja aiitropolo-ri, tuli 1871 anatomian dosen-

tiksi, 1877 histolo<;iau ylim. professoriksi ja

1889 vakinaiseksi anatomian professoriksi Karo-
liiniseen opistoon, mutta erosi jo 1890 antautuen
vapaa.seen tieteelliseen työskentelyyn. Teoksista
mainittakoon: .,l)as Oeliörorfriiii der Knoohen-
fisclie" (1872), loistoteos ...Studien in der .\na-

tumie des Nervensystenis uiid des Rindeue\velies"

(187.5-70. yhdessä prof. A. Key'n kanssa). „Das
Gehörorjran der \Virlielthiere" (1881-84) .sek.1

sarja ..Kiolosische Untersurhungen" (v:sta 1881,

14 nide 19121. Laajassa teoksessa ..Finska

kranier jämte iiäfrra natur- och litteraturstiidier

inom andra omrAden af fiiisk antroi>olofri" il878)

K. esittää perustavaa laatua olevia tutkimuksiaan
suomalaisista päiikalloista sekä matkoilla ja

museoissa .Suomessa tekemiään antropologisia

havaintoja. Suomalai.sta etnofrrafiaa käsittelee

teos ..Finland i Nordiska museet" (1881),

'V:sta 1872 R. on aluksi prof. A. Key'n kanssa,

sitten pitkät ajat yksin johtanut huomattavan
kansantajuisen julkaisusarjan „Ur vär tids

forskninjr" toimitusta. Hän on lisäksi esiintynyt

runoilijana ja sanomalelitimiehenä.

Beuchlin ftöililin/. Johann (1455-1522).

saks. tiedemies. Saksan etevimpiä humanisteja,

synt. Pforzheimissa Badenissa, harjoitti opintoja

m. m. Pariisissa ja Ba.selissa. oli lakimiehenä

XVUrttemberpin kreivien, sittemmin lierttuain,

palveluksessa, luopui 151.'i lakimiehen toimista

antautuakseen yksinomaisemmin tieteen alalle,

opetti Inpolstadtin ja Tiihingenin ylif pistoissa.

R. edisti suuresti kreikan kielen tutkimisUi ja

:
opetusta Saksassa (vrt. Itäsi sm i) ja aloitti

,
heprean tieteellisen tiitkimi.sen. It.se hänen täy-

tyi vaivaloisesti oppia hepreaa juutalaisten avulla.

Puolusti kuuluisassa kiistassa juutalaista kirjal-

lisuutta kristittyjen uskonkiihkoilijain hävitys

halua vastaan (ks. E p i s t n 1 ie o I) s o n r o r u m
vi rorum). Hiaili juutalaisen kalihalan (ks. t.)

haaveellisia salaoppeja ja puolusteli niiden sovit-

tamista filosofisten kysymysten klLsitfelyyn. Jul-

kaisi muutamien muinaiskreikkalaisten kirjaili-

jain painoksia sekä heprean kieltä ja kabbalaa
käsitteleviä teoksia. Kirjoitti pari aikoinaan suu-

resti suosittua latinankielistä liiivinäytelmää.

[L. Geiper. ,.J, R," (18711.] -i. Or,

Beuleaux IriilA']. Franz (1829 1905), saks.

insinööri; v;sta 185Ö Ziirichin polyteknillisen

koulun ja 1804 9(1 Berliinin ,,Gewerbe-Akade-
mie"n (nyk. teknillisen korkeakoulun) profes-

sorina, R:n tunnetuimmat teokset ovat: „Die
Festigkeit der Materialien" (1853, yhdessä ins.

Mollin kanssa), ..Konstruktionslehre ffir den
Maschineiibaii" (18.5401). ,,l)er Konstnikteur"
(1861), joka vuosikymmeniä pysyi melkein ai-

noana laajempana kone-elimien konstruktsionia
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kUsittUvänä teokseiui ja oii käänueUy rauskau,

ensrlaniiin. venäjää jii ruotsin kielelle; vielä .,Die

Kineniatik" {I os. 18"ö, 11 os. 1900). R:n vaiku-

tus ojHittajana ja konstruktöörinä oli hyvin suuri,

ja etenkin SOluvnlla hän oli tunnustettu joh-

taja korkeaninian teknillisen opetuksen alalla. R:n
yksi])uolisesti teoreettisilla sekä käytännöllisiä

tosioloja liiaksi syrjiiyttävillä iuitteilla ei nykyään
eniljl puhtaan konerakennuksen alalla ole paljon

jalansijaa. Mutta pysyvä merkitys on hänen
kinematiikkaa koskevilla teoksillaan, joissa hän
on luokitellut ja tieteellisesti ..analyseerannut"

koneet ja niiden liikkeet, ja hänen hankkimansa
kinemaattinen mallikokoelma Berliinin TekniUi-

sessii korkeakoulussa mi ensiluokkainen. E. S-a.

Reumaattinen kuume, äkillistä reumatismia
I. leiniä seuraava kuume. vrt. Leini.
Reumatismi (kreik. r/i phjii o = vuoto) ks.

Leini.
Reumont [röi-l. Alfred von (1808-87),

saks. diplomaatti ja historioitsija; toimi preus-

silaisena diplomaattina etupäässä Italiassa, vii-

meksi (v:een 1800) lähettiläänä Firenzessä ja

antautui sitteumiin kirjalliseen työhön: teoksia:

,,Beitrii£re zur italienischen Gesehichte" (1853-57),

„Gespliiohte der Stadt Kom" (1867-70), ,.Lorenzo
de'Me<lioi il ilagnifico" (1874). ..Gesehichte Tos-

k;inas" (1870-77), ..Charakterbilder aus der neue-

reu Gesehichte Italiens'' (1886). „Aus König
Friedrich \Vilhelms IV. gesunden und kranken
Ta,cen" (18S5i. J. F.

Reunamoreeni ks. Moreeni.
Reunavuori, vuorijono tasankomaan. tav. ylä-

tasangon reunalla. Esim. TTim:ilaja on r. Tibetin

ylänköön nähden.

Reunion [rcyniö'] (Ile de la R.: ennen Rans-
kan_vallankumousta ja 1814-48 Ile Bourbon, 1809-

14 Ile Bonaparte). Ranskan omistama Mascaren-
has-saaristoon kuviluva saari Intian valtameressä

Madaga-skarista 780 km itään, JIauritiuksesta

185 km lounaiseen: 71 km pitkä, 51 km leveä,

1,980 km=, 173,82-i as. (1911), 88 km*;llä, —
R. on kokonaan tuliperäistä syntyä. Kapealta,
pitkät matkat kcralliriuttojen reunustamalta,

huonosatamaiselta rannikkokaistaleelta maa ko-

hoaa 800-1,200 m korkealla olevan sokeriruoko-

vyöhykkeen ja sitä seuraavan metsävyöliykkeeii

kautta euroop, ka.svien viljelyk.seen soveliaaseen

ylätasankoalueeseen (n. 1,600 m yi. merenp.l.

jonka ,vli kohoavat kahteen ryhmään, kaakkoi-

seen ikorkein huippu yhä toimiva tulivuori Vol-

can de la Fournaise 2,025 m yi. merenp.) ja luo-

teiseen (sammuneitten tulivuorenaukkojen ympä-
röimä Pitou des Neiges 3.069 m yi. merenp.)
jakaantuneet vuoret. Nämä ja niiden väliset

selänteet jakavat R:n seulerikkaaseen koillisosa;>n.

Arrondissement du Yent (sademäärä paikoitellen

4.000 mm), ja vähäsateisempaan lounaisosaan.

Arrondissement sous le Veut (v :n sademäärä n.

1.300 mm. Ilmasto yleensä terveellinen, paitsi

rannikkotasangolla, muistuttaa suuresti Mauri-
tiuksen ilmastoa. Mauritius-orkaanit ovat tehneet

suuria tuhoja varsinkin 1879 ja 1904. — Lukui-

sat joet liikenteelle arvottomia. — Eläimistö
on samanlainen kuin Mauritiuksella, Kasvul-
lisuus samoin, mutta metsät R:lla ovat

paremmin säilyneet, peittäen n. ^j^ pinta-alasta.—
Väestön pääaineksena ovat neekeri- y. m. ve-

rellä vahvasti sekoittuneet kreolit, joita 1911

oli 159.218 henkeä. Ile puhuvat ranskan kieltä,

johon on sekoittunut paljon madagassilaisia
sanoja ; ovat rocmal. -katolisia. Neekeriorjuuden
hikkauttaniisen jälkeen 1848 tuotiin Etu-Intiasta

paljon hinduja (1870 väkiluku nousi 212,000 hen-

keen), kunnes Intian hallitus 1882 kielsi kulien
viennin sinne. Vielä R:lla on 8,341 etuintialaist:i.

Muita: 2,927 neekeriä, 1,808 madagassia, 884 kii-

nalaista, 584 arabialaista, — V. 1911 oli 165 kou-
lua, joissa 15. (»51 oppilasta. Kirkollisesti R. on yh-

tenä hiippakuntana. — P ä ä e 1 i n k e i n o n a on
maanviljelys, tuottaen ruokosokeria (vienti 1912

26,676 ton.), kahvia, vaniljaa, maissia, maniokkia
y. m. Karjanhoito on vähemmän tärkeä. Teolli-

suutta edustavat sokeri- ja rommitehtaat, U 1 k o-

m a a n k a u p p a on viime vuosisadan keskivai-

heilta (1860 kauppavaihto oli 112.4 milj. mk.) lu-

kien tuntuvasti vähentynyt, johon etupiiässä on

syynä sokerin alentunut hinta. V. 1911 tuonti (rii-

siä, muuta viljaa y. m.) oli arvoltaan 22.s milj. mk.
(siitä Ranskasta 10.» milj. mk:n arvosta), vienti

(sokeria, kahvia, vaniljaa, rommia y. m.) 2ö,j

milj. mk. (Ranskaan 23.» milj. mk:n arvosta).

Tärkein satamakaupunki Poinle des Galets luo-

teisrannikolla. V. 1912 satamissa selvitettiin 0,5

milj. rek.-ton. — Merenalainen kaapeli Mauri-
tiuk.selle ja Madagaskariin. — Rautatie (126 km)
kulkee pitkin rannikkoa. Sähkölennätinlinjoja

320 km; postitoimistoja 29 (19111. — Rahana
ovat R:n pankin setelit (sen pääoma vararahas-

toineen 4.5 milj. mk. 1913). — Hallinnon etu-

uenässä on kuvernööri, jonka rinnalla on valittu

pääneuvosto. Pääkaupunki .St.-D e n i s. Ranskan
pnrlamenttiin R. lähettää 1 senaattorin ja 2 edus-

tajaa. Tulo- ja menoarvio v :lle 1912 päättyi 5,

i

milj, mk:aan; emämaan menot R:n hyväksi 1914

nousivat 2,4 milj, mk:aan. — Historia. R:n
löysi port. Mascarenhas 1505. Ranskalaiset ottivat

1643 sen haltuunsa; 1664-1774 se cli Itä-Intian

komppanialla. lSlO-15 Englannilla. E. E. K.

Reunionikamarit ks. R e u n i o n i t.

Reunionit (ransk. rejrnton = jälleen yhdistämi-

nen). Tätä nimitystä käytetään niistä anastuk-

sista, joita Ludvik XIV teki niiden lausuntojen

perusteella, joita hänelle olivat antaneet n. s.

reunionikamarit. Nämä olivat tuomio-

istuimia, jotka hän oli 1679 ja 1680 asettanut

tutkimaan, mitkä paikkakunnat ennen olivat ol-

leet jonkinlaisessa yhteydessä Ranskalle vv;n

1648 ja 1679 välillä tehdyissä rauhoissa luovu-

tettujen aineiden kanssa ; nämä paikkakunnat hän
katsoi olevansa oikeutettu yhdistämään näihin

alueisiin. Saksassa ja Espanjan Alankomaissa

toimeenpanemistaan r;eista Ludvik sittemmin sai

pitää useat. m. m. Strassburgin. J. F.

Reunustuskone ks. L e v y s e p ä n t e o 1 1 i-

s u u s.

Reus (lat.) , asianosainen, syytetty,

Reusch [röisj. Franz Heinrich (1825-

1900). saks. vanhakatoliuen teologi. Vatikaanin

vastustajana R. julistettiin pannaan ja menetti

virkansa, minkä jälkeen hän siirtyi vanhakatoli-

seen kirkkoon ja tuli professoriksi Bonnin yli-

opistoon. Hänen teoksensa ovat vanhatestamen-

tillista ja apologeettista laatua. E. K-a.

Reuss /röi.ij. maaut. kahteen kappaleeseen ja-

kaantunut alue Saksan keisarikunnassa. Thiirin-

genin itäosassa Saksin kuningaskunnan rajalla,

muodostaa v:sta 1616 kaksi ruhtinaskuntaa: R.
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Tanbemixa liaarna (s&ks. R. ällrrfr Ltnie)

l. R.Cirrit. M6 km'. 72.769 as. (1910; 230

lun*:Uti. joUta 70.4S9 evankelista ja R. nuo-
rempaa haaraa isaks. R. junifcrer Linie)

l. U. Sch lei r liera, 827 km'. 152.7,i2 as.

.1910; IS5 km' Iiii, joista 147.272 evankelista.

R, OI. '
' riista (ei nouse yli 4(I0

m \l itiutiilavuorista (Sie^litz-

berf; ; > m > i. iniiiiijv. laak.suissii (VVeisse El-

«ter. ."iaale y. m. joet) viljavaa i|>eltoa ja puutar-

haa n. 39^^ |>inta-al:t.stal . ylempänä niet.siiistä

iD. 37*1^ pinta-alusta un metsäUI. Elinkeinoina
hurioitetaan maanviljelystä i ruista, kuurna. |>eru-

:• .;.t y. m.) ja karjauLuitoa. pluielinkeinonn kui-

tt>'iki;. i'!i li-^illisuus. villa-, puuvilla-, tupakku-
ja » iQ ynnä soittokoneiden valmistus.

Teili;- kset ovat Gera ja Greir. — Kum-
paakin valtiuta hallitsevat perustuslakien mu-
kaan periDnulli>et ruhtinaat, jutka v:n 166S re-

sessin mukaan aina ovat Heinrich nimisiä: van-

hemman haaran ruhtinaan järjestysnumero nou-

see sataan asti. alkaen sitten taas yhdestä, nuo-

remman haaran ruhtinaan järjestysnumero alkaa

yhdestä uudella vuosisadalla. R. vanhemman haa-

ran eduskuntaan kuuluu 1 itseoikeutettu. 3 ruh-

tiu.i.in nimittämää ja 11 valittua jäsentä, nuo-
r.-n !nuo hnuran eduskuntaan 1 itseoikeutettu ja

iii valittua jä.s«ntä. Edelli.sen pääkaupunki
Greiz. jälkimäisen Gera. Kummallakin ruh-

tinaakunnallu on yksi ääni Saksan liittoneuvos-

tonsa ja yksi edustaja Saksan valtiopäivillä. —
R. vanhemman haaran tulo- ja menoarvio
v:lle 1913 päättyi 2.si milj.. nuoremman haaran
ivuosittain finanssikautena 1911-131 3,4i milj.

mk :aan. Edellisellä ei ole ollenkaan valtiovelkaa.

Jälkimäisellä 1910 l.>« milj. mk. — Vaakuna
neliosainen: ensimäise.ssä ja neljännessä kultai-

nen leijona muj-talla. toisessa ja kolmannessa kul-

tainen haikara hopeisella pohjalla. Maan värit
'ylhäältä ala«l : musta, punainen, valkoinen.
Kykyisen R:n alue oli alkuaan sorhien hallus.sa.

fnto III läänitti 9!tU Geran maakunnan Quedlin-

burpin luostarille, joka antoi sen voutikunnaksi
VVeidan herroille llOOluvun alussa. Henrikistä
k>-kivälill9 1100-lukua) tuli tämä nimi pysyväi-
-k-l suvussa. Hänen poikansa Henrik Rikas
liriiikki li-.'ik-i Greizin. Plauenin y. m. alueit^t.

.Mikti 'iNra.iii kolmeen haaraan, joista kaksi
sammui 1.'.imi luvulla : nyk. R:n ruhtina-ssuku
polveutuu Plauenin haarasta. .Sekin oli jakajin-

tunut, mutta v:sta 1616 siitä on ollut jäljellä

vain kaksi nykyistii alahaaraa, vanhempi 1.

R.-Greifin ja nuorempi 1. R.-.Schleiz-Geran. Kum-
pikin niistä jakaantui myös: Henrik XI il743-

1800) yhdisti kuitenkin jälleen kaikki vanhemman
j

haaran maat ja sai 1778 keisari Joosef IT :ltn
|

periniinlli>en valtakunnanruhtinaan arvonimen, i

V. 1866 Preussi anasti maan, joka rauhan jäl-

keen yhtyi jä-eneksi Pohjois-Saksan liittokun-

taan. 'Vv! 1867 ltKi2 hallitsi Henrik XXII. jota
eurajii hänen ^KJikan^a Henrik XXIV. Nuorempi
haara «ai 180ti valt.ikunnanruhtinaan arvon; »en
alueet yhdi-ti 1''4h Henrik LXII. Henrik LXVII :n

aikana maa 1800 yhtyi Pohjois-Saksan liittokun-

taan: T :iita 1867 hulljfsi Henrik XIV. joka myös
otti vanhemman haaran hallituksen käsiinsä, ja

»:»ta 1913 hänen pr<ikanha Henrik XXVII.
E. E. K. d (1. R.

Seuaa Iröi»], Reiniin va*. laskevan Aaren

lisäjoki oik., Sveitsissä, syntyy Andermattin
luona S:t Gotthardiltu lähtevistä Ku rka reuss.

Gotthardreiiss ja Ober- ynnä L'iiteralpreuss nimi-

sistä lälidejoista. virtaa pohjoista päji.suuntaa.

matkalla laskien Vier\valdstätter-järven lävitse,

josta lähtee Luzernin kaupuii<;iii kohdalla läpi-

kuultavan kirkkaana ja kulkukelpoisena, laskee

.\are«Mi Rruupen alapuolella: 1,">9 km, vesialue

3,42.-> km'.

Keuss /ruis/, Eduard (1804-91), saks.

protestanttinen teologi, vv. 1838-SS Strassliurpin

yliopi-ston professorina. R. oli hiioiiiatlaviin-

pia historiallis-kriitillisen raamatuntiitkinuik.sen

edustajia 19:nnen vuosis. keskivaiheilla, ollen

tienraivaajia uudelle käsitykselle Israelin uskon-

non ja kirjallisuuden kehityksestä. Senjiilkeen

kuin hänen oppilaansa K. H. Grafin hypotet>si

(ks. Pentateukkikritiikki) Jul. \Vell-

hausenin (ks. t.) edustamana alkoi saada yleistä

kannatusta, julkaisi R. sensuuntaisen laajan

Israelin kirjallisuuden historian i..nie Ge-schichte

der lilg. Seliriften A. Ts.", 1881). Jo aikai-sem-

miu häneltä oli ilmestynyt U:n T:n kirjojen

historia (..Die Geschichte der hlg. Sehriften de.s

N. Ts.", 1842). Avatakseen saks. kriitilliselle

raamatuntutkimukselle tien Ranskan protestant-

tiseen maailmaan hän m. m. julkaisi laajan

ransk:inkielisen raamattufeoksensa ,,La Bible,

tradiiotioii iiouvelle avec introductions et commcn-
taires'" (10 nid.. 1874-81. myös saks.). R. jul

kaisi myös Calvinin kootut teokset (yhdessä

Cunitzin'kanssa. ,i9 nid.. 1803-1900). [Th.Vierold,

..E. R." (1892). K. Budde ja H. J. Holtzmann.

..E. ReiLss Briefuechsel mit seinen) Schiller und
Freunde K. H. Graf" (1904).] Ar. B.

Beuter Iröi-]. 1. Jonatan R. (s. 1859),

insinööri, kirjailija, toiminut lehtorina Helsingin

teollisuuskoulussa. R. on teknikkona eritoten har-

rastanut alemman teknillisen opetuksen edistil-

mistä. Sitäpaitsi R. on esiintynyt kaunokirjai-

lijana julkaisten runokokoelmat: ..Dikter" (1884),

..Kya .sänger och dikter" (1888). ..Dikter i färg

och ord" (1891) ja ..Seglande skyar" (1896), joi-

den aiheet pääa-siallisimmiii ovat mereltä ja saa-

ristolaiselämä-stä samoin kuin hänen suorasanai-

sissa kertomuksissaan: „Lovart och lä" (1894),

„Berättelser om lefvande och döda" (1900).

2. Odo Mora n nai R. (1850-1913), suom.

eläintieteilijä ja kirjailija,

yliop. 1867, fil. kand.
1873. fil. lis. 1870, eläin-

tiet, dosentti 1877, ylim.

profes.sori 1882. Harras-

tettuaan jo koululaisena

hyöntei.sten keriiUniistä R.

ylioppilaaksi tultuaan koh-

disti tutkimuksensa nivel-

kärsäisiin (Rhynrhotal.

mikä hyönteisryhmä pysy-

väisesti jäi hUnen erikois-

alakseen. Hänen väitös-

kirjansa sekä liRensiaatti'

arvoa että dosentuuri.

i

varten kiLsittelevät tätä

hyönteisryhmää. V. 1875
R. sai tehtäväkseen tar-

kastaa ja järjestää Ruot-
sin valtionmuseon //e^rrop/era-kokoelmat, joista

hän sitten julkaisi sarjan teoksia. Vv. 1880-81 K.

edellisen serkku,

11 M Reuter.
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teki opintomntkan Euroopan eri maihin, tutus-

tuen tällö'n micskohtaisesti silloisiin etevimpiin

nivelkärsäiserikoistutkijoiliin. Ennen pitkäii hän
ryhtyi kirjoittamaan koko Euroopan Hetcroptern-
ryhmää käsittelevää suurteosta ..llemiptera Gym-
noeerata Europse"', johon hän sai aineksia useista

museoista ja monilta yksityisiltäkin henkilöiltä

eri maista. Etupäässä tällä loistoteoksella (ö os.,

1885-90 Suomen tiedeseuran Acta-sarjassa) R.

saavutti maineensa aikansa etevimpänä mainitun
hyönteisryhmän erikoistutkijana. Suuri osa R:'i

julkaisuista, joiden lukumäärä nousee n. 500:aan,

käsittelee ra;)sirff(-heimoa. Kaikkiaan R. on
systemaattisissa teoksissaan nivelkärsäisistä selit-

tän.vt yli 1.500 tieteelle uutta lajia maapallon eri

osista. Hänen järjestelmänsä on yleisesti omak-
suttu, — Elämänsä viime vuosina, etenkin

näkönsä menetettyään, R, siirtyi pohtimaan ryh-

män fylojreniaa kiinnittäen myöskin biologisiin

kysym.vksiin enemmän huomiota. — Harvinaisen
työkykyisenä ja uutterana R, sai aikaa tutki-

muksiin entomologian muillakin aloilla, Ensi-

mäisenä meillä R, on alkanut tutkia m, m, JVeuro-

ptera-, Thysanoplera-, Corrodtntia (Psocidce)- ja

Ap/er.i/.(7o(o-rylimiä, julkaisten niistä perusteokset

kotimaisen faunan alalla, ja on rikastuttanut run-

sailla lisätiedoilla maamme kovakuoriais-, perhos-

ja muurahaiseläimistön tutkimusta. Myöskin
Suomen kaloja R, on kirjoituksissaan käsitellyt,

— Yleistajuisia, etenkin h.vöntei.selämää kuvaa-
via teoksia R, on julkaissut useita. Erittäin mai-
nittakoon laajaksi suunniteltu perustava teos

tältä alalta: ,,Insekterna.s levnadsvanor och

instinkter". josta vain 1 :nen osa ehti juuri

ennen tekijän kuolemaa (1913) ilmestyä (suomen-
nettuna . ,Hyönteisten elintavat ja vaistot"). —
Kirjailijana ammattialansa ulkopuolella R, on

enimmin tunnettu teoksensa: ,,Finland i ord och

bild'' („Suomea samoilemassa'") kautta. Sitäpaitsi

hän kirjoitti uutterasti sanomalehtiin ja on jul-

kaissut muutamia runokokoelmiakin, W. il. L.

3. Julio N a t a n a e 1 R. (s. 1863) , edellisen

veli. kielentutkija, yliopp. 1880, fil, kand. 1885,

fil, lis. 1891, v:sta 1891 sanskriitin ja vertailevan

indoeurooppalaisen kielitieteen dosenttina sekä

v:sta 1906 saman aineen ylimäär. professorina

yliopistossamme. Julkaisuista mainittakoon: ,.Dle

allindischen Xomiualcomposita ihrer Betonung
nach untersucht" 1 (1891), ,.The .srauta-sutra of

Drähyä.vana. with the Commentary of Dhanvin" I

(1904), ,,Den nvare agrarla.ffstiftningen i Stor-

britannien och Irland" (1907, myös suom,).

4. Enzio Rafael R, (s, 1867), edellisen

veli, eläintieteilijä, yliopp, 1885, fil, kand, 1889.

fil. lis. 1896, tuli "eläintieteen dosentiksi 1897,

entomologian apulaiseksi ja valtion entomologiksi

1901, eläintieteen professoriksi 1910. R:n lukui-

sista tutkimuksista ovat erityisesti huomattavia
perho,sten fylogeniaa. punkkien morfologiaa ja

ontogeniaa sekä sukupuolenmääräystä ja solu-

tuman jakautumista käsittelevät. Sitäpaitsi hän
on toimittanut maanviljelyshallituksen vuotuiset

kertomukset tuhohvönteisten esiintymisestä maas-

samme 1894-1912 sekä käsitellyt lukuisissa kir-

joitelmissa eri tuhohvönteislajeja ja keinoja nii-

den vastustamiseksi, johtaen myös koetoimintaa

tällä alalla. Julkaisuja : „Bidrag tili känne-

domen om JIacrolepidopterfaunan i Alands och

Abo skärgärdar" (1890), ,,Förteckning af macro-

lepidoptera funna i Finland efter ^r 1869" (1893),

,,Cber die Palpen der Khopaloceren, Ein Beitrag
zur Erkenntniss der veruamlscliaftlichon Bezie-

hungen unter den Tagfaltern" (1896, osa tästil

väitöskirjana), „Bidrag tili kännedomen om
Microlepidopterfaunan i .\lands och Abo skär-

gärdar" I (1899), II (1904), .,t'ber die \Veiss-

ährigkeit der \Viesengräser in Finnland" (1900),

,,Cber die Eibildung bei der Milbe Pediculopsis

graminum (E. Reuter)" (1907), ..Zur Morpho-
logie und Ontogenie der .\cariden" (1909). ..Mero-

kinesis. ein neuer Kernt«ilungsmodus" (1909),

y. m.
Beuter /röifar/, Fritz (1810-74), alasaks.

kirjailija. Opiskeli aluksi lakitiedettä, mutta svy-

tett.vnä valtiopetoksesta tuomittiin vankeuteen.

Päästyään vapaaksi hän toimi maanviljelijänä

koti.sendullaan Meeklenburgissa, oli jonkun aikaa

opettajana, mutta viimeisinä 20 elinvuotenansa
hän antautui yksinomaan kirjallisiin töihin.

R:n tuotannolle ominaista on mitä puhtain huu-

mori ja tuorein elämänilo, ja hänen luontevalle

kertomakyvyllensä antaa parhaimman höysteen

hänen kotiseutunsa murre, jonka kirjallinen vil-

jel.y onkin erottamattomasti yhdistynyt hänen
nimeensä. Hänen pääteoksensa on ,,011e Kamel-
ien" (7 OS., 1860-68). joka sisältää m. m. hänen
verrattomat kertomuksensa ..Ut de Franzosentid".

..Ut mine Festungstid" ja ennen kaikkea ..Ut

mine Stromtid" (suom. ..llaamiesajoiltani"

1913-14). joka on Saksan uudemman kirjallisuu-

den omaperäisimpiä ja taiteellisesti arvokkaim-
pia tuotteita, R ;n muista teoksista mainittakoon :

„Läuschen un Rimels" (1853-59), ..Kein Hiisung"

(1858), ..Hanne Niite" (1860), .,Schurr Murr"
(1861). R:n kootut teokset ilmestyivät 13 nid.

1863-68 ja hänen jälkeenjääneet teoksensa sekä

elämäkerta 1875, H. Kr-n.

Reuterdahl [röiterd^il/. Henrik (1795-1870),

ruots. teologi. E. tuli 1833 Lundin yliopiston

kirja.stonhoitajaksi. 1844 teol. professoriksi, kut-

suttiin 1852 kirkollisasiain ministeriksi, valittiin

1855 Lundin piispaksi ja 1856 arkkipiispaksi,

R„ joka oli Schleiermacherin oppilas, puolusti

etevästi teologisen tieteen vapautta niin hyvin

lentokirja.ssa ,,0m det theologiska studium" (1832)

kuin julkaisemassaan ..Theologisk Qvartalskrift".

Hänen pääteoksensa on ,,Svenska k.vrkans histo-

ria" I-IV (1838-66). — [G. Aul6n. ",.H. R:s teo-

logiska äskädning med särskildt hänsyn tili hans
ställning tili Schleiermacher". E. Ka.
Reuterholm [röiter-]. ruots. vapaaherrasidcu,

polveutui eräästä kalastajasta, jonka sanotaan

olleen peräisin Ahvenanmaalta. Kantaisä oli maa-

herra Nils R.. joka sai 1735 vapaaherran arvon.

1. Esbjörn Christer R. (1710-73). vapaa-

herra, valtiomies, Nils R:n poika, tuli kanslis-

tiksi sotakollegiin 1728, toimi kuitenkin pää-

asiallisesti hovin taloudenhoitajana. Otti 1744

eron valtionpalveluksesta saaden hovimarsalkan

arvon. Antautui senjälkeen maanviljelyksen har-

joittamiseen. Kun R, myssynä ei ollut suosittu

Ruotsin aatelisten keskuudessa, niin hän muutti

Suomeen ostettuaan 1754 Syrjän ja Pikkalan tilat

Siuntios.sa. Valtiopäiviiedustajana hän esiintyi

uskonnonvapauden puoltajana ja kannatti palkol-

listen tilan parantamista, v:n 1760 valtiopäivillä

hän oli myss.vjen etevimpiä miehiä. Hattujen

tuhlailevaisuuden ja uhmailevan politiikan hän
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tuomitsi ankiirusti. OH liionteoltaan relielliiieu ja
{

oik''U(ieiilunti itirii, luutta itse|>iiiueu ja iliiriiiiiii-

s,>yksiii> menevä. Oli l7lW> (59. mys.MJeii ollessa

valla^-A, valtaueuvustou jiiseu. mutta joutui toisi-

naau erimielisyyteen virkaveljiensä kans.sa. Piiasi

Jälleen syksyllii 1771, myssyjen uudelU>en voitet

tua. valianeuvostoon. Vallankumouksen |iulijetess:i

177J K. oleskeli t^uomessa ja vuniriltii" viekkau-

della : vn|>aak>i i>HiistyuäM hän kuoli pian murtu-
neena ja kalkeroitune«'na.

•J. t; usta f Ailolt H. tl7.i6-1SlS). vapaa-

herra, valtiomies, edellisen poika, vietti 10 ensi-

mäistä ikävuottaan Suomessa, opiskeli sittemmin
fpsalaii yliopistossa, .\stuttuaan hovipalveluk-

seen U. yleni 177S kuninjrnttaren kamariherraksi,

nuitta ei s:iauut mitiiäii muuta valtionvirkaa kuin

j&.senen toimen ylitiillijolitokunna.ssa 17S7. Tämän
ja isän karsimien nöyryytysten katkeroittamnni

R. rui)esi vihaamaan Kustaa lll:ta sekä ihan-

noimaan ransk. vapau.sop|>eja, ne kun lupailivat

..tyranniuden" kukistumista. R:lla oli kyllä
|

suvun hyvät ominaisuudet, työteliäisyys ja jär-

jesty.saisti. mutta myös sen huonot puolet, itse-
|

päisvys ja kostonhimo. Vaikka oli lahjoiltaan ,

keskinkertainen, punoi hän suuria tuumia ja

tavoitteli turiiamaisundesta valtiollista vaikutusta.

V:n 1789 valtiopiiivillä R. vanjrittiin useiden

muiden aateli sm iesten kera. mutta kun hän kat-

sottiin vaarattomaksi, pidettiin häntä vain sul-

jettuna ystävänsä Kaarle herttuan työhuoneessa.

Harjoittamalla ennustusta ja henkien manausta
hän oli saavuttanut vaikutusvaltaa mystillisiin

b&aveiluihin taipuvaan Kaarle herttuaan. Kun
timä Kustaa III:n kuoltua 1792 ryhtyi Kustaa
IV .\adoliin alaikäisyyden aikana hallitu.sta hoi-

tamaan, kutsui liän R:n. joka silloin oleskeli

Roomassa, auttajakseen. R. nimitettiin kuningat-

taren ylikamariherraksi ja kamarikoUegin presi-

dentiksi, ja hänestä tuli varsinainen holhooja-

hallituk-en hoitaja. .Aluksi näyttiviit tJirkritukset

olleen mitä parhaat. Vapaamielisyyttään R. osoitti

1792 ant.imallaan uuilella painon.setuksella. sääs-

täväi.syyttä nr udatettiin. järjestys pantiin toi-

meen ja hyöilyllisiä uudistuksia suoritettiin useilla

hnllintoaloilla. Mutta tätä ei kestänyt kauan.

Kustavilaisia va-taan. jotka oli heti R:n valtaan

päästyä -ysätty syrjäiln. kohosi hänen vihansa

korkeimmilleen n. s. .\rmfeltin salaliiton ilmi-

tultua. Muutenkin hallitus muuttui mielivallaksi.

Painovapau»a~elusta muutettiin ja salaista poliisi-

valvonla.i, kirjeiden avausta ja maasta-karkoitta-

misia käytettiin keinoina valtiollisisxa vainoi-

luiftsa. nkopf)litiikai«Ba R. tavoitteli riippumatto-

muutta VenäjiUlä ja Ranskan ystävyyttä, mutta
kun Venäjä oli vautimaisillaan hänen erottamis-

taan, muutti hän (lolitiikkansa ja ryhtyi kan-

nattamaan Kustaa IV .\adrilfin ja suuriruhti-

natar Alekxandran avioliittoa. Kustaa Aailolfkin

oli saiinut kärsiä R;n oikuista. Kun hän tuli

tilysi-ikäiseksi marrask. 1790. antoi hän heti

R:lle eron »ekä käskyn fioistua päiikaupunpista.

Senjälk«-n R. oleskeli eri paikoissa Euroopassa,

koki 1^00. Kaarle herttuan tultua kuninkaaksi.
oaada vaikutusvaltaansa takaisin, mutta ei siinä

onniotunut. Kuoli Sli-svifissii. K. \\' . R.

Reuterin toimisto /röiltr/ (enpl. Rculrm
Tflirjrum f''tTit/iaiiy. lyh. f{. T. (\) . sähkösanoma-
toiminto Lontoo»»»: varustaa En).'lannin ja sen

siirtomaiden (ianomalehdislön sähkösanomauuti-

silla ja välittäii samanlaisia tinlonantoja Enj;lan

nista ulkomaille; haaraixsastoja Mauehesterissa.

Cilas'ro«'ssa ja Englannin siirtomaissa. Toimis-

ton perusti saks. Paul Julius Reuter
11S21-90); .sen alkuna oli kirjeenvaihtajatoimisto,

joka alkoi toimia Pariisissa 1849 ja 18,t1 siir-

rettiin Ixmtooseen ; v:sta 1S65 osakeyhtiö.

J. F.

Reuterskjöld /riiilcrsöldj. Il e r i b e r t Kon-
rad 1 176,"> 1SS21 1 , sotilas; tuli upseeriksi 1778.

cli nuikana Xeniijän sodassa 17S8 ja 1789, jolloin

joutui sotavangiksi; tuli 1796 majuriksi Turun
läänin rykmenttiin: vv:n l808-ti9 sodassa R. kun-

nostautui useissa taisteluissa; tultuaan pahasti

hiuivoileluksi Siikajoella R. ylennettiin eversti-

luutnantiksi: asettui sotlan loputtua Suomeen;
nimiteltiin 1811 hallituskonseljin jäseneksi ja

määrättiin sota-asiaintoimituskunnan päiillikön

apulaiseksi; tuli 1812 ever.stiksi ja ensimiiisen

suom. jääkärirykmenlin päälliköksi. 1814 Suomen
sotaväen v. t. tarka.stajaksi. 1817 kenraalimaju-

riksi. 1820 sota-asiain toimituskunnan päälli-

köksi ja Suomen sotaviien divisioonapäälliköksi;

oli .Suomen talousseuran perustajia. J. F.

Reutlingen /röil-}. kaupunki \Viirttembergin
kuningaskunnassa. Sch\var7.waldkreisin alueen

pääkaupunki, Rauhe .\lhiu pohjoisjuurella Echazin
varrella, rautatienristcyksessä ;

29. "ti:! :i-s. (191(1),

joista n. 8 % katolisia. — Gooltilaistyylinen

evankelinen kirkko (rak. 1273-1343. uusittu"l894),

keis;iri Vilhelmin ja täällä syntyneen taloustie-

teilijä F. Listin muistopatsaat, keisari Maksi-
niitian II :n kuvapatsaalla varusteltu kaivo (v:lta

1.5701. — Lukio. ylärea:ilikoulu. ammattikouluja.
Harjoitetaan vilkasta villa-, puuvilla-, nahka-,

kone- y. tn. teollisuutta. — R. tuli 1240 valta-

ktinnankatipungiksi; oli ensiinäinen Schvvabenin

kau|iunki. joka omaksui uskonpuhdistuksen.

(E. E. K.)

Revai, M i k 1 Ci s /nrni miklösj (1750-1807),

unk. kirjailija ja kielentutkija, liittyi 17-vno-

tiaana piaristi-veljeskuntaan, toimi veljeskunnan

kouluissa eri paikkakunnilla aluksi piirustuksen,

myöhemmin filosofian, runous- ja kieliopin opet-

tajana. Sillä välin hän kuitenkin etsi tyydy-
tystä tieteellisille ja kirjallisille harrastuksilleen

Pozsonyissa. \Vienissä ja (^razissa. m. m. tutkis-

kellen unkarin kielen vanhoja muistomerkkejä
ja julkaisten kokoelman unk. runoutta (Faludi'n.

Orczyn. Barcsayn sekä omia runoja: ..Majrjar

költem^nyes ryiijtemf-ny", 1787-89). Unkarin kie-

len ja kirjallisuuden professorinviran jouduttua

avoimeksi Budapestin yliopistossa R. nimitettiin

siihen 1802. Jo senr. v. hän julkaisi teoksessaan

..Antiquitates lileraturir hiinfraric-a!" nerokka;it

selityk.sensä unkarin kielen vanliimpaan yhtenäi-

seen kielenmuistouierkkiin, ..Halotti Bes7,<''d"iin

iks. t.). ja 1803. IM) merkillisen unkarin kieliopin

„Elaboratior frrammatica hunpariea" (2 os.

;

sananjrjhto-oppia ja lauseo[ipia kiisittelevän ni:n
osan käMikirjoitns jäi häneltä julkaisematta),

jossa hän, laajasti liuomioonottae.ssaan vanhem-
paa unk. kirjakieltä sekä kansanmurteitakin,
osoittaa aikaisekseen hämmästyttävän sclviUl his-

toriallista kielellisten seikkain käsitystapaa.

R:ta pideliiänkin sentiihdcn J. Grimmin (ks. t.)

edeltäjänä, — R:n kieliopin III:n osan julkaisi

1908 prof. Zs. Simonyi. [Elämäkertoja cvat kir-

joittaneet B. CsaplÄr ja J, BAiificzi. ks. myös
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J. Melicli. ..Deiii iiiidetiken Nikolaus R6vai's",
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J

Y. W.
Reval ks. Talli n n a.

Revaleerata (uuslat. rrv(iliyre). hankkia itsel-

leen (likeus korvaukseen kolmannelta henkilöltä.

Revanche lr,tvä'sj (lansk.). kost-o; hyvitys,

kurvaus; uusi peli menetetyn korvaamiseksi.
Rewbell [rtbr'IJ, Jean Baptiste (1747-

18U7i. ransk. vallankumousmies; toimi suuren
valhinkumonksen alkaessa asianajajana Colma-
rissa; valittiin 1789 säätykokoukseen, 1792 kon-
venttiin: esiintyi ahinpitAeu tasavaltalaisena,

liittyi Kobespierren kukistuttua termidoristeihin

ja valittiin yliteishyvän valiokuntaan: tuli 1795
jäseneksi vanhojen ueuvoskuntaan ja sam. v.

direktoriksi, josta toimest^i erosi toukok. 1799.

J. F.

Revdinskij zavod [-"'dj, rautaruukki Itä-

Venäjällä. Permin kuvernementissa Jekaterin-

burjrista länteen Kaman lisäjokeen Tsusovajaan
laskevan Revdan varrella; 7,802 as. (1897). —
Rautamalmin ohella saadaan joku miiärä nikke-

liä, .lokisatama. — Per. 1734 ruhtinas A. Demidov.
Revelatio [-v?lu'tiö] (lat., < rct'??ä're = paljas-

tan), ilmestys.

Revelji (ransk. reveil). sotav.len herättäminen
aanuilla rummutuksella tai signaalitorvella.

ReventloTv, vanha tansk. aatelissuku, saks.

alkuperää. Tätä sukua oli Tanskan kuninkaan
Fredrik IV :n puoliso kuningatar Anna Sophie
(1693-1743). Mainittavin sen jäsenistä on ollut

Christian Ditlev Frederik R. (1748-

1827). läänikreivi ja valtioministeri; meni 1774
valtion palvelukseen ja nimitettiin 1784 ensimäi-

seksi valtuutetuksi verokamariin. jolloin tuli sen

koUegin päfilliköksi. jonka alai.sia talonpoikais-

asiat olivat. R :11a on suurin ansio Tan.skassa

18:nnen vuosis. lopulla toimeenpannusta talon-

poikain vapauttamisesta. Hänen aloitteestaan

a.setettiin nim. molemmat n. s. landbokomissionit.

joiden työn tuloksena oli vuokraolojen uudelle

kannalle järjestäminen. .,3tavn.sbaaiid"in (ks. t.)

lakkauttaminen, y. m. R. harrasti myöskin metsän-
hoidon parantamista ja kansanopetuksen kehittä-

mistä: finanssikcmissionin jäsenenä hän vaikutti

paljon siihen, että Tanskan kauppapolitiikka sai

vapaamielisen suunnan. V. 1789 R. nimitettiin

verokamarin presidentiksi, 1797 valtioministe-

riksi; ero*i useimmista toimistaan 1813. J. F.

Reverendus f-re'-] (lat., < rever^ri = kun-
nioittaa), kunnianarvoisa. — Reverenssi
(lat. rei'cre'ntia) . kunnioitus, kunnioituksen-
osoitus.

Reverenssi ks. Reverendus.
Reversaali (ks. Reverssi), maksutodistus.

kuitti.

Reversi i ransk. reversi), eräs 4 hengen pelat-

tava korttipeli. — ks. myös Reverssi.
Reversionipendeli (lat. reieVsiö = kääntö, ja

p e n d e 1 i = lieiluril. 1. kääntöheiluri ks.

Heiluri.
Reversioniprisma ilat. »rueVsiö = kääntö, ja

prisma, ks. t.) I. k ä ä n t ä j ä s ä r m i ö,

tähtitiet. kaukoputken antaman kuvan oikein-

sei-sovaksi kääntävä kahden sellaisen kolmisär-
roäi.sen prisman yhdistelmä, joiden leikkauskuviot
sivusärmää vastaan kohtisuorasti asetetun tasoa

kanssa ovat suorakulmaisia tasakvlkisiä kol-

mioita. Prismat ovat niin asetettavat, että yhtä-
suuret sivutasot toisessa prismassa ovat kohti-

suorat toisen prisnum va.staavia tasoja vastaan.
vrt. K a u k o p u t k i (P r i s m a k a u k o p u t k i

;

kuva 3)

.

U. 8.-n.
Reverssi (lat. rct;eVÄ«.v = päinvastainen). 1. Ra-

han tai mitalin nurja puoli. vrt. A v e r s s i. —
2. Kirjallinen sitoumus; velkakirja.

Reveteerans (ransk. revetement], penkereen
(terassin), maiinleikkauksen. kanavan j. m. s. reu-

nan peittäminen kivestä y. m. tehdyllä muurilla,

joka terassisovituksissa voi saada rakennustai-
teellisesti käsitellyn muodon. — Kivijalan tai gra-

niittifasadin takana oleva tiilikivestä muurattu
tai betonista valettu t ä y t e m u u r a u s kosteu-

den ja kylmvvden eristämiseksi rakennuk.scsta.

K, S. K.
Reviczki, Gyula [rävitski djula] (185.')-89),

unk. runoilija, jonka vakavan taiteellinen, syvä-

tunteinen ja muotokaunis lyriikka etenkin koh-
distui ihmiskohtalon ongelmiin; julkaisi runo-

kokoelmat ..Ifjus.lgom" (,.Nuorvuiteni". 1883) ja

..ilag.lny" (..Yksinäisyys", 1888). Hänen kootut
runoelmansa (2 os.) ilmestyivät 189.5. Y. VV.

Revideerata (lat. rjnidfrc = uudelleen nähdä),
uudelleen tarkastiia, tarkastaa. — Revideeri,
painokoneesta otettu viimeinen tarkistusivrkki.

Review [rivjä] (engl.), kirjallinen ja kriitil-

linen aikakauskirja.

Review of reviews [rirjiV av rivju-z] (engl.).

,,aikakauskirjojen aikakauskirja", kuukauslehti,

jonka V. 1890 perusti Lontoossa W. T. Stead

;

tavallisten artikkelien ohessa se sisältää kat-sauk-

sen ja selonteon kaikkien maailman tärkeimpien
aikakau.skirjojen pääsisällyksestä ja valikoiman

tunnetuimpien pilalehtien karikatyyreja; tämän-
tapaisia julkaisuja on sittemmin syntynyt muis-
sakin mais.^a. J. F.

Reviiri (saks. Rcvier. < it. rii;(er(i= ranta-

alue) . metsä:ilue. metsästysalue, [metsän] hoito-

alue.

Reviisori (mlat. re,vi'sor), tarkastaja; tilin-

tarkastaja; revisionikonttorin virkamiesten nimi-

tys.

Revilla-Gigedo-saaret [rcvi'lja-hihe'do], Mek-
sikolle, Coliman valtioon, kuuluva saariryhmä
Lsossa valtameressä, 5.50 km Kap Corrientes-

niemestä länteen. Suurimmat saaret ovat Socorro

(korkein huippu 1.131 m yi. merenp.). San Bene-

dicto. Roca Partida ja Clarion, kaikkiaan
186 km-, n. 1.500 as. — Eläimistö.stä nisäkkäät

puuttuvat. Saariryhmällä endeemisiä ovat 4 maa-
lintulajia ja 1 sisiliskolaji.

ReviUe [vVl], Albert (1826-1906). ransk.

evank. teologi. Toimittuaan ensin ransk. seura-

kunnan pappina Rotterdamissa. R. kutsuttiin

ISSO uskonnonhistorian professoriksi Pariisiin.

Valtion ja kirkon erote.ssa Ranska.ssa hän innok-

kaasti työskenteli yhteisen protestanttisen jär-

jestön aikaan.saamiseksi. mutta ilman menestystä.

Hänen julkaisunsa ovat uskonnonhi,storiallista

laatua. Niistä mainittakoon: ..Prolögcmgnes de

Thistoire des religions" (1881), „Le religion des

peuples non civilisfe" (1883) , ,,La religion ehinois"

(1889). — [J. Marty, „Albert Raville, sa vie,

son oeuvre" (1912).] E. K-a.

Revillout frsvija'), EugSne (1843-1913),

ransk. egyptologi. Pariisin Louvren egypt. kokoel-

mien hoitaja, toimitti v:sta 1880 ,.Revue 6gj'pto-
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lopique" ninii«tS aikakauskir);ui. tm julkuisMit

joukon koptilaisia ja ffrvpt, tokstojä sekä K}:yp-

tin oikeutta y. m. koskevia teoksia. A'. Tt.

B«vindiluttsioiii ilat. n- =: takaisin, ja vindi-

ru riö = vaatimiisi, takaisin vaatiminen, ks. V i n-

d i k u t s i o n i.

Bc^innais-ompelu ks. R e i k 11 o m p e I u.

Bcvisioni ilat. mtätre. uiulestaan niilulii. tar-

kastaa. 1. Kirjanpidossa ja liallintooikendes.sa

:

tarkastus i laskujen, tilien y. m., myöskin viras-

tois..a tciniitettuK tilintarkastus. — 2. Valtio-

oikeudessa: kans;iinviilis»-ii sopimuksen, a.setuksiMi

y. m. muuttaminen ; tiissji merkityksessä käytetty

etupäässä Hanskan oloista piiliuttaes>a. — :>. Pro-

sessioikeudessa r miiittokseiiliakukeiiio. jolla oikeus-

kysymys siirretään api>ellioikeudesta tav. kolman-

nen oikeusjisteen tiioniioistuinien kiLsit<Otäviiks.i.

Meillä r. eli nosto kuitenkin sisältää sekä asia-

eliä oikeuskysymyksen ratkaisun senaatin oikeus-

osastossa. — 4. Veniijällii aikaisemmin henkikirjoi-

tus 1. vuenlasku. Ensimäinen järjestelmiillinen r.

tapahtui Pietari Suuren toimesta 1719. viimeinen.

10:8, 1857. Myöhemmät viieiilaskut ovat toisten

perusteiden mukaan toimitetut ja niistä kiiyte-

tSän nimitystä jx-re />i»/. — K. -s i e I u, väenlns-

kuissa kirjoihin pantu mieshenkilö, ks. M u i s-

tutusjuttu. Muutoksenhakukeino,
M e t s fi r e V i s i o n i. El. K.

Sevisionikonttori (ks. Revisioni), revi-

sionioikeuden alainen laitos, jonka virkamiehinii

on ylireviisori, neljä ensimäistä ja kuusi toista

revii.soria. Jokaisessa it.senäisellä tililaitoksella

varustetussa virastossa ovat kirjat päätettävät

ja tilinpäätös laadittava maaliskuun kuluessa

seur. vuonna. Ennen seur. toukokuun loppua ovat

nämä kirjat ynnä niihin kuuluvat todisteet lähe-

tettävät r;iin, jonka tarkastuksen tulee olla lop-

puun suoritettu ennen vuoden päättymistä. Jos

ylireviisori hyväksyy reviisorin esittiiinän muis-

tutuksen, tai jos jälkimäinen kuitenkin vaatii

sitä varteenotettavaksi, esittää ylirevii.sori muis-

tutuksen revisionioikeuteen. Miiistutusmenettelyn

jatkumise-ta ks. R e v i s i o n i o i k e u s.

El. K.

Bevisionioikeus <ks. Revi.s ioni) on senaa-

tin talousosaston ja lähinnä sen kamaritoiniitus-

kunnan alainen laitos, jonka puheenjohtajana on
ylitirehtiViri ja jäseninä kaksi asessorin. Sitten-

kuin revisionikonttori (ks. t.), jossa

yleisten tililaskujen tarkastus toimitetiuin. on

liyvttksynyt miiiKtutuksen, jUttilä ylireviisori sen

r:een, joka vaatii tilivelvolliselta selityksen. Jos

tämä ei ole tyydyttävä eikä tilintekijä ota

oikaistakseen tiliä, velvoittaa r. hänet päätöksellä

asianmukaisesti korvanninan kruunun saatavan

tai vahin(.'on. Jos senlisäksi on syytä ncstaa

kanne virkavirheestä, ilmoittaa r. sen asianomai-

selle tuomioistuimelle (tav. hovioikeudelle) syyt-

teen nostamista varten. R:n piUitöksistä voi

valitti , . toon. Kevisionikonttori

aa tl' velvoitettu maksamaan
jonkin r << mmiliiiu -: , Iästä miUirästä tarkas-

tunpalkkiona I. oikaisuprosenttinii. joka siis on
»iiorilellava tuomitun määrän lisäksi (R:njohto-
•äAntö -27 [1 lla toukok. 1K0."i|. Tilintarkastiis-

lailok"'-!! ^iik.ii-emmii-ta viiihi'i'<ta mainittakoon,

että kaniarir'-vi»ioni tuli v :ii 17IB hallittiHniiindolla

Uly>in erotetiik-i kamarikolleffista, että ensiksi-

mainittua viraxtoa alettiin V:Rta 1799 nimittää

kaiiiarioikeiideksi. .sekä että tämän tehtävistä ero-

tettiin ISOO oikeusasiat hovioikeuksille ja muut
lusiat senaatin talousosastolle, kunnes viimemai-

nitut IS'24 anneltiin r:lle. Kl. K.

Revisionisti iks. Revisioni), nimitys, jota

on Saksassa käytetty niistä sosialisteista, jotka

eivät täysin hyväk.sy K. Marxin teoriaa ja sii-

hen perustuvaa sosiaalidemokraattista ohjelman ja

jotka, vaikka pitävätkin silmällii sosialistista pää-

määrää, panevat päiipaiuoii iiositiiviseen nykyi-

sen taloiisjärjestelniiiii puitteissa suoritettavaan

reformityöliiin. ./. E.

Revolteerata ks. R e v o 1 1 t i.

Revoltti (rniifik. revolle), mellakka, kapina,

sotilaskapina. — Revolteerata, nousta kapi-

naan.

Revolutsioni (ransk. r<'ro/i(ftoH), vallaiiku-

moii».

Revolutsionisodat, vallankumoussodat, ks.

Liittokuntain sodat.
Revolutsionitribunaali (ransk. tribininl rivo-

/i((i()/i;uiii< I. vallankiimousoikeus; kuuluisa val-

tiollinen tuomioistuin Ranskan vallankumouksen

aikana; perustettiin 10 p. maalisk. 17!>:! nimellä

..erityinen rikosasiaiiituomioistuin", mutta sai

29 p. lokak. sam. v. nimen r. ; sen tehtäviinä oli

tutkia ja tuomita vallankumouksen vastustajia;

asiainkäsittelyn jouduttamiseksi miiärättiin. että

sen erinäisissä tapauksissa ei tarvinnut kuuliist;i:i

todistajia eikä myöntää syytetyille oikeutta käyt-

tiiä lainopilli.sta avustajaa; r:n tuomioista ei saa-

nut valittaa; sen sanotaan julistaneen enemmän
kuin 2.400 kuolemantuomiota; lakkautettiin 17 p.

toukok. 170.->. J. F.

Revolutsionäiiri iks. Revolutsioni), val-

laiikiiiiiipiikscUiiien.

Revolveri (engl, rrvolrcr < rrro/tr = kiertää

ympäri I. lyliyt. yksipiippuinen ampuma-ase, joka

on varustettu pyörivällä patroonasäiliöllä. ks.

Ampuma-aseet. — Mikroskoopin olijektii-

vien kierrettävä kannatinlaite, ks. M i k r o-

8 k o o p p i.

Revolverisorvi ks. Sorvi.
Revolveritykki ks. K u u 1 a r u i s k u.

Revolveriuuni iks. Revolveri), akselin

varassa eri a.semiin kiertyvä sylinterinmuotoinen

uiinilaite. Käytetään kem. teollisuudessa, esim.

soodan valmi.stuk.sessa. S. S.

Revonhäntä ks. A m a r a ii t u s.

Revonlahden taistelu Revonlahden kirkon

polijoispuolclla oteltiin 27 p. hiiliiik. 1H08. Riiots.-

suom. armeia oli Siikajoen taistelun jillkeen

peräytynyt edelleen pohjoiseenpäin. Saatua;ui

kuulla, ettii Bulatov n. 2,00(» venälilisen kera

oleskeli muista joukoista erillään Revonlaliden

kirkon seuduilla Adlercreutz päätti liiivittää tä-

män osa.ston. J. A. Cronstedt sai tehtiiväkseen

n. 2,000 miehen kanssa hyökätä sen kimppuun
kaakosta päin Paavolan kautta, ja kääntiiilkseen

venäläisten huomion pois tästä päähyökkilyksestä

Adlerereut/. itse l.SO porilaisen ja 30 rakuunan

kera lähti Lumijoella Rulatovia ahdistamaan.

Hänen täytyi kuitenkin, knska Cronstedt huono-

jen teiden takia inyöhiLslyi. palata takaisin :i-tun-

tisen ottelun jälkeen. Tuntia myöhemmin saapui

Cronstedt perille .saaden Uiilatovista, joka itse

puolustautui R:n pappilassa, täydellisen voiton,

Bulatov haavoittui ja joutui vanpiksi. Venäläi-

set menettivät vankeina ja kaatuneina n. 700



Revontulet I.

1. Revuutulika;u'ia ja -viiteitä. Nähty Sisä-Hcbrideillu, Skye-saarelhi 11 p. syysk. 1S74.

2. Tavallisimmat levontulisäteet.



Revontulet II

Kirkassiiteiset revontulet. Nubty Brevillepoiifi.ssa KftU.skassn 20 p. syjsk. 1731.
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miestä, jotavastoiii osaston jäännökset piUisivät

|>akeueiiiaan. voittoa kuu ei ymmärretty taidolla

käyttiUi. Ruotsalaisten mieshukka oli 18 kaatu-

nutta ja 76 haavoittunutta. R:u taistelun jälkeen

venäläi.set joukot peräytyivät Kokkolaan, ja vili-

doinkin eteliiänpäiu kääntyneen ruot-s.-suom. ar-

meiau etujoukot etenivät Himangalle saakka.
.1. Es.

Revonlahti iruots. R e v o 1 a k s). 1. K u n t a.

Ouluu 1., Suloisten kihlak., Siikajoen-Revonlah-

den nimismiesp. ; kirkolle ruukin a.semalta 1"2

km. Pinta-ala 229,o km-, josta viljeltyä maata
(1910) 3.547 ha (siinä luvussa luonnonniityt
2..T83 ha). Manttaalimäärä 17*'/9e. talonsavuja

70. torpansavuja 27 ja muita savuja 1 (1907).

1.50:! as. (1913): 264 ruokakuntaa, joista maan-
viljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 199

(190l"). 120 hevosta. 702 nautaa (1912). — Kansa-
kouluja 2 11914). Säästöpankki. — Teollisuus-

laitoksia: meijeri ja 4 myllyä (Siikajoen var-

rella). — Historiallisia muistoja Revo n lah-
den taistelu (ks. t.) 27 p. huhtik. 1808. —
2. Seurakunta. Kuopion hiippak.. R;iahen
rovastik.: Siikajokeen kuuluva kappeli, perustet-

tiin rukoushuonekuntana 1775, sai kappelioikeu-

det keis. käskykirj. 3 p:ltä marrask. 1845. —
Kirkko puusta, rak, 1775. L. H-nen.
Revonmyrkky ks. K e t u n m y r k k y.

Revonsaari, n. 10 km pitkä, tiheäänasuttu saari,

Viipurinlahdesta etelään pistävässä Makslahdessa,
Johanneksen pitäjän alueella. 2 kansakoulua.
Revontulet, pimeänä vuodenaikana taivaalla

iltaisin ja öisin havaittava valoilmiö, joka mei-
dän leveysasteellamme tav. näkyy pohjoisess:i.

Ilmiötä sanotaan sentähden myös pohjan-
paloksi (lat. aiirora ioreahs = pohjolan aamu-
rusko). Etel. pallonpuoliskolla samanlainen ilmiö

näyttärtyy etel. taivaalla ja sitä sanotaan sen-

tähden etelänpaloksi (aurora australis;.

Meillä r. usein esiintyvät lännestä itään ulottu-

vana, yhtenä tai useampana samankeskisenä,
tummaa, segmentin muotoista alaa rajoittavana
valokaarena, joka näyttää päättyvän taivaan-

rautaan (liitekuva 1). Vilkkaissa r:issa leimuaa
kaarista tuon tuostakin taivaan laelle valosäteitä

tai soihtuja (liitekuva 2). jotka alinomaa muutte-
levat ulkonäköä, sammuvat ja syttyvät jälleen.

Samalla huomaa usein kaaren läntisestä sen itäi-

seen päähän hiljaa edentyvän väreilevän aaltoi-

lomisen. R :n pääväri on vaikeahko, kellanvihe-

riään vivahtava. Kun ilmiö on vilkasta, ilmes-

tyy siihen punaista ja viheriäistäkin väriä,

joista edellinen on säteiden alaosassa, jälkimäi-

nen niiden yläpäässä, silloin kun kumpaakin
väriä on yhtaikaa olemassa. Joskus r:n tumma
segmentti on taivaanrannan alapuolella. Silloin

säteet nousevat suoraan taivaanrannasta tai-

vaalle (liitekuva 3). Säteiden ulottuessa korkealle

taivaanlaelle huomaa niiden lankeavan yhteen
n, s. magneettista zeniittiä 1. tai-
vaannapaa kohti, joka on inklinatsionineii-

lan (ks. Inklinatsionikompassi ja

luklinatsioni) akselin jatkoksella neulan
etel. päästä lukien, seikka joka ilmaisee r:n ja

maamagnetismin kesken vallitsevaa yhteyttä.

R. voivat levitä niin. että ne lopulta täyttävät

miltei koko taivaan. Eteläisetkin säteet lankea-

vat magneettista taivaannapaa kohti. Tällä pai-

kalla näkyy, kun r. loimuavat koko komeudes-

Revontuli-kruuQu. Fridtjof Nanseoin luonnos 22. X. 1894.

saan, pyöreähkö, usein valoisa, toisinaan tumma
pilkku, josta joka suunnalle lähtee säteitä. Se
on r:n n. s. ..kruunu" 1. ..korona" (ks. kuvaa).
Joskus revontulikaarten kumpaisetkin päät irtaan-
tuvat taivaanrannasta ja ilmiö muodostuu koho-
ten taivaalle leveiksi, poimukkaiksi. liehuvan lipun
tapaan aaltoileviksi valojuoviksi (liitekuva 4). R.
saattavat myös esiintyä inklinatsionineulan suun-
taisina yksityisinä säteinä tai sädekimppuina : toi-

sinaan taas r. eivät käsitä mitään säteitä- vaan
ne peittävät suuren osan taivaanlaesta vaikeah-
kolla, joskus punertavalla valoharsolla. — R :n

spektri on heikoista valoviivoista yhdistetty
juova:äpektri. Hmiö on siis hehkuvan kaasun syn-
nyttämä. Angström totesi, että tämä kaasu on
ainakin osaksi typpeä. Sama tutkija löysi myös
erään kellanvihreän, vahvavaloisen, r :lle ominai-
sen spektraalijuovan. n. s. r e v o u t u 1 i j u o-

V a n. jonka syntyperästä ei olla täysin selvillä,

eikä sitä ole löydetty minkään nykyään tunne-

tun maanpäällisen aineen spektristä, mutta kyl
läkin salaman ja zodiakaalivalon spektristä

Arvellaan juovan ehkä olevan ilmaan sisältyvän

krypton-kaasun pääjuovan, — R:n lukuisuus on

I

hyvin erilainen eri paikoilla maanpintaa sitä

I
myöten, millä leveysasteella paikkakunta sijait-

i see. Xe ovat tuntemattomat päiväntasaajan seu-

duilla, mutta tulevat sitä tavallisemmiksi, kuta
enemmän napapiiriä lähestv-tään. Lukuisimmat
ne ovat soikion muotoisella. Pohjoisessa jäämeressä

olevalla alueella, joka Euroopassa ja Aasiassa

ylettyy mannermaahan asti vain Xordkapin ja

Kap Tseljuskinin kohdalla, mutta leviää Amerii-

kassa ja pohjoisessa Atlantissa etelään aina
57° tai 58° :een asti pohj. lev. (keskipiste on

Pohjois Grönlannissa). Lähellä napoja r:ia näkee
verrattain vähän. Niinpä esim. Huippuvuorilla

on niiden lukuisuus pienempi kuin Suomessa.

Vaikkei r:n ilmenemissuhteita etelänavan seu-

duilla ole tarkoin tutkittu, on kumminkin havain-

toja olemassa, joista päättäen r. ovat siellä saman-
aikaiset kuin pohjoisella napaseudulla. Meidän
leveysasteellamme r. ovat tavallisimmat päivän-

tasauksen aikana, harvinaisimmat kesä- ja talvi-

päiväseisauksen aikana. Napaseuduilla näkee r :ia

enimmin keskitalvella. — Korkeudesta, millä r.

syttyvät on ollut hyvin eriäviä mielipiteitä.

Störmerin retkikunta (Bossekopiin 1910) tutki

menestyksellä erilaisten revontulimuotojen kor-

keutta ja sai 40:stä 370:een km:iin vaihtelevia

tuloksia (tavallisin kork. n. 110 km). — R:n
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iiiapieettista tai siiliköititu alk(i|H>rii)t tCHlistna

|).iitsi ..korruii"-ilmiii silkin seikka, ottä iniifineetli

iKulii ou hyvin levoton r:n ilnieiityessii taiviutUo

(Vrt. M a a 111 a s " »'' ' *t'< •>• ^^amoiii tiikiH> tiH>-

riaii r:n ja iiuuinin^iietisniin luonteen yhteen-

kiiuluvaisniidesta se tosiasia, että vahvojen r:

n

aikana .siihkölenuiitinlanjroiss» syntyy yliiiiäärUi-

siä sähkövirtoja, u. s. ..maavirtoja", jotka viiliin

tekevät sähköttänii.sen kokonaan iiiahili ttoniaksi.

Lopuksi on mainittava se omituinen suhtle. missii

r. ovat ukonilmoihin. Jälkiiniiiset cvat näet

samassa määrässä harvinaisia kuin etlelliset ovat

tavallisia. Siten esim. r. ovat harvinaisimmat.

mutta ukonilmat taus lukuisiminat |>äiväiitasiui-

jalla. na|>a.-eii(luilla taas päinvastoin. Samoin
ukonilnuja sattuu sitä eneminäu. kuta pienempi

aurinf;onpilkkujen (ja r:n ks. alempana» lukui

»uus on. — R:n .selittämiseksi on 1700-Uivuii

alusta alkaen tehty monta, eri olettjimuksiin

perustuvaa teoriaa. Merkitystä vailla ovat muut
paitsi siihköteoreettiset selitykset. Paljon huo

miota herätti aikanaan de la Uiven selitystajm

ilS02i. joka kuitenkin jierustui siihen väärään

edellj-tykseen. että vesi höyrystyessiiiin muodos-

taisi ptsitiivisäliköistä vesihöyryä. Edlundin

il878) tekemän teorian mukaan olisi r:n alku-

syynä hänen maan pyörimi.sen tähden ilmakehässä

syntyviksi olettamansa sätikö\ irrat. Kun näet

akselinsa varassa kieppuvan niapneetin toinen

napa on yhdistetty v:uskilankaan ja tämän toinen

jöä majrneetin keskukseen sillä tavoin, että

magneettia pyöritettäe.s.sä lanka ei siirry pai

kaitansa, niin kulkee lun<;an ja sen päiilcii väli-

sen magneetin osan läpi sähkövirta, llniiötii sano-

taan unipolaariseksi induktsiimiksi. Siihen Edlund
perustaa revontuliteoriansa. Miuipallo on näet

-Mt-etti. jenka napoja ja päiväntasaajaa ilma

vhdistää. Maan pyöriminen akselinsa yni-

\,,,i, synnyttää sentähden, kuten Edlund arveli,

ylemmis.sä sähköä johtavissa kerroksissa päivän-

tasaajalta navoille kulkevan sähkövirran. Na-

voilla maanpinnalle la.skeutuva virta herättää r.

Edlundin mielipidettä on kannattanut ja kehit-

tänyt suom. r:n tutkija I>>mström (ks. t.). Hei-

dän kä.-ityksensä on kuitenkin saanut väistyä

uudenaikai.sempien mielipiteiden tieltä. .Sitä vas-

taan on in. in. huomautettu, että ilmakehä ei

pysy ikuten vaskilanka ä.sken selostetussa ko-

keessjii paikallansa, vaan ottaa osaa maan pyö-

rintään. eikä siinä sentähden voi iinipolajirincn

induktsioni syntyä. \'iime aikoina ovat monet
fyysikot pitäneet r:ia kalodisiiteiilen (ks. t.)

seurauksina. Enximäinen tiedemies, joka teki sen

olettamuk.sen. on .\. Paulsen (lHit4l. Hänen arve-

lunsa mukaan r. johtuvat siitä, että n. 4r)() km:ii

korkeudeH.i<a maasta lukien on negatiivisesti säh-

köinen, ionisoitu ilmakerros, joku lähetUUl katodi-

säteitä joka suunnalle. .Jos säteet tulevat maan
magneettiiten vr.iniaviivain suunniissa, niin ne

jatkavat matkaansa näitii myöten, mutta jos

säte«t ja voimaviivat ovat likipitäen kohtisuorat

toisiansa vantaan. niin edelliset kiertävät jälki-

mäisiä ympyränmuotoisia ratoja pilkin. Ensimäi-

»<-»sä tapauksessa on huomattavissa revontuli-

säteitä, jälkimäisessä toisiinna kietoutum-et kat^sli-

säteet synnyttävät tiheän »iUleverki.n ja aiheut-

tavat sateettoman valokaja-luks«!n. R:n molem-

mat päiilajit saavut täten yksinkertaisen ja luon-

tevan selitvkM-n. Paulsen ei ole keksinvt riit-

Vertaus r^^vontulien ja aiirini;iin-

pilkkujen vniilla.

täväii syytä, miksi äärimäi.set ilmakerrokset oli-

sivat negatiivisesti siihköisiä; hän on sentäh(U'ii

yhtynyt Hirkelandin olettamukseen, että aurinko

lähettää luota-an katodihiukkasia. Sellaisten koh-

taamana ilma varautuu negatiivisella sähköllä.

Ilmakehän uloimmissa osissa syntyy sentUliden

sähkövirtoja, ja ne taji.s herättävät vuorostaan

toiskertaisia katodisäteitä. Tämän t(>oriaii puo-

lesta puhuu se seikka, että r:n lukuisuus vaih-

tekei' .samalla tavalla kuin auringonpilkkujen.

Edellisillä onkin sama 11 vuoden pituinen jakso

kuin jälkimiiisillä (ks. kuvaa). Hirkeland on

kauniilla kokeilla t^ m '

f) vjs va xff w tv w mo m^

jäljentänyt useat

revontuli-ilmiöt.

Stiirnier on an-

siokkaalla tavalla

mateinaatti.sesti

perustellut Hirke-

landin teoriaa.

.\rrlienius on, liit-

tyen pääasiassa

Paulsenin käsitys-

kantaan, sovellut-

tanut r:n selittä-

miseen säteily-

paineteoriaansa.

.\ärimiiisten ilmakerrosten negatiivinen sähköi-

syys johtuisi siis siitä, että auringosta tulleet

säteilypaineen kuljettamat pienen pienet (läpi-

mitaltaan n. 0,001 mm) negatiivisesti siiliköiset

hiukkaset varaavat näitS. [E. Edlund. ..Heclierches,

sur rinduction unipolaire. relectricitf atiuosplieri-

i|Ue et Taurore l)or(''ale" iHuots. ticdeakat. toini.

1(5 :s nid.), A. Paulsen, „Sur les röcentes thfories

de Taurore polaire" (Oversigt over det k. Danske
vidensk. sel.sk. forh.. lOnO), Störmer, ..On the

trajeetories of electric corpuscles" (Arehiv for

iiiathematik og naturviilen.skab, 28 :s nid. 1!)()7|.

S. .\rrlieniiis, „Lehrbuch der kosmischen Physik"
(lOO;?).] V. s"; H.

Revue /r,ivy'J, oik. tarkastus; yleiskatsaus,

aikakauskirja.

Revue des deux mondes (ravf/' de dl) mö'dj,

..kaliclen maailman kicrtokatsaus". ransk. Parii-

sissa kahdesti kuukaudessa ilmesiyvä kirjallinen

aikakauskirja; sen perusti 1831 E. Buloz; 18!):i-

liiOO sen johtajana oli F. Brunetiöre (ks. t.), hä-

nen jillkeensä F. Charmes. J. /•'.

Revulsioni dat. nvrllerc = temmata irti.

auki), poistaminen. |)iiisjohtaminen, loimenpide

jonkin ( ludillisen ilmiön, esm, kivun, lieventii

miseksi ärsyttiiniiillii ihoa tarkoituksenmukaisella

ruuiniinkchdalla. tahi päiitä kiusaavan verentun-

goksen lieventäminen jolilamalla verivirta suo-

listoon, vilkastuttamalla suolentniniintaa, s, o.

ripulia synnyttämiillä, j. n. e.

Bex (lat.), kuningas,

Beyer frfii.irl. Eduard (,s. 1849), itäv.-saks.

geclogi ja kansankirjastomies
;

profes-sorinii \\'ie-

nin yliopistossa: on toiminut tarmokkaasti ainer.

ja eiigl. lupaan järjesteltyjen kansankirjastojen

perustami.seksi ja on tiiliä alalla ollut uranuur-

taja saksaa puhuvissa maissa : julkaissut tiiltä

alalta: .,Ent\vieklung und Organisation lier \'olks-

hihlioteken" ( 180.'1), ,,llandl)iirh des Volksliildiings-

\vesens" ilSiKi) ja ..Forlschrilte der volksHniin

Helien Hililioleken" I1!)0:i) : perusti 18H7 \Vicniii

kansanvalistusyhdistyksen ja I8!I7 VVienin l:iiii
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luUlisen ki-skiiskirjaston ; myiis Orazissa saanut
osittain omilla laUjoituksilla aikaan samanlaisia
laitoksia. J. F.

Reykjavik, Islannin pääkaupunki, Islannin
lounaisosassa, Seltjarnarnesin niemen polijoisran-

nalla; 11.600 as. (1911). — Huomattavia raken-
nuksia: tucniiokirkko, altingin ja ministeriön
riikminukset, museti y. m. Oppi- ja sivistyslaitok-

sia: yliopisto, latinakoulu, merikoulu : Islannin

kirjallisuusseura. Islannin maatalousseura. Islan-

nin hallituksen ja piispan istuin. — Teollisuutta

edustaa verkatehdas. Satama rakennetaan uuden-
aikaiseksi. Vuotuinen kauppavaihto 10-11 milj.

mk.. 1. n. 25 % Islannin ulkomaise.sta kaupasta.
Kuva liitteessä Färsaaret ja Islanti.
Reynaud frcnö']. Jean (1806-63), ransk. so-

siaalinen ja filosofinen kirjailija, opiskeli insi-

nööriksi, otti osaa v. 1881 tehtyihin yrityksiin

käytännöllisesti toteuttaa Saint-Simonin sosialis-

tisia aatteita, työskennellen silloin ja myöhemmin
yhdessä P. Leroux'n (ks. t.) kan.ssa. Esitti maa-
ihnankatscmnstaan m. m. teoksessaan ,.Terre et

ciel. philosophie religieu.se" (1854). jossa hän
sulattaa yhteen positivistisia ja naturalistisia

aateaineksia sekä paljon haaveellista mvstiikkaa.
"

A. Gr.

Reynolds [niijldzj, Sir .Joshua 11723-92).

enfrl. taidemaalari: synt. Plymptonissa (Devou-
shiressa). ttili 1741 Lontooseen muotokuvamaalari
Th. Iludsonin oppilaaksi, täydensi opintonsa
vanhoja mestareita tutkimalla Italiassa 1749-52.

Työskenteli kuuluisana ja rikkaana muotokuvaa-
jana Lontoossa, jossa hänet valittiin 1768 sam. v.

perustetun taideakatemian ensim. presidentiksi,

aateloitiin 1769 ja nimitettiin hovimaalariksi

1784. Samoinkuin aikalaisensa Gainsborough
(ks. t.) K. kuuluu Enalannin kansallisen maa-
lauksen vaikutusvaltaisimpiin i)erustajiin. Luon-
teeltaan ja taidekäsitykseltään hän on eklektikko.

joka periaatteellisesti piti esikuvinaan Rafaelia

ja Jlichelangeloa. mutta seurasi käytännössä eten-

kin Tizianin. Eubensin ja Rembrandtin antamaa
esimerkkiä. R. on lahjakas väritaiteilija, jolla

on mehevä, hehkuvan syvä väritys ja hieno,

lämmin valohämy. Hänen runsaassa tuotannos-

saan ovat etusijalla muotokuvat, joista mainitta-

vimpia ovat

miehi.seu tar-

mon kuvauk-
set (esim.

..Toht. Sa-

muel John-
son'' ja ..Lor-

di Heath-
tield", 1788.

molemmat
Lontoon kan-
sallisgalle-

riassa) , rous-

seaiunaisen

haaveelliset

naiskauneu-
den ylistyk-

set I esim.

..Näyttelijä-

tär
" Nelly

0'Brien".

"

1760, Lon-

Reynolds, Nelly 0'Brienin muotokuTn. toon \Vallace

kokoelmassa) ja erinomaiset lapsiesitykset.

R. maalasi myös uskonnollis-historiallisia ja
mytologisia tauluja. Näytteinä hänen .suuresta

taidehistoriallisesta sivistyksestään ansaitsevat

huomiota hänen teoreettiset kirjoitelmansa ja

akatemiapuheensa, joita ovat julkaisseet Malone,
..The \vorks of Sir Joshua R.. Knight" (1798),

Beechy. „Literary \vorks of Sir J. R." (1835),

Leisohing. ..Sir J. R. zur Aesthetik u. Teehnik
der bildenden Kunste" (1893) ja Roger Fry. ..Dis-

courses delivered to the students of the Royal
Academy by Sir J. R." (1905). [Elämäkert. kirj.

m. m. Leslie ja Taylor (1865), Graves ja Cronin
(1899-1901), VV. Ärm.stroug (1900), R. Go\ver

(1902). Ortlepp (1907) ja Osborn (1908, Knack-
fuss' Kunstler Monographien").] E. R-r.

Rezitsa, piirikunnan pääkaupunki Länsi-Venä-
jällä. \"itebskin kuvernementin länsiosassa, R.-

joeu varrella. Pietarin-Varsovan ja Moskovan-
Riian ratojen risteyksessä; 21.469 a.s. (1910). --

Saks. ritarikunnan 1285 rakennetun linnan (Ro-

sitten) rauniot. Harjoitetaan sekalaista teclli-

suutta : kauppaa. — R. kuului aluksi saks. ritari-

kunnalle, liitettiin 1561 Puolaan. 1500-luvun jälki-

puoliskolla venäläiset. 1600-luvun jälkipuoliskolla

ruotsalaiset pitivät jonkun aikaa sitä hallussaan;

Venäjälle se lopullisesti joutui 1772.— R;n piiri-

kunnan asukkaista suurin osa on lättiläisiä.

Rh, rodiumin (ks. t.), kem. merkki.

Rha, XnlLrau kreik. nimi.

Rhabdomantiikka ks. R a b d o m a n t i i k k a.

Rhachis dat.), .selkäranka, höyhenen ruoto,

y. m.
Rhacophorus ks. Lentävä sammakko.
Rhadamanthys [da'-], kreik. taruhenkilö,

Zeuksen ja Europan poika. Minoksen veli. Kree-

tan kuningas. R:n .säätämiksi väitettiin useat

kreettalaiset ikivanhat lait ja säädök.set. Hänen
oikeudenmukaisuutensa vuoksi jumalat erään ta-

run mukaan siirsivät hänet ikuisesti elämään
Elysilaisille kentille it. onnellisten saarille). Toi-

sen tarun mukaan R. kuolemansa jälkeen tuli ma-
nalaan yhdessä ilinoksen ja Aiakoksen kanssa

vainajia tuomitsemaan. L. T.

Rhamnus ks. Paatsama.
Rhamphastidae ks. P i p p u r i n s y ö j ä t.

Rhamphastus ks. P i p p u r i n s y ö j ä t.

Rhamphorynclius, lentoliskosuku mesozooi-

.selta maailmankaudelta (trias-jura) . Suippokuo-

noisia. terävähampaisia muo-

toja, joilla oli pitkä, kankea
pyrstö ja sen päässä vino-

neliömäinen ohjauslaatta.

Lentosormi hyvin voimak-

kaasti kehittynyt, siivet pit-

kät ja kapeat, kärkien väliä

muutamasta dm :stä 1 :een

metriin. Liikunta oli to-

dennäköisesti tasaista ja var-

ma;! liitolentoa. Jätteet tun-

netaan Etelä-Saksan ylä-

malmi^ta. V. A. K-io.

Rhapis I Rhaphis), itä-aas.

viuhkapalmusuku. jonka la-

jeista vain vähän toista m :iä

pitkäksi kasvavaa Rh. fla-

gclliformista viljellään ylei-

se.sti huonekasvina ; varsista

valmistetaan kävelykeppejä. Rhamphorynchus.
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Hhapsodia ks. K a p ;: o d i u.

Bhea iiiivös K li e i ei /-«'/, kreik. usk»iu>o»Mi

..juiualäiti"'. Urauokseu ja Oaian tytiir, vel-

jensä Kronokseii puoliso; tiille 15. synnytti useita

la(>«ia (llestia. Denieter. Heru, ya»li»s l'oseiiion

ja Zeusi iks. Kronos). l<:n nsema kreik. us-

konnossa on varsin epiiselvä: ilmeisesti liiiii kuu-
lui vatiliimpaan jumalien piiriin. Verrattain ai-

kaisin liuiiet yhdistettiin Väliiin-Aiisinn suureen
..aitijumuliian" Kylieleeii. nuitta epiitietoisla on.

oliko näiden kesken mitäiiu alkuperiiistu yliteyttJi

olemass;i. f,. T.

Rhea ks. N a u d u.

Rhegion /-f-J ilat. Hhei/ium). kreik. kaupunki
Elelii-Italiassa Messinan-salmen luona. R:ii pe-

rustivat klialkilaiset n. 700 e. Kr. edulliselle

kaupp-ipaikalle vilkasliikkeisen sjilnien varrelle.

Vliinysvallan ja tyrannivallan jiilkeen kansan-
valta n. 460 e. Kr. siellä piiiisi voitolle. Pelopon-
ne.solais-.sodassa R. oli ateenalaisten puolella, nuitta

koki siiilyä puolueettomana Ateenan sisilialai.seii

retken aikana. .Sen kukoistuksen Dionysios I tu-

liosi kokonaan ; sen jälkeen se ei päilssyt entisel-

leen, vaikka se ei joutunut olemaan aivan merki
tystä vailla. 3:nnen vuosis. alussa se asettui Koo-

man puolelle ja pysyi sitten uskollisena sille.

Keisariaikana se oli varsin liuomattavu kaupunki,
jonka -Vhirik 410 j. Kr. ja Totila ,i49 j. Kr. val-

loittivat. Nyk. Re^pio di Calabria. L. T.

Rheims ks. Reims.
Rhein k-. R e i n.

Bheiuberger /r<ii-/ Joseph (1839-1901).
saks. säveltäjä, toimi v:sta IS.^O opettajana
Miiiirhenin konservatorissa, nimitettiin 1877 hovi-

kuoronjohtajaksi. 1899 kunniatohtoriksi ; aateloi-

tiin lSf)4. .Sävelsi oopperoita, orkesteri-, kamari-
musiikki-, urku- ja pinnoteoksia, kuoro- ja soolo-

lauluja. On paraiten tunnettu urkusuveltäjänä
im. m. 20 .sonaattia). /. A'.

Bbeingau Imin-], alue Reinin laaksossa, joen
keiikijuoksun varrella Taunuksen eteläpuolella

Lordiin ja Biebricliin välillii. tunnettu erinomai-
sista viineistään (Johannisberfier. Riidesheimer)

.

joiden sato ennen nousi 85.000 hl :aan. nyk. vaih-

dellen 10.000-32.000 hl. Viljelysalue kä..iilti 1913
2,211 ha. — R:n vanha päiikaiipunki oli Ellville.

jos.sa R:n silloiset omistajat, Maiii/.in arkkipiis-

pat, usein asuivat: 1000-luvultii asti R. oli maan
puolelta leveän haudan, murroksen ja vallituksen

(Oebtick) suojaama. \Veimorin herttuan Hern-
hardin valloitettua sen 1G31 se joutui rappiolle.

Rheinhessen {räin-J, Hessenin suurherttuakun-
nan provinssi Reinin va«. rannalla; 1.373 km-,
382,438 an. (1910; 278 kmMlä), joista 48.«7o ka-
tolisia. 47.j% evankelisia, ks. Hessen 2.

Bheinland ks. R e i n i n m a a k n n t a.

Rheometri ks. Reometri.
HhesoB /-''-/, kreik. taruhenkilö. Thrakian ku-

ninp:ui, R. läksi Priamoksen avuksi Troiaan,
mutta jo hilnen tulonsa jälkeisenii yönä Odysseus
ja biomedes kävivät hänen kimppuunsa, tappoi-

vat hänet ja ryöstivät hänen kuuluisat valkoiset

hev(»«en»a. R:n tarua käsitellään tragediassa
„Rhe»0).", joka on säilynyt Kiiripideen näytelmän
mukana, vaikka se ei olekkaan Euripideen te-

kemä. /,. T.

Bheum ks. Raparperi.
Bhlgaa, Konstantinoa (n. 17.54-98|, uus-

kreik. runoilija, joka |>eru(iti ensimäinen 8alai8en

lsii[u|ii laukku
Othinanthus nitijor).

liiton Kreikan vapauttamiseksi Turkin ikeen alta

iks. Iletairia). Isiinmaallisilln lauhiillaaii,

joita painettiin salassa ja levitettiin yli koUo
miuin, hän kylvi kansallisen innostuksen sienie-

neii ja vaikutti ixsaltaan tulevan vapaulussodiin
s_\ Itymiseen. R. koetti voittaa Hanskaa Kreikan
vapauttami.saikeiden puolelle. Itävaltalaiset van-

iritsivat hänet sekä luovuttivat liiiiiel Tiukille.

Iliinet ammuttiin Hel,i;riulissa. //. hr».
Rhinanthus, laukku, iiaainakiikkaisiin kuii-

luvi;i, pieiieiipiioleisia, 1-vuotisia, punliloisina elä

viä ruohoja, joilla on keltai.set

kukat, kapeat, vastakkaiset,

sahalaitaiset lehdet ja suuri lit-

teii verhiii. Isompi laukku
(U. niajori on yleinen uii-

tyillii ja pelloissa, p i e u e m p i

laukku (R. miiior) yleinen

etupäässii kosteahkoilla niitvillii

A". L.

Rhinltis (kreik. ris, penel.

ri/i()'.v = nenäl, nenän limakalvmi
tuleliiliis. nuha (ks. t.).

Bhinoceros ks. Sarvi
k u o n o.

BUinolophus ks. S i i p i j a 1

kaihet.
Rhipsalis ks. K a k t u s k a s

vii.
Rhissa ks. L o i s p i s t i ii i

set.
Rhizocephala ks. S i i m a j a 1 k a i s e t.

Bhizoidi ks. 11 a ]) s i j u u r e t.

Bhizomi ~ juurakko iks. t.l.

Bhizomorpha, aikaiseinniiii erikoiseksi sieni-

suvuksi kiisitetty. muttji tuclellisuiidessa muuta-
mille sienille ominainen, vahvasti haaroitliinut

pahka-aste. jos.sa muodossa sienet joko liilvehti-

vat t. ka.svavat alustallaan laajemmalle. Parai-

ten kehittynyt H. -aste on mesisienellä (Ai-

millaria mcllca. ks. t.), jonka päistään kasvavat
R.-siiikeet loistavat (täistä riipi)uu laliopiiiiii

loistokykyi. ./. /. h.

Ehizophora k^. M u n jr r o v e-k a s v ii s t o (.

Bhizopoda k s. .1 u u r i j a I k a i s e t.

Rhode Island froud (liltiid/ ilyli. R. T.), \h-
dysv;iltiiin Viiden En^Mannin v;illioita, Atlantin

valtameren rannalla, suurimmaksi osaksi syvälle

miuiliaii tunkeutuvan Narrapausett-lahden länsi-

puolella; 3,233 km», 542.610 as. (19101, 170

km-:llii. Yhdysvaltain pienin, mutta taajiniiniii

asuttu valtio. — Rannikko on alavaa hipuiini-

rannikkoa, Narrapan-sett -lahdessa on useita saa-

ria, suurimmat R. I.. Conanicut ja Priidence.

Maa kumpuisia, keskikorkeus vain 60 m yi. me-
renp. (korkein kohta 242 m yi. merenp,). .\rkei-

sista ja paleozooisista aineksista syntyneen vuori-

perustan peittävät jäiikauden paikoitellen vilja-

vat mutta eniiritniikseen karut kerrokset. — Joet
lyhyitä, koskirikkaita ; niistä saadaan kivihiilen

puuttuessa teollisuuden käyttövoima, — Ilmasto
jaiihkeanipi kuin naa|)iiriv;iltioissa ; Provideneessa

helmik:n keskilämpö ^S.tT. heinäk;n -f2t,4°C,

H. 1 -.sn-.i N»rrat;an.sett-laliden rannalla useita

suosittuja kesänviettopaikkoja (New Yorkin mil-

jonäärien Ne\vport y. m.|. V:n sademäärä 1.188

mm. Metsiä, etupäässä pientii lehtimetsää, on n,

37% pinta-alasta, — Asukkaista (1800: 69,122;

1850: 147,547; 1900; 428,5,56 henkeä) 33% oli
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syntynyt ulkomailla (Kanadan ranskalaisia, irlan-

tilaisia, italialaisia y. ni.). neekereitä oli 9.529,

intiaaneja 284; kirkkokuntien jäsenistä 1906
75% oli roomal.-katolisi:u Suomessa syntyneitä oli

1910 vain 297 ja Yhdysvalloissa suom. vanhem-
mista syntyneitä 165 henkeä. — Kaupunfreissa
asuu 92<;j^ valtion koko väestöstä. — Elinkei-
not. Maanviljelys vähänarvoinen; maatiloja vain

5.200 (1910). niiden ala on tuntuvasti vähenty-

nyt. Viljellivjin vähän maissia, perunoita ja kau-
raa. Karjanhoito jonkun verran tärkeämpi. Ka-
lastus tuottaji ostereita y. m. 9,i milj. mk:n ar-

vosta (1911). Mineraalikunnan tuotteita ovat
vain rakennus- y. m. kivet ja savet, arvoltaan
5.< milj. mk. (1911). Pääelinkeinona on kauan
aikaa ollut teollisuus. Teollisuuslaitoksissa työs-

kenteli 1909 113,538 henkeä 1. 21 % koko val-

tion väestöstä. Teollisuuden tuotantoarvo asu-

kasmääräiin verrattuna suurempi kuin missään
muussa valtiossa. Valmistusarvo 1909 oli 1.450

milj. mk. Tärkeimmät teoUisuushaarat : villa-

teollisuus (386 milj. mk.), jossa R. I. on Yhdys-
valtain toinen valtio, puuvillateollisuus (261 milj.

mk.). jalckiviteoUisuus (107 milj. mk.. R. I. siinä

Yhdysvaltain ensimäinen). rauta-, kone-, silkki-,

kumileollisuus. Tärkein teollisuuskeskus on pää-
kaupunki Provideuce, jossa asuu 41 <Jc valtion

väestöstä: se on myös tärkein kauppakaupunki.
Ulkomaankauppa vähäinen, käsittäen etupiiässä

tuontia. — Rautateitä 352 km. sähkörautateitä

768 km (1911). — Opetusolot hyvällä kannalla;

koulupakko. V. 1911 kansakouluissa oli 80,061

oppilasta: 2 korkeakoulua, joissa 1.023 ylioppi-

lasta. — Perustuslaki on v:lta 1842. Vuodeksi
valitulla kuvernöörillä on hyvin rajoitettu valta;

edustajakamariin kuuluu 72, senaattiin 38 jä-

sentä. Y'hdysvaltain kongressiin R. I. lähettää

2 senaattoria ja 3 edustajaa. — Historia.
R. r:n ensimäiset asukkaat olivat 1636 Massachu-
settseista siirtyneet baptistit. V. 1644 uutisasutuk-

set yhdistettiin siirtokunnaksi, joka 1663 sai pe-

rustuslain. R. 1. liittyi vapautustaisteluun, ollen

yksi Yhdysvaltain 13 alkuvaltiosta. E. E. K.
Rhodes [roudz], Cecil (1853-1902K engl. siir-

tomaiden perustaja: aikoi ensin papiksi, mutta
joutui aivan toiselle uralle sittenkuin hän 1870
terveytensä tähden oli lähtenyt Etelä-Afrikkaan.

Nataliin, missä vanhemman veljensä tilalla teki

onnistuneen kokeen puuvillan viljelemiseksi.

V. J871 R. siirtyi Kimberleyn kaupunkiin, jonka
timanttikaivoksissa yhden vuoden aikana kokosi
itselleen omaisuuden samalla kuin hän tutustui

Etelä-Afrikan oloihin ja tulevaisuudenmahdoUi-
suiiksiin; jatkoi kuitenkin edelleen opintojaan-

kin saaden 1881 oppiarvon Oxfordin yliopisto.ssa.

Jo sitä ennen hän oli 1880 saanut aikaan ti-

manttiyhtiöiden yhteensulautumisen ja lisännyt

suuresti omaisuuttaan voidakseen ryhtyä toteutta-

maan suurisuuntaisia suunnitelmiaan. V. 1881 R.

valittiin Kap-maan lakiasäätävään kokoukseen.
V^. 1884 hän saattoi osan Betsuana-maata Englan-
nin vallan alaiseksi ja 1888 hän laajensi tätä

aluetta tekemällä sopimuksen matabelien kanssa
ehkäisten täten buuritasavaltain leviämisen sekä
länteen että pohjoiseen päin. Perustettuaan 1889

Etelä-Afrikan Chartered companyn hän tuli sen

johtajaksi ja ulotti sen valtapiirin aina Tangan-
jika-järvelle asti luoden siten siirtomaa-alueen,

joka on alaltaan = '/) Intiaa, ja joka hänestä sai

nimen ..Rho<lesia". Samalla kuin hän johti Rho-
desian hallintoa hän oli v :sta 1890 myöskin Kap-
majin pääministerinä; harrasti Etelä- .Afrikan yh-
distämistä Englannin ylivallan alaiseksi liitto-

valtioksi ja ajoi 1892 perille vaalilain, joka antoi
määrätyillä elidoilla vaalioikeuden myö.skin alku-

asukkaille. Pääministerin virasta R:n täytyi luo-

pua Jamesonin v. 1895 Transvaaliin tekemän
hyökkäyksen johdosta, josta hänellä oli ollut

edeltäpäin tieto. Keskittäen nyt kaikki voimansa
Rhodesian olojen kehittämiseen hän 1896 asetti

vaarallisen matal)elien kapinan, rakennutti rauta-

tien Buhnvayoon ja suunnitteli sen jatkamista
Tangaujika-järven eteläkärkeen. Buurisodan sy-

tyttyä 1899 hän johti taidolla ja tarmolla Kim-
berleyn puolustusta, mutta kuoli jo ennen sodan
päättymistä 1902. Suurimman osan omaisuut-
taan hän lahjoitti Oxfordin yliopistolle m. m.
vapaapaikkojen perustamiseksi Englannin siirto-

maista. Pohjois-Ameriika-sta ja Saksiusta kotoisin

oleville nuorille miehille; hänen mielestään näet
maailmanrauhan ja sivistyksen edistymisen pa-

raiteu turvasivat hyvät suhteet Englannin ja mai-
nittujen maiden välillä. [Hensman, „CeciI R."]

J. F.

Rhodesia (rotidVzioj, Englannin etelä-afrikka-

laiseen siirtomaavaltaan kuuluva alue Afrikan
sisäosassa. Sambesi'n pohjois- (Pohjois-R.) ja etelä-

puolella (Etelä-R.). saanut nimensä luojansa Cecil

Rhodesin kunniaksi; 1.138.450 km=, 1,592,589 as.

(1911). joista 25,103 valkoista (90% Englannin
alueelta tulleita). Pohjois-R. (v:een 1911

jaettuna Koillis- ja Luoteis-R :aan) käsittää

753.700 km=, 822.599 as. (vain 1,497 valkoista),

Etelä-R. 384.750 km^, 771,077 as. (23.606 val-

koista). — R. on pääasiassa 900-1.200 m korkeaa
a.altoista ylätasankoa (korkeimmat kohdat 3.000

m yi. merenp.). Ilmasto viileämpää (varsinkin

yöllä) kuin samoilla leveysasteilla olevilla alanko-

mailla, talvella toisinaan pakkasiakin. Itäosissa

vuotuinen sadeiriäärä n. 1.300 mm, keskiosissa ja

lännessä 500 mm. Useat joet ovat kuljettavia. —
Sadeaika on kesällä syysk.-huhtikuuhun. Ilman-
ala eurooppalaisille yleensä hyvin terveellinen, lu-

kuunottamatta muutamia alavampia jokivarsia ja

notkoja. Kasvillisuus harvaa metsää ja puu-

savannia, vuorten saderinteillä aarniometsää, län-

nessä heinäaroa. Eläimistö alkuperäisen runsas

:

antilooppeja, sirahveja, sebroja. elefantteja, sarvi-

kuonoja, virtahepoja, leijonia, leopardeja, kroko-

tiileja, jättiläiskäärmeitä. Termiitit ovat maan-
vaivana hävittämällä rakennusten y. m. puuai-

neen. — Alkuasukkaat ovat enimmäkseen .sotai-

sia, kyvykkäitä matabele-. masona-. barotse-. yao-,

angoni- y. m. neekereitä. Useilla heimoilla on

vielä omat päällikkönsä, jotka hallitsevat niitä

omien lakiensa mukaan. Pääelinkeinona niillä on
karjanhoito ja maanviljelys; ennen monet heimot

elivät ryöstösaaliista. — Metsistä saadaan kaut-

sukkia. Eurooppalaisten pelloilla ja plantaaseilla

viljellään tupakkaa, kahvia, pimvillaa. maissia

y. m. viljakasveja; karjanhoito voi kehittyä pää-

elinkeinoksi. Nykyään vuorityöhön kiinnitetään

eniten huomiota. Se tuottaa kultaa Salisbury'n

ympäriltä y. m. 73, i milj. mk;n arvosta (1913;

1900 7.8 milj. mk:n arvosta), hopeaa, kromimal-

mia, lyijyä, timantteja ja kivihiiltä (243.300 ton.

1913) Wankie'n kaivoksi.sta Viktoria-putouksen

läheltä. — Kap-kaupungista Kairoon rakennet-
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... — •-.tie kulkee K:ulialki; Bulii«.i>K.-.t.i »litii

r«t« Salisluirvvii, jivita niiitutif liih-

1 l\>rtup>liu itU-.\frika>.-!i. lA»l>it<vita,

I Autollista, paraillaaii rakeiiiietaaii

:..:.;.,:... joku K:»»a tulet' ylitvinäaii Kap-Kai-

ron rataan. Beiraii rata kokonai.>iuutlos.-<aau lu-

kuumtettuna rautateiileu pituus \9\2 oli .'!.8"7

ktn. Postitoimistoja 131 (191'2i. Sälikiileiiniitin-

linjoja 9.779 km. — l"lkomaa»kauppa kiiy suu-

rfksi osaksi Heiran satamnu kautta: tuonti r.tlo

Ktflä-I!:aau oli 76.i milj. mk., vienti (ilman liipi-

kulkukaup|>aa> SS.i milj. mk.. ji>stn kultaa 7:!.s

milj.. krominialmia 3.< milj.. tupakkaa l.t milj.

mk. Polijois-R:n tuonti 6.i milj.. vienti n.« milj.

mk. — R:n hallinto oli v:n 1914 Irppuun Etelii-

Atrikan komppanialla. ks. E n •; 1 a n n i n Etelä-
.\frikan kauppaseura: pääoma v :sta

1<M)S 9 milj. puntaai: kummankin R:n osan etu-

nenä.ssa en komppanian adminintnilor, kumman-
kin rinnalla vähintään 3-lienkinen toimeeni)aneva

neuvosto. Lisiiksi on lakia.sääliivä neuvosto, jäsen-

ten enemmistö valittu, viiliemmistii k<inippanian

nimitiiimä. Etelä-Htn pääkaupunki on S a I i s-

bury imuita tärkeitä kaupunkeja: Buluvvnyo.

Victoria. 1'nitalii, Polijois-R:n Livingstone
(muita: Fort .Jameson. Broken Hill. Leuluil.

Alkuasukkaiden oikeuksia valvoo nlkuasukas-

asiain sihteeri : väkijuomain myönti alkuasuk-

kaille on ankarasti kielletty. — Opetuslaitos

v.i-ta alullaan. — Etelä-R:n lyloarvio tiliv:lle

19i:i-M päättyi 20.< milj.. menoarvio 20.i milj. mk.
Pohjois-R:n tulot 1012 olivat 3.i milj.. menot
4 : milj. mk. — Viime vuosisadan lopulta asti

vallinneiden rauhallisten olojen aikana siirtomaa

on ripeii^ti edistynyt. li;n perustamisesta ks.

R h o d e g. C.
' ' E. E. K.

Bhodeus amarus, k a t k e r o k a I a. k a t-

k e r II i II e n. .t-8 cm pitkä, korkeaselkäinen

Mirkikiila. tavataan etenkin jokivesissä Keski- ja

Itä-Euro<>pa.s.sa ja Uinsi-.XasiaKsa. tunnettu mer-

killisistä kutiitavoistaaii. Kutuaika kestää huhti-

kuun puolivälistä heinäkuiihnii. Sen lähe.styessä

naaraan (;Hiiitaalip:ipilli kasvaa esiin, aluksi

liitaaxti. sitten yhtäkkiä yli 5:kin cm: n pitui-

seksi torveksi, jolla naaras pistää munat ivaiii

pari kerrullnani jokisiiiipiikkain kidii.sonteloon.

ilitii loi.stavimmassa hääpuvussa komeileva koir.i.s

Aeuraa naarasta maidittaen munat lieti niiden

tultua lasketuiksi. I'oikaset tulevat ulos simpu-

kasta n. kuukauden kuluttua. — R. a:n liha

on katkeraninakuista. ellei sappirakkoa ole val-

niistettar~<sa [Mistettu. Sen sijaan se on Huosittu

akvariokala. /. V-o.

Bhodiola, keskikokoinen, kalju, miiylieillehti-

nen. keltakukkainen ''ro/»»u/ar<(r- heimon ruoho,

jcta kasva» L:ipissa ja Vienanmeren puolella ran

noilla ja kosteilla paikoin. K. I..

Bhodites ks. .^ k ä m ii

|i I - t i ii i - e 1

.

Bbododendron, a I |.

p i r II u s u. kanervuk:i-

vien heimon suku, j"

hon kuuluu n. 200 laji:i

!.• • .t, l,:..inis- ja suuri

ehyt- ja naii-

1 (M-nsaita, muu
' 1 varpuja t. pieniii

|">iia. Runsaimmin on
eduiitajia ltä-.\asin«Ha. Khuilodemlron hybrl.Ium.

iiiiitt.i iiiitii tavataan myös Tohj. .Viiieriikassa,

Ktelii- Ja Keski-EuriHipassa ja arktisissa seu-

duissa: moilliikin pieni H. lapponicum Kilpisjär-

vellä. .'Vipeillä kasvaa monta kaunista lajni.

joista A', ftrniijincum ja A', hirsutum ovat taval-

lisimmat ja usein, meillä harvoin, koristepensaina

viljeltyjä. Useita muitakin lajeja viljelliiiiii puu-

tarhoi.ssa. toisia kasvihuoneissa, joista jälkiiniii-

sistä varsinkin alasukuuu Aztilea kuuluvaa

K. ifi(/i('iiniia meilläkin monimuotoisena kaupa-

taan keväisin kukkakaupoissa. K. L.

Bhodoksen kolossi, pronssinen Helioksen

kuvapat^as, jonka rhodolaiset pystyttivät 290

e. Kr. Demetrios Poliorketeen epäonnistniiiH-ii

piirityksen jälkeen. Sen valmisti rhiHlolaiiieii

kuvanveistäjä Khares. Sitä pidettiin yhtenä

maailman 7 ihmeestä ja sen kerrottiin (ih'v;iii

niin suuren, että laivat saattoivat kuvapatsaan
jalkojen välistä purjehtia satamaan; sen kor-

keus ilmoitetaan n. 30 ni:ksi. Jo 222 e. Kr.

nuianjiiristys kaatoi sen maahan, multa vaosta

bysanttilaisella ajalla, arabialaisten saiitua Rho-
doksen h;iltuuiis:i, liiivitett iin sen jätteet, A. T.

Bhodope (bul;;, Dixjmto pinninä, turk, Itospad

jnilasi), vuoristo Louiuvis-Bulfiaariassa, ent. Thraa-

kia.ssa: korkein hui|)pu 2.188 m yi. nierenp.

Ennen iiietsieii peittämii.

Bhodophycee ks. P u ii a 1 e v ä t.

Bbodos (kreik.. lat. Rliodiis. turk. Rvdos. van-

hempi:i iiimiii Ophiiisa. Asteria, Trinakrin ja

Koriimbin). Sporadeihin kuuluva Aigeian-meren
saari Valiän-Aa*iau lounaisrannikolla. 18 km
mantereella, kuului Turkille v:een 1912, jolloin

it. joukot sen valloittivat ja yhä (191:5) pitävät

sitä hallussaan vastoin rauhan.sopimukseii iniiil-

riiystä: 1,460 km-', n, 30.000 a.s.. joista 21.000

kristittyä, 7,000 turkkilaista ja l.OOil juut:il;nsta,

— R:n sisäosat tilyttää saaren pituussuiintiui

koillisesta lounaiseen kulkeva, tertiääriscstä kal-

kista ja fly.schistä syntynyt poinnivuoristo (kor-

kein huippu Atairo I. .\tabyrios 1,240 m yi.

merenp.i. Rinteet ja rannikot ovat lieih-lniällisiä,

vesirikkaita. Turkkilaiset cvat hävittäii<>el suu-

rimman osan ennen koinei.sta metsistii. Ilmanala
terveellinen, kesää vilvoittavat liinsituulet. —
Viljellään oliivi-, ja viikuna- y, m, hedelinii

puita, viiniköynnöstii, vähemmän viljaa. Kauppa
on viime aikoina kiisvanut : viodiiiiii iiiaantuot-

teita, tuodaan varsinkin puuvillakankaita, —
Pääkaupunki R, on saaren koilli.skärjessä,

n. 10.000 as. — Aivan rappeutunut: jätteitä

jolianniittain aikaisesta kukoi.stuskaudesta. ovat

linnoitukset, P. Johanneksen kirkko (nyt mos-
keia), suurmestarin ja senajitin palatsit. Ritarien

kiulun varrella olevat Viiakunakilvillä koristetut

asnnuot. — Kreik.-katolisen arkkipiispan .asunto.

— Kaksiosainen satama on päilssyt jiahasli hie-

koittiiniaan. Saaren kauppa käy sen kautta:

raiisk. ja itiiv. höyryhiiviiyhtiöt ylläpiliiviit sitilii-

nöllisiä kiilkuviioroj:i 1! :een. E. E. K.

Miiinaislöydiit todistavat kreettalaiseii kullliiu-

! rin (ks. t.) vallinneen R :ssa esihistorialliseen

aikaan. Sadun mukaan saaren alkiiasiikkain:i

olivat melallitiiissä taitavat ..telkliiinii". Histo-

rialliseen aikaan doorilaiset ottivat Kreikan emil-

mausta päin K: n haltuunsa: heiiliin sinne penis-

tamansa kaupiiiifrit Lindos, Jalysos ja Kumeiros
miio<lohtivat yhdessä Kos, Knidos ja Halikar-

j
nasHos kaupunkien kanssa doorilaisen Ilek.sapolis-
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(kuuden kaupungin) liiton. R:sta tuli tärkeä

kauppakeskuti; sen ivsukkaat perustivat useita

siirtokuntia ni. m. Espanjan ja Italian ranni-

koille. V. 408 e. Kr. kolme R:n mainittua kau-

punkia yksissä liitoin perustivat R:n kaupun>.'in.

Peloponnesolaissodassa R. luopui Ateenan meri-

liitosta Spartan puolelle : Korintin sodassa se

jälleen joutui Ateenalle. Aleksanteri Suuren
jälkeinen aika oli R:a varsinainen kukoistus-

kausi. Siuiren laivastonsa avulla se menestyk-
sellä puolustautui Demetrios Poliorketesta vas-

taan (304). R :ssa säädettiin kauppa- ja meri-

oikeus, eusimäiuen joka muissakin valtioissa

pääsi yleisesti voimaan. Taiteita ja tieteitä suo-

sittiin (vrt. myös Rhodoksen kolossi).
R:n puliujakoulu sai suuren maineen; siinä kävi

paljon roomalaisia. Oltuaan Rooman liittolaisena

sodassa Antiokhos III :ta vastaan R. sai palkin-

noksi Kaarian, mutta joutui sittemmin sotaan

Rooman kanssa ja yhdistettiin 44 j. Kr. rocm.
Aasia-provinssiin. V. 661 R. joutui arabialaisille,

oli sittemmin jonkun ajan genovalaisilla, mutta
enimmäkseen Itä-Roomalla. V. 1310 Palestiinasta

karkoitetut johanniitat ottivat R:n asuinpaikak-

seen (siitä nimitys Rhodolaisritarit) ja puolustivat

sitä urheasti turkkilaisten sulttaania Muhammed
Ibta vastaan 14S0. Soliman II valloitti saaren
1522. iolloin ritarit asettuivat Maltaan. G. R.

Rhombus ks. Kampelat.
Rhondda (ennen Ystradiifodirg), kaupunkipiiri

Etelä-\Valesissa. Glamorganin kreivikunnassa,

Rhondda Fa« r ja Rhondda Fach nimisten, Taffiin

laskevien jokien laaksoissa: 152.781 as. (1911:

576 as. 1811), joista n. 11% yksistään walesin

kieltä puhuvia. — R. on Etelä-Walesin itäisen

kivihiilialueen keskustassa, tuottaen maailman-
mainicta oardiffhiiltä.

Bhöne [röiij (vanhan ajan Rhodaniis), joki

Länsi-Euroopassa, -suurin suoraan Välimereen
laskevista virroista, alkaa Sveitsissä, Valais'n

kantonin pohjoisrajalla 1.753 m yi. merenp.
Damniastockilta (3,633 m) tulevasta R.-jäätiköstä,

virtaa vuolaana vuoristojokena läntistä pääsuun-

taa sisemmän ja ulomman gneissialppijouon vä-

lissä Valais'n laakson kautta, laskee kolmeen
suuhaaraiin jakaantuneena puhdistusaltaansa

Cieneve-järven itäpäähän. Lähdettyään Gen6ve-
järven länsipäästä R. pian siirtyy Ranskan
alueelle, murtautuu muutamien Jura-vuoriston
haarakkeiden lävitse kapeissa kuiluissa (cluses),

sitä ennen, Perte du R:ssa, jonkun matkaa vir-

raten maan allakin. Jura-vuoriston päätä kier-

täessään R. tekee suuren mutkan etelään, virtaa

sitten melkein suoraan länteen, kunnes Lyon'in
kohdalla (162 m yi. merenp.) kääntyy pohjoisesta

tulevaan, itseään vesirikkaammau lisäjokensa

Saönen suuntaan, virraten lopun matkaa. 335 km.
etelään kauniin, taajaan a.sutun ja hyvin viljel-

lyn. Alppien ]a Ranskan keskusylängön väliin

jäävän laakson kautta (vrt. Ranska). Avigno-
niu luona laakso laajenee yksitoikkoiseksi tasan-

goksi (ent. merenlahti) . Arles'in luona R, ja-

kaantuu kahteen pääsuuhaaraan. Petit R. län-

nessä ja Grand R. idässä (86cj, vesimäärästä) . joi-

den väliin jää melkein autio La Camarguen
suistosaari. R:n pituus on 812 km, vesialue 98.885

km= (josta Ranskan osalle tulee 90.600 km=).
Vesimäärä vaihteleva: ainoastaan muutamat jää-

tiköiltä (etupäässä Sveitsissä) tulevat lisäjoet

ovat tasavesisiä. Juoksu yleensä vuolas, joten R.

kuljettaa mukanaan suuret määrät (vuosittain

n 21 niilj. m') lietett^v mereen. Suisto etenee
nopeaan (Grand R:n 56 m v:ssa). — R. on kul-

jettava 489 km, matalapohjaisilla aluksilla Belle-

garden läheltä (likellä Sveitsin rajaa), mutta
Etelä-Ranskan liikenteen valtaväyläksi R. tulee

vasta Lyon'in luona, jossa siihen yht.vy Seinen,

Loiren ja Reinin kanssa kanavayhteydessä oleva

Saöne (Burgundin kanava, Canal du Centre ja

Reiniu-R:n kanava). R:n suusärkän (2 m vettä)

kiertää Fos'n-lahteen vievä kanava; ylempää suo-

raan Manseilleen vievää kanavaa kaivetaan. —
Tärkeimmät lisäjoet : Arve, Isöre, Dröme, Eygues,
Durance (vas.). Ain. Saöne, Ardöche, C6ze ja

Gard loik.). E. E. K.
Rhopalocera ks. Päiväperhoset.
Rhus. Atiacardincc(e-\\ein\oon kuuluvia pen-

s.aita. 120 lajia etupäässä subtroopillisissa ja

lauhkean vyöhykkeen länipimäramissä osissa, var-

sinkin Ameriikassa. Lehdet pariosaiset t. 3-sor-

miset. Eteläeurooppalaisia R. cotinus ja R. co-

riaria-lajeja on kauan käytetty nahan parkituk-
seen ja värjäykseen, myös lääkityksessä. R. toxi-

dodendron on tunnettu siitä, että pelkkä kasvin
kosketus vaikuttaa myrkyllLsesti ihoon. Japani-
laisesta R. verniciferasta. saadaan japanilaista

vernissaa. Vernissaa ja kasvivahaa tuottaa myös
R. succedanea. K. L.

Rhusma ks. Arsenikkisulfidit.
Rhynchites ks. Kärsäkkäät ja Lehden-

k i e r t Ii i ä t.

Rhynchobdellidje ks. .J u o t i k k a a t.

Rhynchocephala 1. P r o s a u r i a, alku-
mateli j a t. trias-, permi- ja jurakaudella

laajalti levinnyt, alkuperäinen matelijaryhmä,
joka liittyy sekä sisiliskoihin että myöskin
krokotiileihin ja kilpikonniin, ollen ehkä lähellä

näiden kaikkien yhteisiä esimuotoja. Ainoa
nykyään elävä laji on Uuden-Seelannin lähi-

saarilla tavattava t u a t a r a {Batteria punctalu,

ks. t.l. /. V-s.

Rhynchota ks. Nivelkärsäiset.
Rhys [rnisj. John (s. 1840). engl. kielentut-

kija. v:sta 1878 kelttiläisten kielten professorina

Oxfordin yliopistossa. Julkaissut m. m. ..Lectu-

res of Welsh philology" (1877. uusi pain. 1879K
,.Celtic Britain" (1882, uusi pain. 1884). ..Lectu-

res on the origin and growth of religion as il-

lustrated by celtic heathendom" (1888. uusi pain.

1897). ..Stiidies in the Arthurian legend" (1891),

.,The \velsh people" (yhdessä D. B. Jonesin kanssa.

3:s painos 1902), I.Celtic folklore: Welsh and
Manx" (2 os.. 1901), ,.Studies in early Irish

history" (I. 1905).

Rhytina ks. Kaarnaeläin.
Rhyzelius [rytse'-], Andreas Olavi (1677-

1761). ruots. piispa, historiantutkija, nimitettiin

1711 teologian professoriksi Turkuun, mutta ei

ryhtynyt sodan tähden virkaansa; kutsuttiin

1713 Kaarle XII:n hovi- ja sotasaarnaajaksi

;

tuli 1743 Linköpingin piispaksi; hänen julkai-

suistaan mainittakoon paljon käytetyt kokoelma-
teok.set: ..Mona.steriologia svio-gothica eller

kloster-beskrifning" (1740). ..Svio-gothia munita
eller historisk förteckning pä borgar, fästningar,

slott etc." (1744). .,Episcoposcopia svio-gothica,

tller en Swea-Göthisk sticht- ooh biskopscUrönica".

J. F.
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RhHtikon ke. K e t i k o u.

Khön (Horn f. tulip«rSi$tii syntvK oleva vuo
risto Keski-8ak&lu^i« ^Polijoi* Baierissa. Hessoii- I

Na^sausjia ja Saolis»'ii VVeiiiiarissial. Tliilriii^er
|

WaMisttt lounais»-»'!! \Verrau jii KuKla!! liuik!<ojei!
\

välisi. Kulkiv ii!<'lkfiii si!oraa!! polijoisi-sta fU'
j

lään. Viiurisiii! |>«ru)itai!a o!! kirjava hiekkakivi,

huiput t>u^alttia ja irakyyttia: \Vasserku|>pe

950 m yi. mervup. Eteliiosa.ssa un laajoja metsiii.

— Maa oQ karua, väestö köyhäfi.

Klas ivks. ria, e$|>.. = joensuu), vuonon tapai-

Den lalitiiuuuto, joka on syntynyt iluiai! n!aaji!ii!!

vaikutusta poikittaisilla, kallioisilla vuoriranni-

koilla n!aau vajoiimiseu johdosta. Vleisiti ne ovat

varsinkin Luoteis-Ks|>anjassa, jossa Oalieialla oi!

täydellinen r. rannikko.

Bibalta /(xi'//. Francisco de (n. 15.iO-

lö2Si. e!>p. taidemaalari; opiskeli Ylii-Italiassa.

Valencian niaalarikoulukunuan päämestari. J0!!ka

taide pyrkii yhdistäiniiiiu vanha!! esp. muodon-
kuBitt*-lyn it. renesanssin viirityksoe!i. Maiilaii!!iit

leveallii siveltimellä ja hyviillä väriaistilla valo-

hämyisiä uskonnollisia kuvia, juitu myöskin hiine!!

poikansa Juan de K. (1597-I6'28» esitti u.sein

Kiina määrin i.sän.sli tapaan, että näiden maa-
larien töitä on ollut vaikea erottaa toisistaan.

E. Hr.
Bibb«ck. Otto (1827-08). saks. filologi. 1859

profes.-ori Bernissä. 1861 Baselissa. 1862 Kie-

lissä, 1872 HeidelberfiissU ja 1877 Leipzi-

pi«^. Pääteokset : ..Sca?nicw Romauorum pocsis l

fragmentit" (18Ö2-55. 2 osaa, 3 :s pain. 1897-98)

ja „Geschichte der römischen Dichtunf,^" (2 os..

2:nen pain. 1894-95). Hän on myös toimitta-

out kriitillisiä tekstijuikaisuja (Juvenalis. Vor-

gilius, noratiuksen kirjeet ja erinäisiä Plautuk-

sen näytelmiä). R:n puheet ja esitelmät ovut

ilmestyneet koottuina teokseen ..Keden und Vor-

träge" M890) ; elämäkerran julkaisi (1901) hä-

nen puoli.-on.sa. E. R-n.

Bibbing. 1. P e r R. (1670-1719), ruots. valtio-

mies, tuli 1712 kamarineuvokseksi. 1714 Up.sulun

läänin maaherraksi. R. oli sen puolueen pää-

miehiä, joka siihen aikaan muodostui kuninkaan
itsevallan supistamiseksi ja vapaamielisemmäii
valtiomuo<lon aikaansaamiseksi ja toimi ponte-

vasti ajiian hyväksi. Hän oli Görtzin tuomitsemi-
seksi asotetun tuomioistuimen esimiehenä ja

maamarsulkkanu valtiopäivillä 1710. jolloin uusi

hallitusmuoto hyväksyttiin. Valtiopäiväin vielä

kentäessä hän odottamatta kuoli. A". G.

2. Sipurd R. (1810 90i. ruots. oppinut,

teoreettisen filosofian professorina Upsalassa
1850-85. Kirjoitti ..Genetisk framställninp af Pla-

ton idi^lUra" )1H.'>S; myös saks.) y. m. K:n filo-

sofiset mielipite<-t liittyivät enimmäkseen hänen
opettajansa ijoströmin mielipiteisiin. Julkaisi

«antien ansiokkaalla tavalla Geijerin merkilliset

hi»t<>rianfilo«ofis«rf luennot ,,FörelUsninpir öfver

menniskans historia" (1856), melkein yksinomaan
muistiinpanojen mukaan, joita itse oli tehnyt
Geijerin luentoja kuunnellessaan 1841-42; jul-

kaisi samoin Boströmin uskonnonfilosofiset ju

eetillisH luennot (1885 ja 1897). A. Or.

Ribe, amti Tanska.ssn, Jyllannin lounaisosassa
Sak.san rajalla; 3,060 km», 113.034 lus. (1011).

Länsiosa tasaista, rannikolla dyynejä, idässä

kuinpuinaata. - Pääkaupunki R. (4.071 as. 1911)
sijaiLsee H.-joen varrella 5

'/a km merestä. R. on
hyvin siiilyttiinyt vanhanaikai.sen leiinan.sa. vaikka
keskiajan kukoistuskauden neljästä luostarista ja

kahdeksasta kirkosta onkin jäljellä vain tuomio-
kirkko (v:lta 1160) ja niustainveljeston luostari.

Riberhusin linnasta (1100-luvulla) muutamia täh-

teitä. — Piispanistuin. (E. E. K.)

Ribera /-r'-/. Jusepe de |1588-I6Ö6). liika-

niineltiiän I^ o S p a •; n o 1 e 1 1 o (pikku espanja-

lainen), esp.-it. taidemaalari ja vaskenpiirtäjä

;

synt. \'ale!!eian lähellä. Fr. Ribaltan oppilas, tuli

aikaisin Italiaan, jossa häneen vaikuttivat Cor-

re.sifrio, venetsialaiset mestarit ja Caravajffrio, jo-

hon hänet yhdistää naturalistinen esitystapa ja

kiintymys voimakkaisiin valo- ja varjovaikutuk-
siin, joskin hän kohoaa viimemainittua paljon
korkeammalle harvinaisena maalauksellisena ky-

kynä ja terävänä luonteenknvaajana. T.vö.sken-

teli esp. varakuninkaiden hovissa Xapiili'ssa. jonka
maalarikoiihin keskeisin mestari hän on. Hänen
es]), sukuperänsä ilmenee liäiien taipumuksessaan
esittää intohimoisella voimalla verisiä kaulin-

kohtauksia, joita ajan maku vaati, ja samalla
myös uskonhaaveilua. hurmausta. autuutta .sekä

nuorissa ja känneissä henkilöissä että varsinkin
vanhoissa erakoi.ssa. Hiinen inaalauksist^ian mai-
nittakoon esim. ..Ristiltiiotto" ja ..Apostolien eh-

toollinen" (molemmat Napoli'n S. Martino-kir-
kossa). „Barlolomeus nyletään elävältä" (useita

toisinnoksia, paras kuva Madridin Prado-mu-
seossa. joka sisältää eniten R:n teoksia), ,,Pyhä
.\^'nes" (Dre.sdenissä) ja lukuisat profeettojen,

pyhimysten y. m. luonnekuviipäat. Paitsi uskon-
nollisia tauluja hän on tehnyt antiikkis-mytolo-

pisia esityksiä ja muotokuvia. R:n radeeraukset
ovat niinikään taiteellisesti erittiiin huomattavia.

fCean Bermiidc/.. ..Diccionario llistorico" ja A.

L. Mayer, ..Jiisepe de R." (1908).] E. Hr.
Ribes, herukka, viinimarjapensas,

t<iirifrnfjarctr-\wivnon pensaita, joilla on koura-
suonLset lehdet ja lelitilianpoi.ssa t. tertuissa 5-

lukuiset. pieniteräiset kukat. Hedelmä marja.
50 lajia etupäässä pohjoisessa laulikeassa vyö-

hykkeessä. Marjapensaina ylei.sesti viljeltyjä ovat
k a r V i a i s m a r j a p e n 8 a 8 (R. grossularia)

(ks. t.), ja myös villeinä kasvavat m u s t a ja ]) u-

nainen viinimarjapensas (R. iiigrum

ja R. rubriim). ks. Viinimarjapensas.
Lehtomaisilla kivikkorinteillä Etelä- ja Länsi-

suomessa kasvua toisina.in puistoissakin viljelty

taikinamarjapensas ( R. alpintim), joka
On viinimarjapensaiden näköinen, mutta hiukan
picnempilclitinen ja jolla suojuslehdet ovat
kukka|HTiä pitemmät ja marja pitkänpyöreä, pu-

nainen ja hiukan limai.sen imelä. Kauniita ko-

ristepensaita ovat mustamarjaiset. pohjois-amer.

veri herukka (R. sanyninctim), punakukkai-
nen, ja kultaherukka (R. aiirrum). kelta-

kukkainen. K. //.



Oikaisuja:

I osa palsta

II

III „
IV „

VI

]4(i

478
491

765
841

955
965

1001
1021

1559
627

671

1243
1382

649

706

66
97

192

229
278

390

418
440
578
672
702

750
943

955
958
1003
1061

1153
1164
1281

1368
1536

1570
1621

1657

257
274
430

451

1058
1077
1238
1243
1401

i 17 ylhäältä

7 alhaulta
1"

31

28

14 ylhäältä

18 alhaalta

29
8 ylhäältä

28

9

24
20

14-15

3

10 alhaalta

31 ylhiiältä

30 "alhaalta

liite IV viimei-

sen kuvan alle-

kirjoituksessa

rivi 16 ylhäältä.

25 alluuilta

11

24
16

4
34

ylhäältä

alhaalta

ylhäältä

alhaalta

ylhäältä

alhaalta

13

17

20

17

18

18

7

25
24
19

27
9

17

5 ylhäältä

20 alhaalta

35

6

4

10 ylhäältä
31 alhaalta

2 ylhäältä
32

markkahiiman
; Prouomineista
0,3710906

hän
värillisiä

1 5.000 km=
luoteisin

omistusoikeus-
valitaan

protogonin
— 37,5°

eirlaistunut

Fredriksteiuin

kirkkorankenteissaan
Stratiotes.
Aristoteleen
0-9 V.

oik.

Viegeland
eteläisin

47° 50°

Arjeplougin
käsiinsä

villoin

39° 23'

1528

tuomiota
joita

Cornofu
Länsi-Intian
450
linnoista

alapuolella

45 m
43° 56'

vedyn-
läntisimmäksi
olivat, hl;

1532

Egyptin
1428
aireita

Poh j o i s-Egyptissä
93.836

183,186
puutaa
1878-79

2 suoraa
Nobel-säätiö

kuvat ovat ylösalaisin

rivi 4-5 ylhäältä on Aittolahti ja Tervolanlahti

24 "
,. .. Aittolahteen, Tervolanlah-

teen

27 .. ., Keuruun
1415 .,34-37 „ .. tav. korko

— — o: ien kesken

lue markkinahinnan

„ : Pronomineista

,, 3,710908

„ hänen

„ värittömiä

„ 82,600 km=
„ luoteisen

,, omistusoikeus

„ valetaan

„ protagonin

„ —39..°

„ erilaistunut

„ Fredrikstenin

„ kirkkorakenteissaan

„ S a g i 1 1 a r i a.

„ muinaiskreikkalaisten

„ 5-9 V.

„ vas.

„ Vigeland

,, etäisin

„ 30° 8'

,, Arjepluogin

„ käsiin

„ silloin

„ 27° 44'

„ 1523

„ huomiota

„ joista

„ Carnofn
,, Etu-Intian

„ 550

„ linnoissa

., yläpuolella

„ 76 m
„ 26° 13'

„ typen-

„ itäisinimäksi

., olivat, 100 hl :issa :

"
1523

„ Egj-ptiä •

„ 1482

„ oireita

„ Ylä-Egyptissä

„ 93,936

„ 185,186

„ puntaa

„ 1877-78

„ 4 suoraa

„ N o b e 1-s ä ä d e

,, Aitolahti ja Tervalahti

,, Aitolahteen, Tervalahteen

„ Kurun
,, yleisimmin korko puoli- t.

kokovuosittain ja pääoma
maksetaan takaisin vahvis-

tetun kuoletussuunnitelman
mukaan joko lunastamalla
tai arpomalla yksityisiä

o:eja t. sarjoja.



II

VI u«a (»UU 1415 rivi 30'2t) ullianlta »h alli- iiiniollisurvoii

1415 .1210

alpiiipi

lue

0:oja voivat — — — —
— — — — talletuskorkoa

1415 1.4

VTI

,is
..->4

411

41:;

4i;.'>

O.n— — myymisestÄ.

14:20 .. 16 ylhiiiilta .. valliokirkollisis>a

S-J .. -iS-SO KaiipunkilaisoikeiKlen mu- ,.

kiiaii — — — — — koti-

nianu niieliellc.

3-2 alhaalta

T ylliUältii

11 G alliaalta

toisen

Lampi
Mutta käytäntö — — —
— — — — pappissiiätyyn.

li) vlhiiUlttl .Maistraatinkaan

,27-15 alhualtA .. Se p.velvollinen. joka
pesänkaval-

luksten luonne.

4nn

6 1

2-.''> vlhiUilt;!

. 20 24

., Toiniituk.sella on — — •

—

uskotuista mie-
histä.

.. P.-p r o 8 e n t t i, — — —
— poislukematta

:

kihlakunnan oikeuteen ensi

kUriljisNii.

haastettu todistaja saa sak-
koa 32: 1)

IS!)4

alle .sen hinnan, niikli niillii

on pankkilaitoksossii.

0:oja ottavat valtio, kun
nat, raha- ja teollisuuslai-

tokset y. m. yhteisiit, jotka

nauttivat yleistä luottoa.

0:n viilittUjinä esiintyvät

usein pankkikonsortsiot.

jotka pitävät huolta olili-

iiatsionien sijoittamisesta

yleisön keskuuteen,
valtiolliskirkoll isissä

Ijjisten ja rintaperillisten

p. kaikkeen kaupunkilais-

oikeuden alaiseen omaisuu-
teen on '». Jos niitä ei

ole. on muilla kotimaisilla

|>erillisillä p.. '/j. ainoas-

taan perittyyn kaupunki-
kiiutei.stööu. Jos on ainoas-

taan ulkomaisia perillisiä,

saa kaiken te.stamentala

kotimaan miehelle,

ensimäisen, toi.sen

Lammi
Mutta käytäntö, jonka
1911 annettu a.setus sank-

tsioneerasi, katsoo, ettii us-

kottujen miesten, jotka

nykyään ovat perillisten

vulilluvat. tehtävä on toi-

mittaa jako (n. s. toimitus-

teoria).

Raastuvanoikeuden aikai-

semmin
P:n laiminlyömisestä on
ranpai.stus sakkoa korkein-

taan 2.000 markkaa ja viiii-

rän p:n laatimi.sesta sakkoa
korkeintaan 1.000 mark-
kaa tai vankeutta enintään

6 kuukautta, ellei erittäin

ra.skaut tavia asianhaaroja
ole. P. -velvollisen tulee

l>orukirjaan panna valalli-

nen vakuutus, ettei mitään
tieten taiten ole salattu

eikä pois jätetty.

P:ta toimittamaan saavat
perilliset nykyään kau-
pungissakin itse valita,

kenen haluavat,

P.-p r o s e n t t i. joka me-
nee oikcusvirkakunnalle. on

V« % puhtaa.sta jäännös-

omaisuudesta kaupunkilais-

ten kuolinpesistä ja vapaa-

sukuisten ja pappien kuo-

linpesistä maalla:
kihlakunnanoikeuteen niissä

käräjis.sä, jotka kuukauden
kuluttua ensiksi pidetään,

haastettua todistajaa sako-

tetaan 10 200 mk.
1890

:



Tietosanakirjan VII osan liitteet.

Palestiina. I. II palsta 96

Palotoimi. I. II „ 140

Pariisi. I. II. III. IV „ 2.56

Suomen perhosia. I. II värikuva „ S96

-Petolinnut. I. II .. 496

Pietari. I. II 560

Pilvirauotoja. I. II värikuva „ 624

Pohjois-Ameriikka, joki- ja vuoristoalueet. . . kartta *

Pohjois-Ameriikka, valtiollinen yleiskartta. . kartta *

Pohjois-Ameriikan suomalaisseuduilta. I II palsta 736

Polveutumisoppi. I. II . "92

Pukuja. I. II. III. IV ,
1072

Pyreneitten niemimaa kartta *

liahoja. I. n palsta 137S

Rakennustaide. I. II. IIT. 1\ „ 1424

Ranska kartta *

Rautabetoni. I. II palsta 1.584

Rautatie. I. II ,
1616

Maisemia Rein-joen varrelta
i

Riika
I

Revontulet. I. II .> 1744

* Jossakin seuraavista osista (ks. niiden liiteluetteloita).











^1

o
^ -1

1

:i|l!l

1 ^^^^^^^^1

•

1

s

f

1

'1l^ffi9K'>"l


